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APRESENTAÇÃO 
 
Entre os dias 20 e 22 de agosto de 2019 ocorrerá na Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU), o XI Seminário Nacional do HISTEDBR, o IV Seminário Internacional Desafios 
do Trabalho e Educação no Século XXI e o I Seminário Internacional do HISTEDBR. O 
evento deste ano tem como tema Educação e Mundo do Trabalho: em defesa da escola 
pública . Em tempos de mudanças estruturais do capitalismo brasileiro e mundial, sob 
a égide do neoliberalismo, evidencia-se a necessidade de problematização sobre os 
limites e desafios da educação pública. A proposta da realização do Desafios do Trabalho 
e Educação no Século XXI em interface com I Seminário Internacional do HISTEDBR e 
XI Seminário Nacional do HISTEDBR tem como centralidade a continuidade e ampliação 
das atividades desenvolvidas coletivamente, corroborando uma estreita interface, de 
longa data, entre os Grupos de Pesquisa Trabalho, Educação e Sociedade  GPTES , 

Estado, Democracia e Educação  GPEDE , Trabalho, Educação e Formação Humana  
GPTEFH  e Experiências e Processos Sociais  GPEPS , vinculados, respectivamente 

aos Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais  PPGCS , em Educação  
PPGED  e em História , da Universidade Federal de Uberlândia UFU , Grupo de 

Pesquisa Trabalho, Educação e Transformações Sociais Globais  GEPTESG , no âmbito 
do Programa de Pós-Graduação em Educação: formação docente para educação básica 
da Universidade de Uberaba (UNIUBE) e o Grupo de Estudos e Pesquisas "História, 
Sociedade e Educação no Brasil", da Faculdade de Educação da Universidade de 
Campinas (HISTEDBR/FE/UNICAMP). 
A organização do evento envolve ainda o Laboratório de Ensino de Sociologia 
(LESOC/INCIS/UFU) e o Centro de Incubação de Empreendimentos Populares 
Solidários, vinculado à Pró-reitora de Extensão da Universidade Federal de Uberlândia 
(CIEPS/PROEX/UFU). 
O objetivo do evento é propiciar espaço para um amplo e rigoroso debate acerca das 
novas configurações que assumem o trabalho e a educação no mundo contemporâneo, 
pautando-se pelo rigor científico e pela atuação crítica de forma a propiciar um ambiente 
profícuo para o desenvolvimento de novos pressupostos teóricos e metodológicos, com 
especial atenção à América Latina. Almejam-se assim, através da troca de experiências e 
conhecimentos entre pesquisadores nacionais e estrangeiros, latino-americanos e 
europeus, estudantes de pós-graduação e de graduação, profissionais da educação 
básica a produção de conhecimentos socialmente referenciados, bem como a 
internacionalização das pesquisas brasileiras. 
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PROGRAMAÇÃO GERAL 
 
 

20/08/2019 – Terça -Feira 

 
Manhã 

Horário: 8:00 às 12:00 hs 

Local: Campus Santa Mônica /Anfiteatro 3 Q 

Atividade: Credenciamento e Pré-Abertura: I Mostra Formação Política pela 
Sétima Arte: o trabalho e educação no cinema(curtas) 
Apresentação: Fabiane Santana Previtali (GPTES/UFU)  e João A. Neves 
(Acervo    Formiga/UNICAMP) 
Debatedores: José Luis Sanfelice (HISTEDBR/UNICAMP) e João A. Neves 
(Acervo Formiga. 
Coordenação: Sérgio Paulo Morais (INHIS/UFU) 
Tema: Trabalho, Educação e Desigualdades 
 
 
 
Tarde  

Horário: 14:00 às 18:00 hs 

Atividade: Apresentação de trabalhos nos GTs 

Local: Salas e Anfiteatros conforme programação no GTs 

 
Noite 
 
Horário: 18h30 às 19h30 
Local: Campus Santa Mônica /Anfiteatro 5OA 
Atividade: Exposição de livros e conversa com os autores 

Horário: 19h às 22:00 hs 

Local: Campus Santa Mônica /Anfiteatro 3 Q 

Atividade: Conferência de abertura 

Tema: Em defesa da Escola Pública 

Conferencista: Dr. Dermeval Saviani  (UNICAMP) 

Mediação: Dr. José Claudinei Lombardi (UNICAMP)    
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21/08/2019 - Quarta-Feira 

 
Manhã 

Horário: 8:00 às 12:00 hs 

Local: Campus Santa Mônica /Anfiteatro 3 Q 

Atividade: Credenciamento/ Apresentação de trabalhos nos GTs 

 

 
Tarde 

Horário: 14:00 às 18:00 hs 

Local: Campus Santa Mônica/Anfiteatro 3 Q 

Atividade: Mesa 1 - Trabalho e o Desmonte dos Direitos Sociais. 

Debatedores: Judith Naidorf (Universidad de Buenos Aires/Argentina) 

Iván M. Sánchez Fontalvo (Universidad DelMagdaleda/Colômbia) 

Afrânio Catani (USP/Brasil) 

Coordenação: Maria Ciavatta (UFF) 

 

 

 
Noite  
Horário: 18h30 às 19h30 
Apresentação Cultural 
Local: Saguão do 3Q 
Atividade: Reunião dos Coordenação dos GTs do HISTEDBR (apenas para 
Coordenação) 
Coordenação: Dr. Dermeval Saviani (UNICAMP) 
Local: Campus Santa Mônica/sala 3E118 

Horário: 19:00 às 22:00 hs  

Local: Campus Santa Mônica /Anfiteatro 3 Q 

Atividade: I Mostra Formação Política pela Sétima Arte: o trabalho e educação no 
cinema (curtas) 

Debatedores: José Luis Sanfelice (HISTEDBR/UNICAMP), João A. Naves (Acervo 
Formiga/UNICAMP e Pedro Henrique Franco (PPGCS/UFU) 

Coordenação: Agnaldo Damasceno Pereira (PPGED/UFU) 

Tema: Autoritarismo e Militarismo e Crise da Democracia    
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22/08/2019 Quinta-Feira 

 
Manhã 

Horário: 08:00 às 12:00 hs 

Local: Campus Santa Mônica /Bloco 3E sala 118 

Atividade: Reunião do GT - História Trabalho e Educação (somente para 
Coordenação) 

Coordenação: Dr.José Luis Sanfelice, Dr. José Claudinei Lombardi e Dr. Dermeval 
Saviani 

Atividade: Apresentação de trabalhos nos GTs 

 
Tarde 

Horário: 14:00 às 18:00 hs 

Local: Campus Santa Mõnica/Anfiteatro 3 Q 

Atividade: Mesa 2 - Empresariamento da Educação 

Debatedores: Dr. José Carlos Araújo (UFU), Dr. Anselmo Alencar Colares 
(UFOPA), Dr. Paulino José Orso (UNIOESTE) 

Coordenador: Dr. Carlos Alberto Lucena (UFU) 

 
Noite 
 
Horário: 18h30 às 19h30 
Local: Campus Santa Mônica /Anfiteatro 3 Q 
Atividade: Mostra Formação Política pela Sétima Arte: o trabalho e 
educação no cinema (curtas) 
Debatedor: Túlio Queijo de Lima (USP-São Carlos) e Antonio Bosco de 
Lima (PPGED/UFU) 
Coordenação: Agnaldo Damasceno Pereira (PPGED/UFU) 
Tema: Trabalho, Meio Ambiente e Degradação 

 

Horário: 19:00 às 22:00 hs 

Local: Campus Santa Mônica /Anfiteatro 3 Q 

Atividade: Conferência: Trabalho e Educação em Tempos de Barbárie 

Palestrante: Ricardo Antunes (UNICAMP) 

Coordenadora: Fabiane Santana Previtali (UFU) 
 

9



 

 
 

 
 

GT 1  HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DA EDUCAÇÃO 

 

 
Coordenação: Prof. Dra. Raquel Discini de Campos (UFU) 

Prof. Dr. Sauloeber Tarsio de Souza (UFU) 

 

 
O GT de História e Historiografia da Educação visa a divulgação do conhecimento produzido 

no âmbito da área, envolvendo estudos sobre história e memória educacional, história da 

organização da instrução pública, imprensa e educação, história das instituições escolares, 

história das disciplinas, história da educação e representações, história da profissão docente, 

concepções e história da educação superior e da universidade brasileira, gênero e educação.
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Coordenação: Prof. Dra. Raquel Discini de Campos (UFU), Prof. Dr. Sauloeber 

Tarsio de Souza  (UFU) 

 Dia 20/08/2019     Local – Anfiteatro 5O-B Horário – 14h às 18h 

 
1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 

ANA CÉLIA PRIVADO DOS SANTOS 
BEZERRA  

A HISTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO MILITAR NO CAMPO 
EDUCACIONAL BRASILEIRO: DO BRASIL COLÔNIA À DITADURA 
CIVIL-MILITAR 

CLAUDIA APARECIDA DA COSTA 
VICENTE 

A INSTALAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR UBERABA, A EDUCAÇÃO E 
O PROGRESSO NA VISÃO DO JORNAL LAVOURA E COMÉRCIO: 
INSTRUÇÃO ESCOLAR UBERABENSE NA REPÚBLICA VELHA 
(1906-1909) 

ELIAS TERÊNCIO DA SILVA 
ESCOLA NOVA VERSUS ESCOLA TRADICIONAL - A ESCOLA DO 
TRABALHO PROFISSIONAL 

FABIANA DE CÁSSIA RODRIGUES 
AS PUBLICAÇÕES DO CEDES (CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO 
E SOCIEDADE), ANDE (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO) E ANPED (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS 
GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO) NO DEBATE SOBRE A 

FABRÍCIA LOPES PINHEIRO  
O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS: UMA 
ESTRATÉGIA PARA SE INSTITUIR UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO 
DO MAGISTÉRIO 

JOSÉ LITO SALUSTRIANO DA SILVA 
O ENSINO SUPERIOR PELAS LENTES DO JORNAL CORREIO DE 
UBERLÂNDIA (1950 – 1970) 

LÍVIA RODRIGUES DE CASTRO 
O DEBATE SOBRE A ESCOLA PÚBLICA NOS EDITORIAIS DA 
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (1985-
1995) 

MARCELLY KATHLEEN PEREIRA LUCAS 
O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E A 
EXPANSÃO DAS ESCOLAS PROFISSIONAIS 

MONALISA LOPES DOS SANTOS 
COELHO 

O IMPRESSO PEDAGÓGICO COMO FONTE DE PESQUISA: O 
ENSINO PROFISSIONAL NA REVISTA DO ENSINO DE MINAS 
GERAIS (1925 – 1930) 

PAMELLA TAMIRES AVELINO DE 
SOUSA 

DIRETRIZES PARA ENSINO NORMAL CAMPINA GRANDE 

RODRIGO SARRUGE MOLINA A EDUCAÇÃO E A PEDAGOGIA NA MODERNIDADE (XV-XVIII) 

THIAGO BOMFIM CASEMIRO 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
O ENSINO NORMAL NA REFORMA ESTADUAL DE MANUEL 
DUARTE (1928-1929) 

VICENTE CABRERA CALHEIROS 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO RIO GRANDE 
DO SUL: HISTORICIDADE E DESAFIOS 

VINICIUS VIEIRA SILVA 
NARRATIVAS VERBO-VISUAIS DAS ELITES LETRADAS DE RIO 
PRETO (1925-1929): A INSTRUÇÃO POPULAR NO EIXO DO 
PROGRESSO SOCIAL 

VITOR DE ASSIS NEVES 
ENSINO SECUNDÁRIO NA PARAÍBA DURANTE O ESTADO NOVO 
(1937-1945) 

WILSON DA SILVA PRADO 
FORMAÇÃO DO JESUÍTA NA TRADIÇÃO CATÓLICA EUROPEIA 
PARA TRABALHAR NA REALIDADE DA SELVA DA AMÉRICA 
PORTUGUESA DO SÉCULO XVI 
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Coordenação: Prof. Dra. Raquel Discini de Campos (UFU), Prof. Dr. Sauloeber 

Tarsio de Souza (UFU) 

 Dia 20/08/2019     Local – Anfiteatro 5O-C Horário – 14h às 18h 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
BRUNO BERNARDES CARVALHO ORGANIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA EM UBERABA-MG NO 

CONTEXTO DA REPÚBLICA VELHA (1895 - 1917) 

DANIEL PEREIRA NAVES ROTA OS PRINCÍPIOS CONSTITUTIVOS DA ESCOLA PÚBLICA NO 
BRASIL: NA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL DO ENSINO 
SECUNDÁRIO DE 1890 A 1900 

ESTER FIGUEIRA COSTA O PROFESSOR DA ESCOLA RURAL SEGUNDO A REVISTA DA 
CAMPANHA NACIONAL DE EDUCAÇÃO RURAL (1954– 1962) 

ISAURA MELO FRANCO OS JORNAIS ESTUDANTIS TIJUCANOS NOS ANOS DE 1960 

JAQUELINE DANIELA BASSO OS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO AGRÍCOLA NO ESTADO DE 
SÃO PAULO NAS DÉCADAS DE 1930 E 1940 

JOSÉ PETRÚCIO DE FARIAS JÚNIOR RELIGIÃO, POLÍTICA E PODER NOS MANUAIS DIDÁTICOS DE 
HISTÓRIA OITOCENTISTAS: ESTUDOS COMPARATIVOS 

JOSÉ RICARDO SKOLMOVSKI DA SILVA O MÉTODO INTUITIVO NA REVISTA O ENSINO (PARANÁ, 1922-
1924) 

JOSÉ RICARDO SKOLMOVSKI DA SILVA PENSAMENTO EDUCACIONAL E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO 
BRASIL 

MARIANA BATISTA DO NASCIMENTO 
SILVA 

PÁGINA DA CRIANÇA: UMA LEITURA DAS REPRESENTAÇÕES 
SOBRE A INFÂNCIA NOS ANOS DE 1930 

MARILSA MIRANDA DE SOUZA A CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NA URSS (1917-
1956) E NA CHINA SOCIALISTA DURANTE A GRANDE 
REVOLUÇÃO CULTURAL PROLETÁRIA (1966-1976) 

MÉRCIA CAROLINE SOUSA DE 
OLIVEIRA 

L“ INQUIETUD DEL ROS“L : RESISTÊNCIAS FEMININAS À 
DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA (1964-1985) 

PALLOMA VICTORIA NUNES E SILVA A ESCOLA DOMÉSTICA DE BRAZÓPOLIS – ANÁLISE DE UMA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FEMININA NO SÉC XX (1927-1965) 

RAYANE OLIVEIRA DA SILVA RUPTURAS E PERMANÊNCIAS DO ENSINO SECUNDÁRIO: UM 
ESTUDO DA LEGISLAÇÃO (1901/1942) 

SILVANA LAZZAROTTO SCHMITT ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL SECUNDARISTA 
PARANAENSE (1964-1985) 

WENCESLAU GONÇALVES NETO RELAÇÕES PÚBLICO-PRIVADAS E INSTRUÇÃO EM PORTUGAL 
NO SÉCULO XIX: ESCOLA PARA MENINOS NA FREGUESIA DE 
SÃO VICENTE DE PEREIRA (1888-1892) 

YANNE DA SILVA CAMARGO SAÚDE E EDUCAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA RURAL NO 
BRASIL SEGUNDO A CAMPANHA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
RURAL (1961-1962) 
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Coordenação: Prof. Dra. Raquel Discini de Campos (UFU), Prof. Dr. Sauloeber 

Tarsio de Souza (UFU) 

 Dia 21/08/2019     Local – Anfiteatro 5O-B   Horário – 8h30 às 12h 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 

ADRIANA OLIVEIRA URBAN 

MAGISTÉRIO, MATERNIDADE E SACERDÓCIO: CONCEPÇÕES DE 
DOCÊNCIA NA VIDA DA EDUCADORA NELLIE ERNESTINE HORNE 
(1908-1983). 

ALEXANDRE CHIARELLI 

COMPANHIA DE JESUS EM PARANAGUÁ - DA CASA ESCOLAR 
AO PRÉDIO DO COLÉGIO, UM RESGATE DA HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO LOCAL 

ALINNE GOMES MARQUES 
HISTÓRIA DAS MULHERES NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: UM 
OLHAR SOBRE A SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

EDNA MARZZITELLI PEREIRA 

HISTÓRIA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA/NA COMPANHIA 
FORD INDUSTRIAL DO BRASIL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 
(1927-1945): A RELAÇÃO EDUCAÇÃO E TRABALHO 

IZABEL ROZETTI 

VIRTUOSAS E CRISTÃS: ASPECTOS DA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORAS NO COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO DE 
TUPACIGUARA, MG. (1961 – 1971) 

JORISMARY LESCANO SEVERINO 
CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (1979-1996) 

JOSÉ CARLOS DO AMARAL JUNIOR 
ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE 
ECONOMI“ DOMÉSTIC“ NO ”R“SIL: UM NOVO  PROJETO?  

PALOMA REZENDE DE OLIVEIRA 

AS ESTRATÉGIAS IDENTITÁRIAS CONSTRUÍDAS PELAS 
MULHERES PARA INGRESSAREM COMO PROFESSORAS DE 
ENSINO SECUNDÁRIO NO COLÉGIO PEDRO II 

RAMSÉS NUNES E SILVA 

ENTRE TERÇOS, BANDEIRAS E CIVISMOS: O COLÉGIO 
DIOCESANO PIO XI E OS INDÍCIOS DA AÇÃO SOCIAL DA IGREJA 
NA CAMPINA GRANDE DOS ANOS 1930 E 1940 

RENATA LOPES SILVA RIBEIRO 
DE POLIVALENTE A COLÉGIO CÍVICO MILITAR: A HISTÓRIA DE 
UMA INSTITUIÇÃO ESCOLAR E SUAS IDEIAS PEDAGÓGICAS 

SÉRGIO MARINHO DA SILVA 

CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DA LIBRAS E INSTITUIÇÕES DE 
ATENDIMENTO AOS SURDOS EM CAMPINA GRANDE-PB (1971-
1996): O DESPERTAR DE UMA COMUNIDADE SINALIZADORA 

SIMONE BEATRIZ NEVES PACHECO 

A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO NO COLÉGIO SÃO 
JOSÉ, EM ITUIUTABA-MG (1948 E 1959): ENTRE A LEI ORGÂNICA 
DE 1942 E A REALIDADE SÓCIO EDUCACIONAL DO PONTAL DO 
TRIÂNGULO MINEIRO  

TAMIRIS ALVES MUNIZ AS PRIMEIRAS ESCOLAS PRESBITERIANAS EM GOIÁS (1920-1960) 

TATIANE FURTADO RICARTE 

A HISTÓRIA DA ESCOLA POPULAR EM RONDÔNIA E O 
SURGIMENTO DA ESCOLA FAMÍLIA CAMPONESA EM 
M“CH“DINHO D’OESTE N“ DÉC“D“ DE 99  E SU“ 
EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL: LIMITES E 
PERSPECTIVAS 
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HISTORIOGRAFIA DA EDUCAÇÃO 

Coordenação: Prof. Dra. Raquel Discini de Campos (UFU), Prof. Dr. Sauloeber 

Tarsio de Souza (UFU) 

Dia 21/08/2019     Local – Anfiteatro 5O-C      Horário – 8h30 às 12h 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
ADRIANE CRISTINE SILVA HISTORIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO EM CACERES – MT: O 

GRUPO ESCOLAR ESPERIDIÃO MARQUES, CENAS OLHARES E 
VIVÊNCIAS. 

CESAR EVANGELISTA FERNANDES 
BRESSANIN  

HISTÓRIA E MEMÓRIA EDUCACIONAL: A TRAJETÓRIA DO 
INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES EM ARRAIAS-TO 

EDNA BRAGA PEREIRA IRMANDADES NEGRAS E ESCOLARIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO 

EVA WAISROS PEREIRA MUSEU DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL UM TERRITÓRIO 
DE MEMÓRIA EDUCATIVA 

GHISLAINE DIAS DA COSTA  A ESCOLARIZAÇÃO EM CONTEXTOS DE SEGREGAÇÃO 
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS 

KELLI TEIXEIRA PENELLO A RELEVÂNCIA DAS FONTES NA MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT 

MÁRCIA SPADETTI TUÃO DA COSTA INSTITUIÇÕES ESCOLARES PIONEIRAS EM DUQUE DE CAXIAS 
BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
MUNICIPAL 

MARIANA SATURNINO DE PAULA IN (VISIBILIDADE) E EDUCAÇÃO: A INEXISTÊNCIA DA ESCOLA 
ESPECIAL PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO 
ESPÍRITO SANTO E O PAPEL DA ESCOLA PÚBLICA (1960 - 2010) 

MICHELI DA CRUZ CARDOSO TAVARES CARTAS, FOTOGRAFIAS E IMAGENS: UM OLHAR SOBRE A 
ESCOLA DOMÉSTICA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO 

MILEIDE MATEUS DOS SANTOS O GRUPO ESCOLAR JÚLIO BUENO BRANDÃO COMO EXPRESSÃO 
REPUBLICANA DO MUNICÍPIO DE UBERABINHA 1915 A 1930.  

ROSELI BILOBRAN KLEIN MUSEU PEDAGÓGICO: UMA EXPRESSÃO DA HISTÓRIA 

SANDER FERNANDO DE PAULA HISTÓRIA E MEMÓRIA NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ: A 
CONSTITUIÇÃO DOS PRIMEIROS GRUPOS ESCOLARES DE 
MEDIANEIRA (1950-1970) 

VIVIA DE MELO SILVA OS GOVERNOS OSWALDO TRIGUEIRO E JOSÉ AMÉRICO E A 
INSTAURAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL DE CAMPINA GRANDE-
PB  (1948-1953)  

VIVIAN GALDINO DE ANDRADE A PRODUÇÃO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TIC: 
O REPOSITÓRIO DIGITAL "HEB" EM BANANEIRAS/PB. 
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HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DA EDUCAÇÃO 

Coordenação: Prof. Dra. Raquel Discini de Campos (UFU), Prof. Dr. Sauloeber 

Tarsio de Souza (UFU) 

Dia 22/08/2019     Local – Anfiteatro 5S  Horário – 8h30 às 12h 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 

FELIPE CAVALCANTI IVO 

MONITORIA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO/CE/UFPB: 
MEMÓRIAS, EXPERIÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES PARA A ESCRITA 
DA HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DOCENTE NA PARAÍBA (2013-2016) 

GILNEIDE DE OLIVEIRA PADRE LIMA 

ENTRE DOCUMENTOS ESCRITOS E ORAIS: RECORTES DA 
HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO NA BAHIA DURANTE OS 
PERÍODOS AUTORITÁRIOS NO BRASIL 

JULIANA GONÇALVES GOBBE 
VIDA DE GALILEU E O CONHECIMENTO HISTORICAMENTE 
NEGADO. 

LUCIANA NAIR MORETTO 

O OLHAR FEMININO E INFANTIL EM MARX: IMPLICAÇÕES 
EDUCACIONAIS MARXIANAS SOBRE A CONDIÇÃO DAS 
MULHERES E DAS CRIANÇAS NAS FÁBRICAS 

LUIS CARLOS DA SILVA BARBOSA 

COLÉGIO ESTADUAL PAES DE CARVALHO: FONTES ESCRITAS E 
ICONOGRÁFICAS PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
AMAZÔNICA. 

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 
A RELEITURA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM AFRÂNIO 
PEIXOTO  

MARCO ANTONIO DE SANTANA A PRECEPTORIA EM JOHN LOCKE 

MARIA HELENA CICCI ROMERO  JONATHAS SERRANO E AS REDES DE SOCIABILIDADE EM FOCO  

MARIA JOSÉ AVIZ DO 

HISTÓRIAS DE ADESÕES, ACOMODAÇÕES E RESISTÊNCIAS EM 
TEMPOS DE DITADURA: MEMÓRIAS DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORAS/ES DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ (1964-
1985) 

MAURO SÉRGIO SANTOS DA SILVA 
A RELAÇÃO ENTRE POLÍTICA E EDUCAÇÃO A PARTIR DO 
PENSAMENTO DE HANNAH ARENDT  

RAIMUNDO JORGE DA CRUZ COUTO 

OS FRANCISCANOS ALEMÃES NO BAIXO AMAZONAS (1907 – 
1934): O PROTAGONISMO POLÍTICO EDUCACIONAL DE DOM 
AMANDO BAHLMANN 

RAQUEL DISCINI FERNANDO DE AZEVEDO: UMA CRÔNICA HAGIOGRÁFICA  

SIDNEY AUGUSTO CANTO 
OS RELATÓRIOS DE FERREIRA PENNA E A INSTRUÇÃO PÚBLICA 
NO BAIXO AMAZONAS NO SÉCULO XIX 

WILLIAN DOUGLAS GUILHERME 

FONTES COMO POSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO: UMA ANÁLISE 
DA ATA DE (RE)INAUGURAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR 
PROFESSORA RICARDA, 1950 - CAMPOS BELOS, GO  
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Coordenação: Prof. Dr. Marco Aurélio Gomes de Oliveira (UFT) 

Prof. Dr. Mario Borges Netto (UFU)  

 
O GT reúne trabalhos que versam sobre o pensamento educacional, a trajetória e a produção 

dos intelectuais que atuaram no campo da educação, vinculando-os a projetos societários e 

educacionais, individuais ou coletivos, a partir de posicionamentos e opiniões publicados na 

imprensa, de propostas de intervenção na educação, nas instituições educativas e culturais e 

nas políticas públicas. Serão aceitos trabalhos que privilegiem as discussões sobre: 

pensamento educacional; história e produção de intelectuais; intelectuais, imprensa e 

educação; intelectuais, política e educação. 
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GT 2  PENSAMENTO EDUCACIONAL 

Coordenação: Prof. Dr. Marco Aurélio Gomes de Oliveira (UFT), Prof. Dr. Mario 

Borges Netto (UFU)  

 Dia: 20/08/2019     Local – Bloco 1H  sala 1H11   Horário – 14h às 18h 
 
 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
ANA LAURA LOPES CARVALHO OS PENSAMENTOS EDUCACIONAIS DE ALVARO VIEIRA PINTO E 

ANÍSIO TEIXEIRA (1955-1959): DOIS PROJETOS DEMOCRÁTICOS 
DISTINTOS 

CARLA VILLAMAINA CENTENO PASCHOAL LEMME E A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
DIDÁTICO: RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO 

HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA ANTONIO GRAMSCI: O PAPEL EDUCATIVO DE SEUS ESCRITOS 
JORNALÍSTICOS (1914-1917) 

LEANDRO SARTORI GONÇALVES APORTES TEÓRICOS DA PRODUÇÃO DE FLORESTAN 
FERNANDES PARA COMPREENDER A SOCIEDADE E A ESCOLA 
PÚBLICA NO BRASIL 

MARIA BEATRIZ DE ALMEIDA MELLO “ CONTRI”UIÇÃO DE D“RIO VELLOZO N“ REVIST“ “ ESCOL“  
(1906-1910) 

PAULO EDYR BUENO CAMARGO O PROLETKULT E A DEFESA DO CONCEITO DE CULTURA 
PROLETÁRIA EM ANATOLI LUNATCHÁRSKI (1875-1933), O 
PRIMEIRO PRESIDENTE DO COMISSARIADO DO POVO PARA A 
INSTRUÇÃO PÚBLICA, PÓS REVOLUÇÃO DE OUTUBRO DE 1917 

RENATA FRANQUI GUSTAVO CAPANEMA: INTELECTUAL, POLÍTICO E EDUCADOR 

VANESSA CAMPOS MARIANO 
RUCKSTADTER 

COMPÊNDIOS ESCOLARES PARA A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES NO PARANÁ NA PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-
1930): UMA ANÁLISE DO COMPÊNDIO DE PEDAGOGIA DE DARIO 
VELLOZO (1907) 
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GT 2  PENSAMENTO EDUCACIONAL 

Coordenação: Prof. Dr. Marco Aurélio Gomes de Oliveira (UFT), Prof. Dr. Mario 

Borges Netto (UFU)  

 Dia: 21/08/2019   Local – Bloco Anfiteatro 5O-A   Horário – 8h30 às 12h 
 
 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA NO COTIDIANO ESCOLAR: A 

REEDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO - RACIAIS 

ALZENIRA DE AZEVEDO PENSAMENTO EDUCACIONAL NOS FINAIS DO SÉCULO XIX NO 
BRASIL 

ANDRÉ DE SOUZA SANTOS P“R“ “LÉM D“ RESISTÊNCI“ : POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA 
ESCOLA 

LUCIANA CRISTINA SALVATTI 
COUTINHO 

O SIGNIFIC“DO DE TR“”“LHO  N“S CIÊNCI“S SOCI“IS E 
HUMANAS 

MAYARA GREGORACCI DOS SANTOS PENSAMENTO EDUCACIONAL - A TEORIA DO CAPITAL 
HUMANO (TCH) E O NEOPOSITIVISMO CONTRA A EDUCAÇÃO 

ROBSON MACHADO ORIGENS, ANTECEDENTES E DESENVOLVIMENTO DA 
PEDAGOGIA LIBERTADORA 

SONIA MARIA RUMMERT EDUC“ÇÃO DEMOCRÁTIC“ SOMENTE NUM“ SOCIED“DE 
DEMOCRÁTIC“  – LEMME E A DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA 

SONIA REGINA LANDINI DA PRÁTICA REFLEXIVA À PRÁXIS: DISTINÇÕES NECESSÁRIAS. 

YARA MAGALHÃES DOS SANTOS A PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E SUAS CONTRIBUIÇÕES 
PARA A PRÁTICA EDUCACIONAL 
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GT3 HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO 

 
Coordenação: Dra. Sônia Maria dos Santos (FACED/UFU) 

 Dra. Marilia Villela de Oliveira (FACED/UFU) 
 

 
 

O objetivo do GT3 é congregar pesquisadores de diferentes universidades 

brasileiras, as quais se ocupam em produzir conhecimentos no âmbito da História 

da Educação, priorizando estudos sobre história e memória educacional ligados 

aos processos vivenciados e experimentados no campo da história da 

alfabetização e da história da EJA. 
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GT 3  HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO 

Coordenação: Dra. Sônia Maria dos Santos (FACED/UFU), Dra. Marilia Villela de 
Oliveira (FACED/UFU) 

Dia: 20/08/2019  Local – Anfiteatro 5O-H Horário – 14h às 18h 

 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
JEFFERSON ALBERNAZ RESENDE A PRODUÇÃO ACADÊMICA, BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTOS 

OFICIAIS SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 
BRASIL ENTRE 1988 E 1996 E O RECONHECIMENTO DESTA 
MODALIDADE DE ENSINO  

JEFFERSON ALBERNAZ RESENDE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO SISTEMA PRISIONAL 
EM UBERLÂNDIA-MG ENTRE OS ANOS DE 2006 E 2010: 
FUNDAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MÁRIO QUINTANA 

MAGALIS BÉSSER DORNELES 
SCHNEIDER 

 ALGUNS TRAÇOS DA MEMÓRIA EDUCACIONAL DO 
MUNICÍPIO DE ARRAIAS/TO: 1927 A 2003 

MARIA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA 
ALVES 

AFRÂNIO MARCILIANO DE FREITAS AZEVEDO (1989-2012): 
AVANÇOS E RETROCESSOS NA REDE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG 

MARIA GENI PEREIRA BILIO O MUNDO DO TRABALHO E A RELAÇÃO COM OS ALUNOS DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

MARIA INES DO REGO MONTEIRO 
BOMFIM 

A EDUCAÇÂO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES NA 
IMPRENSA CONSERVADORA DO FINAL DOS ANOS 1940  

MARIA LUIZA FERREIRA DUQUES EXPERIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) EM 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS 

NAIR MENDES DE OLIVEIRA O PROEJA NO IFMT NA PERSPECTIVA DE UMA POLÍTICA 
PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

WALACE ROZA PINEL A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COMO POSSIBILIDADE 
FORMATIVA NAS PRISÕES 
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GT 3  HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO 

Coordenação: Dra. Sônia Maria dos Santos (FACED/UFU), Dra. Marilia Villela de 
Oliveira (FACED/UFU) 

  Dia: 21/08/2019  Local – Anfiteatro 5O-H Horário – 8h30 às 12h 

 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 

FABIANE ALMEIDA SILVA 
HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: GOVERNO 
ZAIRE REZENDE 1983-1988 

FERNANDA AFONSO BERNARDES 
HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS NO MUNICÍPIO 
DE UBERLÂNDIA (1990-2006) 

JULIANO GUERRA ROCHA 
MEMÓRIAS DA CARTILHA CAMINHO SUAVE, DE BRANCA 
ALVES DE LIMA: EXPERIÊNCIAS DE HISTÓRIA ORAL 

JÚLIO RESENDE COSTA LEITURA E ESCRITA: GÊNESE E MODERNIDADE 

KELLEN CRISTINA COSTA ALVES 
BERNARDELLI 

CONTRIBUIÇÕES DA HISTÓRIA DE VIDA DE PROFESSORAS 
ALFABETIZADORAS PARA ESCRITA DA HISTÓRIA DA 
ALFABETIZAÇÃO NO TRIÂNGULO MINEIRO – 1960 A 1990. 

MAIRA LEWTCHUK ESPINDOLA 
FRANCISCA MOURA (1860-1942) E A ALFABETIZAÇÃO NA 
PARAHYBA: O CURSO D. ULRICO 

MARISA FRANCISCA GALDEANO 
MARRA 

HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO NO EXTERNATO SANTA 
TEREZINHA EM ARAGUARI-MG (1942-1972) 

TANIA REZENDE SILVESTRE CUNHA 
PERCURSOS HISTÓRICOS DA ALFABETIZAÇÃO NO PERÍODO DE 
1957 A 1971 NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA 

THICIANE OLIVEIRA SALGADO BORGES 

ESCRITA INVENTADA E ESPONTÂNEA: POSSIBILIDADES DE 
MEDIAÇÃO NO PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DO PRINCÍPIO 
ALFABÉTICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

VANESSA FERREIRA SILVA ARANTES 

O ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE A FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR ALFABETIZADOR: O CENÁRIO TEÓRICO DAS 
PRODUÇÕES ACADÊMICAS (2007-2016) 
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GT 4  TRABALHO, EDUCAÇÃO E PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

 
Coordenação: Dr. Antonio Bosco de Lima (FACED/UFU) 

Dr. Jeovandir Campos do Prado (SEE/MG) 
Ms. Leonardo Donizette de Deus Menezes (ESEBA/UFU) 

Profa. Luciana Cistina Salvatti Coutinho (UFScar) 
Prof. Regis Henrique dos Reis Silva (UNICAMP) 

 
 

O objetivo desse GT é possibilitar a ampliação das discussões em torno de uma 

concepção marxista da educação. Nesse intento, visando o esclarecimento e 

aprofundamento das dimensões teórica e prática instituídas nos fundamentos 

históricos e filosóficos dessa teoria pedagógica, o grupo incita o debate – em 

tempos estranhos para a educação brasileira – de iniciativas teórico-práticas que 

possibilitem relacionar as bases centrais da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) e 

temas correlatos importantes como:  Gestão Escolar Democrática, organização do 

Trabalho Escolar, Projeto Político-Pedagógico, Planejamento, Currículo e 

Avaliação. 
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-CRÍTICA  

Coordenação: Dr. Antonio Bosco de Lima (FACED/UFU), Dr. Jeovandir Campos do 

Prado (SEE/MG), Ms. Leonardo Donizette de Deus Menezes (ESEBA/UFU), Profa. 

Luciana Cistina Salvatti Coutinho (UFScar) e Prof. Regis Henrique dos Reis Silva 

(UNICAMP) 

 Dia: 20/08/2019     Local – Anfiteatro 5R A B Horário – 14h às 18h  

 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 

ADNILSON JOSÉ DA SILVA 
POR UMA ESCOLA PÚBLICA E CRÍTICA: O MATERIALISMO 
HISTÓRICO COMO FUNDAMENTO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

BIANCA STHEPHANNY MARTINS 
GOMES 

EDUCAÇÃO, TRABALHO E MOVIMENTOS SOCIAIS: UMA 
REFLEXÃO CRÍTICA DA EDUCAÇÃO POPULAR.  

DALTON JOSÉ ALVES 

A LUTA DE CLASSES NAS CLASSES DE AULAS E A PEDAGOGIA 
HISTÓRICO-CRÍTICA: NOTAS INTRODUTÓRIAS AO ESTUDO DA 
ESCOLA COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

EULÁLIO RAMOS SOARES JÚNIOR 

TEORIAS DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO BRASIL: 
APROXIMAÇÕES DE UMA CONCEPÇÃO HISTÓRICO-CRÍTICA DE 
AVALIAÇÃO 

JEOVANDIR CAMPOS DO PRADO 
CIDADE EDUCADORA ENQUANTO POLÍTICA-PEDAGÓGICA 
LIBERTADORA: CONFRONTANDO A PHC 

LEONETE DALLA VECCHIA MAZARO 
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E RESISTÊNCIA EM TEMPOS 
DE BARBÁRIE 

LUCAS DE VASCONCELOS SOARES 

A PHC E AS DISCUSSÕES DO SÉCULO XXI: DIÁLOGOS E 
REFLEXÕES OBTIDAS NO GRUPO DE ESTUDO DE ÓBIDOS 
FRENTE ÀS MAZELAS DO CENÁRIO EDUCACIONAL 
BRASILEIRO 

MARCOS BRITTO CORREA 

MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO: ANOTACÕES SOBRE O 
NECESSÁRIO E CONTÍNUO DEBATE SOBRE O MÉTADO NA 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

MARCOS ROBERTO LIMA 

A PEDAGOGIA HISTÓRICO –CRÍTICA NO ÂMBITO DA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA: DO SENSO COMUM Á PRÁXIS 
REVOLUCIONÁRIA 

MARCOS ROBERTO LIMA 

ESTADO, MOVIMENTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO NO CONTEXTO 
DA REESTRUTURAÇÃO CAPITALISTA: APONTAMENTOS PARA 
UMA CONCEPÇÃO HISTÓRICO-CRÍTICA DA EDUCAÇÃO 

RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA 

CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE 
TRANSFORMAÇÃO HISTÓRICA, LUTA DE CLASSES E UMA 
PEDAGOGIA REVOLUCIONÁRIA 

SIMONE SILVEIRA DOS SANTOS 

DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL À LUZ DA 
PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL: UMA ANÁLISE DAS 
PESQUISAS NO BANCO DE DADOS DA BIBLIOTECA DIGITAL 
BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES (1997-2018). 

TAYSSA FABIANE PEDROSO MORAL E FORMAÇÃO HUMANA EM MARX E MÉSZÁROS 
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-CRÍTICA 

Coordenação: Dr. Antonio Bosco de Lima (FACED/UFU), Dr. Jeovandir Campos do 

Prado (SEE/MG), Ms. Leonardo Donizette de Deus Menezes (ESEBA/UFU), Profa. 

Luciana Cistina Salvatti Coutinho (UFScar) e Prof. Regis Henrique dos Reis Silva 

(UNICAMP) 

Dia: 20/08/2019       Local – Anfiteatro 5R C D Horário – 14h às 18h  

 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
ALEX CRISTIANO DE SOUZA ENSINO DE GEOGRAFIA, LITERATURA E ARTE: UMA 

CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

CARLA KAORI MATSUNO UEHARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COTIDIANO EM UMA ESCOLA 
ESTADUAL DE SÃO PAULO 

DALCY ALVES DE SOUZA O FAZER PEDAGÓGICO NA PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA 
HISTÓRICO CRÍTICA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

ELIZABETH GOTTSCHALG RAIMANN PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REFLEXÕES ACERCA DE 
UM PROJETO EM DISPUTA  

ERIKA MARINHO WITEZE DISCURSOS E PRÁTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS NO IFG-
CAMPUS ANÁPOLIS: UMA ANÁLISE À LUZ DA PEDAGOGIA 
HISTÓRICO-CRÍTICA 

GISELLE FERREIRA ALVES GUIMARAES 
GISELLE 

A FORMAÇÃO HUMANA NAS DIRETRIZES CURRICULARES DO 
ESTADO DE GOIÁS – CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS 

IVONE RODRIGUES DOS SANTOS POLÍTICA EDUCACIONAL INCLUSIVA E PEDAGOGIA 
HISTÓRICO -CRÍTICA: APONTAMENTOS SOBRE A 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO COMO 
CONDIÇÃO PARA O PROCESSO DE (DES) HUMANIZAÇÃO. JOAO CARLOS DA SILVA O ENSINO DE HISTÓRIA NA ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE TOLEDO: CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-
CRÍTICA 

JOSÉ EDUARDO FERNANDES ECONOMIA SOLIDÁRIA E AS CONTRADIÇÕES PARA UMA 
EDUCAÇÃO EMANTIPATÓRIA  

LILIAN JAQUELINE DE OLIVEIRA 
SOUZA RIBEIRO  

O TRABALHO DOCENTE E A SUA VALORIZAÇÃO: O PLANO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA/GO EM QUESTÃO 

MICHELE DE MENDONÇA LEITE EDUCAÇÃO ESCOLAR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E/OU 
NECESSIDADES ESPECIAIS NA SOCIEDADE CAPITALISTA: O 
PROCESSO DE "INCLUSÃO".  

SAMAI SERIQUE DOS SANTOS SILVEIRA O CURRÍCULO INTEGRADO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: 
APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS 

TAIRA CARVALHO DE ASSIS OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO E A ESPECIFICIDADE DO 
ENSINO ESCOLAR 

WILSON AUGUSTO COSTA CABRAL PERSPECTIVAS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS ALUNOS 
DO IFES – CAMPUS IBATIBA 
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-CRÍTICA  

Coordenação: Dr. Antonio Bosco de Lima (FACED/UFU), Dr. Jeovandir Campos do 

Prado (SEE/MG), Ms. Leonardo Donizette de Deus Menezes (ESEBA/UFU), Profa. 

Luciana Cistina Salvatti Coutinho (UFScar) e Prof. Regis Henrique dos Reis Silva 

(UNICAMP) 

Dia: 21/08/2019 Local – Anfiteatro 5R A B   Horário – 8h30 às 12h 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 

ALESSANDRO SANTOS MARIANO 
O TRABALHO COMO MATRIZ FORMATIVA NA PROPOSTA 
CURRICULAR DAS ESCOLAS ITINERANTES DO MST  

DANIEL FELIX VALSECHI 
CURRÍCULO OCULTO NA ESCOLA MÉDICA: UM MECANISMO 
DE REPRODUÇÃO DO TRABALHO MÉDICO NO CAPITALISMO 

DANIELA REZENDE DE SOUZA 

PRÁTICAS DE TRABALHO COM MUSICALIZAÇÃO NA 
EDUCAÇÃO ESCOLAR: CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA 
HISTÓRICO-CRÍTICA 

DIÉLE LÚCIA ALEXANDRINO DE 
OLIVEIRA PRIMEIRA INFÂNCIA: ASSISTENCIALISMO OU EDUCAÇÃO   

HELEN HALINNE RODRIGUES DE 
LUCENA 

PRISÃO-APRENDIZAGEM-PARA-O-CRIME OU APRENDIZAGEM 
BIOGRÁFICA NA PRISÃO? O CASO DE EGRESSAS E 
REINCIDENTES DO SISTEMA PRISIONAL DE JOÃO PESSOA - PB 

JAIMILLE MARIA LIMA LEDO DOS 
SANTOS 

O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 
NAS ESCOLAS PÚBLICA E PRIVADA SITUADAS EM BELÉM DO 
PARÁ 

JANAINNE NUNES ALVES 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO IFNMG CAMPUS 
DIAMANTINA: REPENSANDO O CURRÍCULO SOB A 
PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO 

KARLA CREMONEZ GAMBAROTTO 
VIEIRA 

PROBLEMATIZANDO O ENSINO DA MÚSICA NA ESCOLA 
REGULAR À LUZ DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

LENILDA DAMASCENO PERPETUO 

EDUCAÇÃO CONTRA HEGEMÔNICA: APONTAMENTOS DE 
FREIRE, RANCIÈRE E KRUPSKAIA PARA REPENSAR A ESCOLA 
PÚBLICA 

LUCIANA CRISTINA SALVATTI 
COUTINHO 

ALFABETIZAÇÃO EM SALA DE RECURSO NA ESCOLA DO 
CAMPO 

LUCIANA SZENCZUK 
TRABALHO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: A PARTIR DOS 
PRESSUPOSTOS DE MAKARENKO 

LUÍS CARLOS DA SILVA TRABALHO EDUCATIVO PARA O ENSINAMENTO DE FILOSOFIA 

LUIZ BEZERRA NETO 
EDUCAÇÃO NO CAMPO: DE QUE ESPECIFICIDADES ESTAMOS 
FALANDO? 

MONICA BATISTA PINHEIRO 
A GESTÃO ESCOLAR COMO FATOR DEMOCRATIZADOR 
CONDICIONANTE 

PAULA JUNQUEIRA DA SILVA REZENDE 
PIBID: O GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO E NO 
TRABALHO DOCENTE: NOVAS FORMAS DE PRECARIZAÇÃO?  
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GT 5  HISTÓRIA, TRABALHO, EDUCAÇÃO E CONFLITOS SOCIAIS GLOBAIS 

 
Coordenação: Dr. Carlos Alberto Lucena (UFU), 

Ms. José Eduardo Fernandes (Doutorando/Faced-UFU)  
 

O objetivo desse GT é analisar as principais transformações no mundo do trabalho 

e seus impactos na educação. Os temas tratados são os seguintes: Estudos 

históricos sobre a precarização do trabalho docente; História da educação 

politécnica; História do ensino industrial; Trabalho e relações de gênero nas 

escolas; Trabalho, educação e imigração; Trabalho, resistência e sindicalismo 

docente; Mundialização, financeirização do capital e formação profissional; 

Agências nacionais e internacionais e a formação dos trabalhadores. 
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GT 5 HISTÓRIA, TRABALHO, EDUCAÇÃO E CONFLITOS SOCIAIS GLOBAIS 

Coordenação: Dr. Carlos Alberto Lucena (UFU), Ms. José Eduardo Fernandes 

(Doutorando/ UFU) 

  Dia: 20/08/2019 Local  - Auditório 5S Horário – 14h às 18h  

 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
ALEXANDRE CHIARELLI POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA: UM 

ESTUDO HISTÓRICO DOS PARADIGMAS DOMINANTES NO 
SÉCULO XX E XXI 

CUSTÓDIO JOVÊNCIO BARBOSA FILHO TRABALHO E EDUCAÇÃO COMO PERSPECTIVAS DE 
FORMAÇÃO AMPLIADA NO MST 

LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA GOMES TRABALHO, EDUCAÇÃO E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE: 
OCUPAÇÃO DE MORADIA E ACESSO À CIDADE. 

MARIANA SILVA SANTOS A FALTA DE ESCOLAS É UM MAL, PORÉM, A ESCOLA RUIM É 
UMA CALAMIDADE 

ROBERTA RODRIGUES PONCIANO AFINIDADES E DISPARIDADES ENTRE BRASIL E CANADÁ: O 
PROGRAMA MULHERES MIL 

SANDY APARECIDA BARBOSA 
MAGALHAES 

SEXUALIDADE, GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL NOS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: PROBLEMATIZANDO OS 
IMPASSES PARA A ABORDAGEM DO TEMA NO ESPAÇO 
ESCOLAR 

TALITA FRANCIELI BORDIGNON A INFLUÊNCIA DO FUNCIONALISMO DE DURKHEIM NAS 
ESCOLAS TÉCNICAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS (1946-1961) 
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GT 5 HISTÓRIA, TRABALHO, EDUCAÇÃO E CONFLITOS SOCIAIS GLOBAIS 

Coordenação: Dr. Carlos Alberto Lucena (UFU), Ms. José Eduardo Fernandes 

(Doutorando/ UFU) 

 Dia 21/08/2019 Local – Auditório 5S Horário – 8h30 às 12h 

 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 

ALINE DA COSTA LUZ DE LIMA 
GÊNERO E EDUCAÇÃO PARA EMANCIPAÇÃO UMA ANÁLISE 
SOBRE AS PROMOTORAS LEGAIS POPULARES 

ANTONIO CARLOS LOPES PETEAN 

O PAPEL DA MÍDIA NA CONSTRUÇÃO DA ISLAMOFOBIA E A 
IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA A DESCONSTRUÇÃO DOS 
OLHARES PRECONCEITUOSOS SOBRE O ISLÃ 

CLÁUDIA LÚCIA DA COSTA 

NEOLIBERALISMO, EDUCAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA SOBRE OS MOVIMENTOS CONTRA-HEGEMÔNICOS 
NA SOCIEDADE ATUAL 

GERALDO GONÇALVES DE LIMA 

OS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA [LEI N.º 11.892/2008] E O PARADIGMA DA 
POLITECNIA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO. 

MARA RUBIA APARECIDA DA SILVA 
ALIENAÇÃO E ESTRANHAMENTO: UMA PERSPECTIVA DO 
TRABALHO DOCENTE ATUAL 

RAFAEL ANTÔNIO RAMOS DE 
OLIVEIRA 

APONTAMENTOS SOBRE AS CONTRADIÇÕES ENTRE CAPITAL E 
TRABALHO NO TRABALHO DOCENTE 

RITA CRISTIANA BARBOSA 
CONCEPÇÕES JUVENIS ACERCA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO E 
EXPRESSÕES DE SEXUALIDADE 

VERA LUCIA DA COSTA NEPOMUCENO 

INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE E O PROCESSO DE 
SUBJETIVAÇÃO: UMA REFLEXÃO A PARTIR DO PLANO DE 
METAS FLUMINENSE 
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GT 5 HISTÓRIA, TRABALHO, EDUCAÇÃO E CONFLITOS SOCIAIS GLOBAIS 

Coordenação: Dr. Carlos Alberto Lucena (UFU), Ms. José Eduardo Fernandes 

(Doutorando/ UFU) 

  Dia: 22/08/2019 Local – Bloco 1H Sala 1H14 Horário –  8h30 às 12h 

 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 

ALESSANDRO MARCON DA SILVA 

FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES: MARCOS LEGAIS PARA A INSERÇÃO DO 
TRABALHADOR MENOR DE IDADE NO MERCADO DE 
TRABALHO  

BIANCA TEIXEIRA DOMINGUES JARDIM 

A TRANSFORMAÇÃO DA FORMAÇÃO HUMANA EM 
MERCADORIA: AS CONTRARREFORMAS DO ENSINO MÉDIO E OS 
IMPACTOS À FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES 

ERALDO LEME BATISTA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO PARANÁ E ESCOLA UNITÁRIA 

MAYCON ROGER DE OLIVEIRA 

AVALIAÇÃO EXTERNA E IMPLICAÇÕES SOBRE O TRABALHO 
DOCENTE E UM ESTUDO SOBRE A REDE MUNICIPAL DE 
INDAIATUBA 

RAPHAEL H A VIEIRA 
FLEXIBILIDADE LABORAL: OS TUTORES DIGITAIS E A 
UBERIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

VANYNE APARECIDA FRANCO FREITAS 

MIGRANTES NORDESTINOS E INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO E NO 
TRABALHO: PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES ENTRE 
UNIVERSIDADE E COMUNIDADE EM ITUIUTABA-MG 
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GT 6  REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, TRABALHO, EDUCAÇÃO E MEIO 
AMBIENTE 

 
Coordenação: Dra. Fabiane Santana Previtali (UFU) 

Dr. Robson Luis de França (UFU) 
Dra. Cristiane Betanho (UFU) 

Dr. Ari Raimann (UFJ))  
 

O objetivo desse GT é analisar a reestruturação produtiva do capital nas 

sociedades capitalistas contemporâneas, quando se aprofundam as formas 

destrutivas de exploração do trabalho e do meio ambiente, comprometendo-se 

drasticamente as condições de vida. Assim, serão privilegiados os trabalhos com 

as seguintes temáticas: mercantilização da natureza; produção agroecológica e 

mercados; ecossocialismo; educação do campo; reforma do Estado e 

privatizações dos recursos naturais; mercantilização da ciência e do trabalho; 

trabalhadores e trabalhadoras do conhecimento e precariedade; gerencialismo e 

privatizações; migrações e trabalho precário; (des)regulamentação trabalhista e 

ambiental. Educação profissional, Reforma trabalhista e condições de trabalho e 

emprego. 
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GT 6 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, TRABALHO, EDUCAÇÃO E MEIO 

AMBIENTE Coordenação: Dra. Fabiane Santana Previtali (UFU), Dr. Robson Luis de 

França (UFU), Dra. Cristiane Betanho (UFU) e Dr. Ari Raimann (UFJ)) 

Dia:  20/08/2019 Local – Bloco 1H Sala 1H01 Horário – 14h às 18h  

 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 

ADNILSON JOSÉ DA SILVA 

A DESINDUSTRIALIZAÇÃO, A CONSTITUIÇÃO DO PRECARIADO 
E A FORMAÇÃO ESCOLAR PARA O TRABALHO QUE NEGA O 
PRÓPRIO TRABALHO E O TRABALHADOR 

ANGELITA DE OLIVEIRA ALMEIDA 
ENSINO MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONAL: UM INSTRUMENTO 
PARA A IDEOLOGIA DA EMPREGABILIDADE  

BEATRIZ BICALHO 
A EXPANSÃO DA INFORMALIDADE NAS RELAÇÕES DE 
TRABALHO FRENTE AO NEOLIBERALISMO NO BRASIL 

CLEIDE FRANCISCA DE SOUZA TANO 
POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL NO 
CONTEXTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DOS ANOS 2000 

EDILAINE PATRÍCIA DE OLIVEIRA 
ENSINO MÉDIO INTEGRADO A FORMAÇÃO POLITÉCNICA NO 
INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM 

JACQUELINE OLIVEIRA LIMA ZAGO 
NÚMEROS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: AVANÇOS E 
RETROCESSOS 

LEOCLÉCIO DOBROVOSKI SILVA 
PEREIRA 

TRABALHO E ALIENAÇÃO/ESTRANHAMENTO NO 
PENSAMENTO MARXISTA 

MARA RUBIA APARECIDA DA SILVA 
REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NA EDUCAÇÃO APÓS O GOLPE 
DE 2016 NO BRASIL: A PRECARIZAÇÃO DOCENTE 

MARA RÚBIA FERNANDES 
AS DISPUTAS IDEOLÓGICAS EM TORNO DO BNCC E A 
FORM“ÇÃO DO NOVO  TR“”“LH“DOR 

MARCELO LACERDA BORGES 

AS ANTINOMIAS DO COOPERATIVISMO NA EDUCAÇÃO: UM 
ESTUDO DE CASO NA COOPERATIVA DE ENSINO DE RIO VERDE-
GO (COOPEN) ENTRE OS ANOS DE 2011 A 2015. 

MARIA LUZIRENE OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO  

O ESTADO E A POLÍTICA DE EDUCACÃO PROFISSIONAL: 
QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR NO AUGE DO 
NEOLIBELARISMO  

WALDILEIA DO SOCORRO CARDOSO 
PEREIRA 

O DESAFIO HISTÓRICO DA PÓS-GRADUAÇÃO DOCENTE EM 
EDUCAÇÃO E ENSINO DAS CIÊNCIAS NA UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO AMAZONAS 
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AMBIENTE Coordenação: Dra. Fabiane Santana Previtali (UFU), Dr. Robson Luis de 

França (UFU), Dra. Cristiane Betanho (UFU) e Dr. Ari Raimann (UFJ)) 

Dia: 21/08/2019 Local – Anfiteatro 5R C D Horário – 8h30 às 12h 

 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
ABEL JOSE DA SILVA APONTAMENTOS SOBRE A NOVA GESTÃO PÚBLICA (NGP) NAS 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

ANA ELIZABETH SANTOS ALVES TRABALHO, SABERES E ESCOLA: EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS 
DE MULHERES E HOMENS EM COMUNIDADES TRADICIONAIS 

ANTONIO DE OLIVEIRA JR POBREZA E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOS CATADORES 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO CIRCUITO INFERIOR DA ECONOMIA 
URBANA NA CIDADE DE ITUIUTABA, MG 

BERENICE BORSSOI O TRABALHO DOCENTE NA UNIVERSIDADE PÚBLICA 
PARANAENSE: ALGUNS APONTAMENTOS DA PESQUISA 

BRUNA BEATRIZ LEMES CARNEIRO CHARLIE CHAPLIN: RETRATOS DA POBREZA 

CAMILA CUNHA DE ARAUJO BORGES OS IMPACTOS DA REESTRUTURACAO PRODUTIVA EM UMA 
FABRICA DE MOVEIS DE UBERLANDIA MG 

FABRICIO ANDRE ZANGHELINI OS RESULTADOS DA REFORMA TRABALHISTA DE 2017: O MITO 
DA GERAÇÃO DE EMPREGOS E O ACIRRAMENTO DA 
ACUMULAÇÃO FLEXÍVEL  

ISRAEL MOREIRA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UMA FORMAÇÃO HUMANA 
EMANCIPATÓRIA 

LUCIENE APARECIDA PEREIRA 
GONÇALVES 

MULHERES TRABALHADORAS NO FRIGORIFÍCO DE ITUIUTABA-
MG 

RAPHAELLA KARLA PORTES BESERRA O IMPACTO DA PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA (PL 
6/2019) NA VIDA DAS MULHERES 

ROMILDO DE CASTRO ARAÚJO ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: DO ESGOTAMENTO DO 
TAYLORISMO-FORDISMO À EMERGÊNCIA DO TOYOTISMO 

ROSANGELA DA SILVA PARDO A MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E O 
TRABALHO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR PRIVADO NA 
CIDADE DE SÃO PAULO  

SOLANGE APARECIDA ZOTTI A MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SC E OS 
REFLEXOS PARA AS ESCOLAS RURAIS MULTISSERIADAS DE 
CONCÓRDIA – SC 

VÂNIA AMARAL DA ROCHA A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE 
MEDICINA VETERINÁRIA: UM ESTUDO EM UBERLÂNDIA-MG 
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GT 7  EDUCAÇÃO BÁSICA, TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE 

 
Coordenação: Dr. Sérgio Paulo Morais (INHIS/UFU) 

Dr. Cílson César Fagiani (UNIUBE) 
 Dr. Adelino José de Carvalho Dias (UNIUBE)   

 
O objetivo do GT7 é discutir as relações entre o mundo trabalho e a educação, 

tendo como foco a educação e sua relação com a formação do trabalhador, 

abordando as seguintes temáticas: trabalho na sua dimensão ontológica e nas 

suas formas históricas; movimentos estudantis; formação omnilateral; educação 

dual; organização da educação básica; plano nacional de educação; base nacional 

comum curricular; políticas públicas e reformas da educação básica e a formação 

profissional; trabalho e escolaridade; trabalho e educação básica; trabalho e 

formação docente e trabalho docente e lazer. Almeja-se trazer à luz os avanços e 

debates teóricos presentes na produção acadêmica sobre essas problemáticas. 
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GT 7 EDUCAÇÃO BÁSICA, TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE  

Coordenação: Dr. Sérgio Paulo Morais (INHIS/UFU), Dr. Cílson César Fagiani 

(UNIUBE) e Dr. Adelino José de Carvalho Dias (UNIUBE)  

 Dia: 20/08/2019 Local – Bloco 1H Sala 1H235 Horário – 14h às 18h  

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
ANDRESSA ARIELLY ALVES A TECNOLOGIA COMO UMA ALIADA NO TRABALHO DOCENTE 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

BIANCA DE SOUZA ROCHA A PRECARIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO DOCENTE EM 
GEOGRAFIA SOBRE A INFLUÊNCIA DAS POLÍTICAS 
NEOLIBERAIS SÉCULO XXI 

CAMILA CUNHA DE ARAUJO BORGES A NECESSIDADE DA CAPACITACAO DO PROFESSOR 
UNIVERSITARIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO 

CRISTIANE DIAS NUNES FORMAÇÃO DOCENTE NA BAIXADA FLUMINENSE CURSO 
ESCOLA.  LUGAR DE MEMÓRIA, PESQUISA E EXPERIÊNCIAS EM 
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

DESIRÉ LUCIANE DOMINSCHEK A FORMAÇÃO Á DOCENCIA E A FORMAÇÃO POLÍTICA: O 
MOVIMENTO DE OCUPAÇÕES DAS ESCOLAS NO ESTADO 
PARANÁ – EXPERIÊNCIAS PIBIDIANAS 

ERALDO LEME BATISTA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - A INCLUSÃO DOS IDOSOS (AS) 
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

JULIANA MAGALHÃES DE BRITO 
VIANNA 

O PAPEL DO PROFESSOR COMO PROMOTOR DE UMA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E COLABORATIVA VOLTADA 
PARA A CRIANÇA 

JULIENE SILVA VASCONCELOS A CONCEPÇÃO DE VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR A PARTIR DO 
PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE UBERABA/MG 

LAÍS ALICE OLIVEIRA SANTOS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO BRASIL NOS 
GOVERNOS PETISTAS: UM ELEMENTO PARA PRECARIZAÇÃO 
DO TRABALHO DOCENTE. 

LIDIANY SANTOS FORMAÇÃO DE PROFESSOR EM NÍVEL DE PÓS GRADUAÇÃO E 
QUALIDADE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

LILIAN CALAÇA SILVA O CÍRCULO DE CULTURA E O REFERENCIAL FREIREANO: 
CORPORIFICANDO À DOCÊNCIA EM NÓS, CONSCIENTIZAR, 
POETIZAR, EMANCIPAR... 

LILIAN FÁVARO ALEGRÂNCIO IWASSE PEDAGOGIA DO APRENDER A APRENDER E A (DE)FORMAÇÃO 
DOCENTE 

LUCIENE CORREIA SANTOS DE 
OLIVEIRA  

DA INTENSIFICAÇÃO À AUTOINTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO 
DOCENTE: O USO DAS TIC 

MELÂNIA MENDONÇA RODRIGUES GRATIFICAÇÕES E PREMIAÇÕES: DISTORÇÕES DA POLÍTICA DE 
VALORIZAÇÃO DO   MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DA 
PARAÍBA 

SANDRA GRAMILICH PEDROSO A SUBJETIVIDADE DOCENTE ANTE AS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO DO(A) PROFESSOR(A) 

ÚRSULA ADELAIDE DE LÉLIS PEDAGOGIA DO CAMPO E FORMAÇÃO INICIAL:  REFLEXÕES 
SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE PRÁXIS DOCENTES 
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GT 7 EDUCAÇÃO BÁSICA, TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE  

Coordenação: Dr. Sérgio Paulo Morais (INHIS/UFU), Dr. Cílson César Fagiani 

(UNIUBE) e  Dr. Adelino José de Carvalho Dias (UNIUBE)  

 Dia:  20/08/2019 Local – Bloco 1H Sala 1H55 Horário – 14h às 18h  

 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
ALESSANDRA BATISTA DE GODOI 
BRANCO  

REQUISITOS E EXCEÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
A LEGISLAÇÃO PERMISSIVA DE LEIGOS COM NOTÓRIO SABER 

ALESSANDRO MARCON DA SILVA CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO 
MAGISTÉRIO: A MATERIALIDADE PARA A CRIAÇÃO DO CEFAM 
NO MATO GROSSO DO SUL (1970-1980) 

ANAQUEL GONÇALVES ALBUQUERQUE REFLEXÕES ACERCA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PEJA DA 
PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO  

ANDREA RUAS DA CRUZ NOGUEIRA RESSIGNIFICAÇÕES SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: CONTRIBUIÇÕES DA 
PSICOLOGIA EDUCACIONAL NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS COM ESPECTRO DO AUTISMO 

BRUNA LUIZA DE OLIVEIRA TIMOTEO CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO: 
UM“ EXPERIÊNCI“ INCLUSIV“ EM ESCOL“ EXCLUSIV“  

CLEIBIANE SUSI PEIXOTO A CONSTRUÇÃO DE VÍDEOS NO PROCESSO DE ENSINAR E 
APRENDER MATEMÁTICA – UMA PROPOSTA PARA OS ANOS 
FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

DIULY PEREIRA TÓFOLO TRABALHO DOCENTE: A EXPLORAÇÃO DO PROFESSOR DE 
INCLUSÃO 

FLÁVIO CARDOSO TEIXEIRA ASSÉDIO MORAL E O TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

JAQUELINE SOARES DANTAS TEMPO, INTENSIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE 
VIDA DO TRABALHADOR DOCENTE DE ESCOLAS PÚBLICAS 
BRASILEIRAS 

MAURICIO DOS REIS BRASÃO ASPECTOS INERENTES À RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E 
TECNOLOGIA 

RITA CRISTIANA BARBOSA A MULHER E A FORMAÇÃO DOCENTE EM TEMPOS DE 
TECNOLOGIAS ONLINE 

ROSANA MENDES MACIEL REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO MUNDO DO TRABALHO E O 
TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM PATOS DE 
MINAS/MG (1990-2012) 

SOLANGE MARTINS OLIVEIRA 
MAGALHÃES 

PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: UMA REFLEXÃO TEÓRICO-
CONCEITUAL 

VITOR SERGIO DE ALMEIDA A EFETIVAÇÃO DA ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO DA AULA POR 
PARTE DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL DE 
UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS   

YOURY SOUZA MARQUES REFLEXÕES ACERCA DAS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS 
PRESENTES NAS NARRATIVAS DE DUAS PROFESSORAS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
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GT 7 EDUCAÇÃO BÁSICA, TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE  

Coordenação: Dr. Sérgio Paulo Morais (INHIS/UFU), Dr. Cílson César Fagiani 

(UNIUBE) e Dr. Adelino José de Carvalho Dias (UNIUBE)  

 Dia: 21/08/2019 Local – Bloco 1H Sala 1H235 Horário – 8h30 às 12h 

 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
AGATHA SANTOS CONDÉ A DUALIDADE EDUCACIONAL BRASILEIRA: REFLEXÕES 

ACERCA DA DESIGUALDADE SOCIAL INSTITUCIONALIZADA. 

AGNALDO DAMASCENO PEREIRA TRABALHO E EDUCAÇÃO: ALGUMAS REFLEXÕES TEÓRICAS E 
METODOLÓGICAS SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E 
PROFISSION“L “ P“RTIR DO NOVO  ENSINO MÉDIO 

ANA PAULA DA GRAÇA SOUZA 
BLENGINI 

REFORMAS EDUCACIONAIS CONTEMPORÂNEAS E 
PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO: APONTAMENTOS PARA 
UMA ANÁLISE MARXISTA DE TOTALIDADE 

CAMILLA KETELLEN SILVA GASPAR EDUCAÇÃO INTEGRAL NO CONTEXTO DA REFORMA DO 
ENSINO MÉDIO 

JÚLIO CÉSAR APOLINÁRIO MAIA O LUGAR E O SENTIDO DO TRABALHO NO NOVO ENSINO 
MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL 

KARLA CRISTINA PRUDENTE PEREIRA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO: 
REFLEXÕES CRÍTICAS SOBRE A EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO 
FLEXÍVEL 

MARIA GENI PEREIRA BILIO O MUNDO DO TRABALHO E A RELAÇÃO COM OS ALUNOS DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

MARISA NODA CONHECIMENTO COMO BASE PARA AS TRANSFORMAÇÕES 
SOCIAIS   

RENAN BANDEIRANTE DE ARAÚJO A EDUCAÇÃO ENQUANTO CONTINGÊNCIA: AS REFORMAS DO 
ENSINO PÚBLICO E A HISTÓRICA ÊNFASE NA FORMAÇÃO 
PARA O TRABALHO 

ROSANA RAMOS DE SOUZA A EDUCAÇÃO DE JOVENS QUEM SÃO NOSSOS ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO? 

SANDY GOMES PEREIRA REFORMA DO ENSINO MÉDIO E EXPECTATIVAS DOS 
ESTUDANTES SOBRE A ESCOLA MÉDIA BRASILEIRA 

VALÉRIA MOREIRA REZENDE JUVENTUDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO: O ENSINO MÉDIO NA 
PERCEPÇÃO DOS JOVENS 
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GT 7 EDUCAÇÃO BÁSICA, TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE  

Coordenação: Dr. Sérgio Paulo Morais (INHIS/UFU), Dr. Cílson César Fagiani 

(UNIUBE) e Dr. Adelino José de Carvalho Dias (UNIUBE)  

 Dia 21/08/2019 Local – Bloco 1H Sala 1H55 Horário – 8h30 às 12h 

 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
ANA CLAUDIA FERREIRA A NOVA INSTITUCIONALIDADE DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: POSSIBILIDADES E 
DESAFIOS 

CUSTÓDIO JOVÊNCIO BARBOSA FILHO TRABALHO E EDUCAÇÃO E O SABER/FAZER DOCENTE: 
ESTRATÉGIAS E TÁTICAS DA FORMAÇÃO EM ATIVIDADE NO 
CURSO DE DESIGN DA UEMG/UBÁ 

GABRIELE PILLETTI DE ANDRADE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO SÉCULO XXI ; A 
EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA FORMAÇÃO DO 
TUTOR 

JESSICA NASCIMENTO MARTINS O LUGAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CURSO DE PEDAGOGIA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA: CONQUISTAS E 
LIMITAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO TRABALHADOR EM 
EDUCAÇÃO JORDANA VILELA MARTINS EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: FORMAÇÃO 
ESCOLAR E A RELAÇÃO ESCOLA E TRABALHO 

KAMILLA ASSIS TAVARES EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA E OS PROJETOS DE 
EDUCAÇÃO EM DISPUTA: UMA ANÁLISE DOS PLANOS DE 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAIS DE UM INSTITUTO 
FEDERAL DO CENTRO-OESTE BRASILEIRO 

LAISSE SILVA LEMOS SOBRAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO NÃO PRESENCIAL 

MARA FRANCO DE SÁ  A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NAS CONFERÊNCIAS 
BRASILEIRAS DE EDUCAÇÃO  

RITA RODRIGUES DE SOUZA JOVENS DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO E AS TECNOLOGIAS 
DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: USOS 
ESTRATÉGICOS PARA O ATO DE ESTUDAR 

SHIRLEY CRISTINA GONÇALVES LOPES ENSINO PÚBLICO PROFISSIONALIZANTE EM MÚSICA: 
ENFRENTAMENTOS E INADEQUAÇÕES FRENTE AO MERCADO 
DE TRABALHO E A DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA 

TANIA CORDOVA QUE FUTURO? QUE TRABALHO? COMO A EDUCAÇÃO DO SESI 
CONTRIBUI PARA AS NOVAS CONFIGURAÇÕES DO MUNDO DO 
TRABALHO ALAVANCADAS PELA 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

ÚRSULA ADELAIDE DE LÉLIS NAS ENTRELINHAS DO CURSO DE PEDAGOGIA:  LETRAMENTO 
ACADÊMICO PARA QUAL FORMAÇÃO? 
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GT 7 EDUCAÇÃO BÁSICA, TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE  

Coordenação: Dr. Sérgio Paulo Morais (INHIS/UFU), Dr. Cílson César Fagiani 

(UNIUBE) e  Dr. Adelino José de Carvalho Dias (UNIUBE)  

 Dia 22/08/2019 Local – Bloco 1H Sala 1H235 Horário – 8h30 às 12h 

 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
ADRIANO RAMOS DE SOUZA O PROGRAMA ESCOLA DA TERRA CAPIXABA EM PARCERIAS 

COLABORATIVAS 

ANA ABADIA DOS SANTOS 
MENDONÇA 

DIDÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 

APARECIDA DE FREITAS BATISTA OS DESAFIOS DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

GABRIELA VIOLA COPPE INTERVENÇÃO PRECOCE NAS ALTERAÇÕES DE LEITURA 
COMO PREVENÇÃO DOS PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM 

LARA CRISTINA CLEMENTE A DIFICULDADE NA ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICAPARA OS 
DEFICIENTES INTELECTUAIS NAS ESCOLAS REGULARES E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS PARA OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 
ACESSIBILIDADE 

MARCIA REGINA MUNHOZ ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DE RECURSOS IMPRESSOS EM 3D 
PARA INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 
VISUAL 

MARIA ANGELA RODRIGUES UMA REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O KAHOOT E O QR CODE 
COMO FERRAMENTAS METODOLÓGICAS NAS AULAS DE 
LITERATURA 

RITA DE CÁSSIA DA SILVA KNEIB OS PRESSUPOSTOS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 
PARA O ENSINO DE HISTÓRIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL  

RODRIGO BICALHO MENDES TRABALHO E EDUCAÇÃO: A QUESTÃO DA ACESSIBILIDADE NO 
PROCESSO DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

ROSELINE MARTINS SABIAO PRÁTICA DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA: O USO DE 
METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

THIAGO GUIMARÃES DA SILVA A CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS CIENTÍFICOS NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 
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GT 7 EDUCAÇÃO BÁSICA, TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE  

Coordenação: Dr. Sérgio Paulo Morais (INHIS/UFU), Dr. Cílson César Fagiani 

(UNIUBE) e  Dr. Adelino José de Carvalho Dias (UNIUBE)  

 Dia 22/08/2019 Local – Bloco 1H Sala 1H55 Horário – 8h30 às 12h 

 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
ANNA CLAUDIA DE OLIVEIRA 
FIGUEREDO 

O NEGRO NO BRASIL: UM OLHAR SOBRE AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS RACIAIS E A MÃO DE OBRA NEGRA NA SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA. 

BIANCA DE SOUZA ROCHA 
 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS SOB O OLHAR DAS PROFESSORAS 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA ESCOLA PÚBLICA 

CLAUDIA RODRIGUES DE CAMARGO  VIOLÊNCIA SOCIAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA OS POBRES 
O TERRENO ADVERSO EM QUE SÃO DESENVOLVIDOS OS 
PROCESSOS EDUCACIONAIS 

FLAVIA CAMILA GOMES PME METAS ESTABELECIDAS E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA 
PÚBLICA EDUCACIONAL 

FRANCELY APARECIDA DOS SANTOS A EDUCAÇÃO  INFANTIL E O  CURRÍCULO DE MATEMÁTICA 

GUILHERME MANTOVAN DE ALMEIDA CULTURA CORPORAL, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE: O 
PRECONCEITO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

LAÍS DE CASTRO AGRANITO 
RODRIGUES 

PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL EM MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL 

LUCIMAR ARAÚJO DA SILVA O JOGO SOLETRANDO COMO RECURSO DE ALFABETIZAÇÃO 
PARA CRIANÇAS DO 3º 4º E 5º ANOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

NAYARA GUERRA DA SILVA FATORES EXTRAESCOLARES ASSOCIADOS ÀS DIFICULDADES 
DE APRENDIZAGEM NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO 

VANYNE APARECIDA FRANCO FREITAS AS PRÁTICAS DE GESTÃO DA ESCOLA PÚBLICA E A RELAÇÃO 
COM SEUS ATORES SOCIAIS 

WALDILEIA DO SOCORRO CARDOSO 
PEREIRA 

EDUCAÇÃO BÁSICA: PLANEJAMENTO INTERDISCIPLINAR NA 
ALFABETIZAÇÃO MULTISSERIADA NAS ESCOLAS DO 
CAMPO,ÁGUAS E FLORESTAS NA AMAZÔNIA 
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GT 8  EDUCAÇÃO, PRECARIZAÇÃO E ADOECIMENTO 

 
Coordenação: Dra. Cristina Damm (FAGEN/UFU), 

Ms. Lorraine Possamai S. Azevedo (IP/UFU) 
 
 

Esse GT abraçará os aspectos do trabalho como resultado da ação consciente e proposital 
do ser humano e o adoecimento advindo das relações de produção e dos modos de 
produção. O GT se propõe a discutir, refletir e ampliar o campo de análise e de debate 
sobre a temática do adoecimento do trabalhador em seus aspectos físicos e psíquicos, a 
subtração das condições humanas, a coisificação, o estranhamento, a mercantilização do 
trabalho produtivo e improdutivo, os múltiplos fatores de adoecimento das novas 
formas de organização do trabalho. Abrirá discussões para se explicitar as dimensões 
políticas e o ato de trabalhar que implica gestos, saber-fazer, engajamento do corpo, 
mobilização da inteligência e demais características do trabalho humano. Buscará 
discutir como os grupos sociais ou as vivências articulam formas de resistência, 
construindo práticas reivindicatórias, novos enfrentamentos, evidenciam conflitos no 
interior dos processos produtivos, além dos aspectos legais que envolvem a saúde do 
trabalhador.  
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GT 8 EDUCAÇÃO, PRECARIZAÇÃO E ADOECIMENTO 

Coordenação: Dra. Cristina Damm (FAGEN/UFU), Ms. Lorraine Possamai S. Azevedo 

(IP/UFU)  

 Dia 20/08/2019 Local – Bloco 1H Sala 1H14 Horário – 14h às 18h  

 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
ALDIANE RODRIGUES MIRANDA O   TRABALHO DOCENTE   NA EDUCAÇÃO   INFANTIL: DO 

PRAZER AO ADOECIMENTO 

 CLEUZA REZENDE MACÊDO A ATUAÇÃO DO DIRETOR NA ESCOLA ESTADUAL DE 
UBERABA/MG: PRECARIZADA OU VALORIZADA? – ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES 

DÉBORA MIQUÉIAS SOARES A CONSOLIDAÇÃO DA CARREIRA E AS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO DO PROFESSOR EBTT NOS INSTITUTOS FEDERAIS 

EUCLIDES AFONSO CABRAL A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOS DOCENTES DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.  

GUSTAVO CÉSAR FERNANDES 
SANTANA 

O ADOECIMENTO DOCENTE COMO SINTOMA DA 
PRECARIEDADE DO TRABALHO EM ESCOLAS PÚBLICAS 

JACQUELINE DE ANDRADE TRABALHO E EDUCAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE O 
ADOECIMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM 
UBERLÂNDIA 

LAURA DUARTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO (A) DOCENTE E OS EFEITOS 
SOBRE A SUA SAÚDE EM UBERLÂNDIA - MG 

NARA LIDIANA SILVA DIAS CARLOS A RELAÇÃO ENTRE ESTATÍSTICA E O ENSINO DE 2° GRAU COM 
BASE NOS DOCUMENTOS DO MEC 

PAULA FRANCISCA DA SILVA A NATUREZA DO TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR PÚBLICA E SUAS CONFIGURAÇÕES NO SÉCULO XXI 

SOLANGE MARTINS OLIVEIRA 
MAGALHÃES 

VIOLÊNCIA POLÍTICO-IDEOLÓGICA CONTRA OS PROFESSORES: 
PRESSUPOSTOS DA PEDAGOGIA DO OPRIMIDO COMO MEDIDA 
DE INTERVENÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 

VALÉRIA MOREIRA REZENDE O TRABALHO PRECARIZADO DO PROFESSOR DO ENSINO 
MÉDIO E O COMPROMETIMENTO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL 
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GT 8 EDUCAÇÃO, PRECARIZAÇÃO E ADOECIMENTO 

Coordenação: Dra. Cristina Damm (FAGEN/UFU), Ms. Lorraine Possamai S. Azevedo 

(IP/UFU)  

Dia 21/08/2019 Local – Bloco 1H Sala 1H14 Horário – 8h30 às 12h 

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 

ALZIRA MITZ BERNARDES GUARANY 

TRABALHO DOCENTE: AS MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR PÚBLICA E OS IMPACTOS NA SAÚDE DOS 
PROFESSORES – UM ESTUDO DE CASOS 

FABRICIA SOUSAA MONTENEGRO 
TRABALHO NA UNIVERSIDADE: REFLEXÕES SOBRE A 
EXCELÊNCIA ACADÊMICA E ADOECIMENTO DOCENTE 

GUSTAVO GABALDO GRAMA DE 
BARROS SILVA 

OS MOINHOS SATÂNICOS DA TELEFONIA: CONTROLE E 
ADOECIMENTO NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 

HEITOR OSTETI FURTADO 
MACABÉA: DA SUBJETIVIDADE DO SUJEITO IRREALIZÁVEL À 
POSSIBILIDADE OBJETIVA DE EMANCIPAÇÃO 

JULIANA SANTOS DE FREITAS 

A REFORMA TRABALHISTA E OS IMPACTOS DA TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO DIREITO À 
DESCONEXÃO DO TRABALHO 

MARINA GOMES DO CRATO 

TRABALHO DOCENTE: REFLEXÕES ACERCA DO SEU FAZER 
FRENTE À MERCANTIZAÇÃO E PRECARIZAÇÃO DE SUA 
PRÁTICA PROFISISONAL  

ROSALVO ARANTES JUNIOR 
A RELAÇÃO ENTRE BAIXA ESCOLARIDADE, PRECARIZAÇÃO DO 
TRABALHO NO CAMPO E ACIDENTES OFIDICOS 

WARLEY CARLOS DE SOUZA 
DESISTÊNCIA OU ADOECIMENTO:  REFLEXOS DE UMA 
FORMAÇÃO ESVAZIADA? 

YARA MAGALHÃES DOS SANTOS 
O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO E O ADOECIMENTO DA CLASSE 
DOCENTE 
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GT 9  ESTADO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
 
 

Coordenação: Dr. Marcelo Soares (PPGED/UFU) 
Dr. Raul de Freitas Balbino (FAGEN/UFU)   

 
 

Este GT se propõe a debater e socializar investigações bem como aprofundar as análise 
acerca das políticas educacionais que se realizam no interior do Estado e nas relações 
deste com as diversas classes sociais, forças políticas e grupos sociais. Portanto, deverá 
ser apresentados estudos e debates acerca das formas pelas quais se definem as políticas 
públicas no âmbito da educação brasileira, considerando as relações estabelecidas entre 
Estado e sociedade civil no contexto socioeconômico contemporâneo; avaliação da 
proposição, implementação e impactos de políticas educacionais nos níveis municipal, 
estadual e federal; estudos comparados sobre as políticas educacionais brasileiras com 
as de outros países; análise da relação das políticas educacionais com as demandas dos 
movimentos sociais; estudos sobre os processos de gestão tanto no âmbito das escolas 
quanto dos sistemas de ensino e; pesquisas sobre o financiamento da educação e da 
escola, Estado e Direito à Educação, Políticas Públicas de Formação Educacional do 
Trabalhador. 
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GT 9 ESTADO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS  

Coordenação: Dr. Marcelo Soares (PPGED/UFU), Dr. Raul de Freitas Balbino (FAGEN/UFU)   

Dia 20/08/2019 Local – Anfiteatro 5O-D       Horário – 14h às 18h  

1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
ADELGICIO RIBEIRO DE PAULA PRIVATIZAÇÃO E MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

DO RELATÓRIO DELORS À ATUAL REFORMA DO ENSINO 
MÉDIO 

BERENICE BORSSOI ORIENTAÇÕES DO BANCO MUNDIAL (2017) NA CONSTRUÇÃO 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS 

CECÍLIA CARMANINI DE MELLO OS PROJETOS EDUCACIONAIS EM DISPUTA NO BRASIL E O 
CONTEXTO INTERNACIONAL 

CÉLIA TANAJURA MACHADO POLÍTICAS EDUCACIONAIS PÓS-GOLPE E A REFORMA NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA 

ELISSON COSTA ALVES OS CAMINHOS DO ENSINO MÉDIO BRASILEIRO E OS DESAFIOS 
A PARTIR DA LEI Nº13415/17 

FABRÍCIO FONSECA DA SILVA  ESTADO, SOCIEDADE CIVIL E EDUCAÇÃO: A ATUAÇÃO DO 
MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO NA CONTRARREFORMA 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

GABRIEL HENRIQUE MIRANDA SOARES DO PRODUTIVISMO AO NEOPRODUTIVISMO: A TEORIA DO 
CAPITAL HUMANO COMO FUNDAMENTO DAS PEDAGOGIAS 
PÓS-MODERNAS  

JENNIFER DE CARVALHO MEDEIROS O LUGAR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA FRENTE AOS 
ACORDOS INTERNACIONAIS COM PAÍSES DA AMÉRICA 
LATINA: ELEMENTOS CONSTITUINTES DA POLÍTICA DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SOB A PERSPECTIVA DA POLÍTICA 
EDUCACIONAL COMPARADA 

LARA RIBEIRO FRANCO A CONTRAREFORMA DO ENSINO MÉDIO: REAFIRMAÇÃO DA 
DESIGUALDADE SOCIAL 

LILIAN FERNANDA DE MELO B. 
GONÇALVES 

O PROCESSO DE NEOLIBERALIZAÇÃO, A REFORMA DO ESTADO 
DE 1990 E OS REFLEXOS NA GESTÃO EDUCACIONAL NO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

LUCAS ANDRÉ DA LUZ SILVA DIAS EDUCAÇÃO NO ESTADO NOVO: UMA EDUCAÇÃO DE 
DIFERENCIAÇÃO 

MARA REGINA MARTINS JACOMELI O ESTADO LIBERAL INTERVENTOR NA ERA VARGAS (1930-1945) 

MARCELA ALEJANDRA PRONKO O RETORNO DO CAPITAL HUMANO: APRENDIZAGENS 
ADEQUADAS E POLÍTICAS EFICIENTES COMO NOVA 
ESTRATÉGIA DO BANCO MUNDIAL 

SANDRA REGINA DE OLIVEIRA GARCIA OS (DES)CAMINHOS DA FORMAÇÃO DA JUVENTUDE 
BRASILEIRA: A REFORMA DO ENSINO MÉDIO PELA LEI 
Nº13415/17 

SILVANA DE FÁTIMA DOS SANTOS A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR ENQUANTO ELEMENTO DA 
CONTRARREFORMA DO ENSINO MÉDIO: PERCALÇOS E 
CONTROVÉRSIAS  

TATIANA SILVÉRIO KAPOR O BANCO MUNDIAL E AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NA 
PERIFERIA DO CAPITAL: AS REFORMAS EDUCATIVAS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO NOS ANOS 1990-2010 
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ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE) 2014-2024: 
CONSTRUÇÃO E DESCONSTRUÇÃO NOS SEUS CINCO ANOS DE 
EXISTÊNCIA 

ARLANE MARKELY DOS SANTOS 
FREIRE 

AVALIAÇÃO EXTERNA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS PLANOS DE 
EDUCAÇÃO (PME/2015-2025) DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO CARIRI CEARENSE 

BRENO LOUZADA CASTRO DE 
OLIVEIRA O CICLO DA POLÍTICA DE EJA EM VITÓRIA-ES 

DANIEL GONÇALVES CURY 
A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR: EM FOCO, 
A META 13 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (2014-2024)  

DÁRIA APARECIDA DE JESUS 
CARVALHO 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
MATIZE NEOLIBERAL  

DENISE CAMARGO GOMIDE 

O ENSINO MÉDIO FORJADO SOB A ÉGIDE DA TRÍADE 
ULTRACONSERVADORA: A CONTRARREFORMA DO ENSINO 
MÉDIO, A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E O 
MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO. RETROCESSOS NA 
FORMAÇÃO DA JUVENTUDE BRASILEIRA 

HUMBERTO RODRIGUES DE LIMA 
O ACIRRAMENTO DA DUALIDADE NA FORMAÇÃO DOS JOVENS 
NO BRASIL 

JACIONE APARECIDA CABRAL 
RESENDE 

A IMPLANTAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES E BASES (LDB) NO 
GOVERNO DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO E OS DESAFIOS 
PARA A EDUCAÇÃO. 

JACQUELINE LOPES FREIRE 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: O PLANO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS ENQUANTO POLÍTICA 
PÚBLICA PARA A EDUCAÇÃO 

LARA RIBEIRO FRANCO 

A INTERDISCIPLINARIDADE NA BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR: UMA ANÁLISE DO DOCUMENTO DO ENSINO 
MÉDIO 

MENISSA CÍCERA FERNANDES DE 
OLIVEIRA BESSA CARRIJO 

POLITICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: O PÚBLICO E O 
PRIVADO NA OFERTA DE VAGAS 

PRISCILA DE MELO BASILIO 
A POLÍTICA DA PRÉ-ESCOLA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: O 
QUE DIZEM OS PROFESSORES SOBRE A OBRIGATORIEDADE 

RENAN LUIGI CAVALMORETTI 
MARCELOS 

O ENSINO DE GEOGRAFIA NO CONTEXTO DA REFORMA DO 
ENSINO MÉDIO EM ITUIUTABA/MG – RELATÓRIO PARCIAL  

SANDRA REGINA DE OLIVEIRA GARCIA 

A INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A EDUCAÇÃO 
BÁSICA NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS: DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO - PNE 2014-2024. 

THAYNA AURELIANO MARTINS 

AS POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE 
ITUIUTABA (MG) E A QUALIDADE DA OFERTA: UMA ANÁLISE 
DO PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

THAYS TRINDADE MAIER AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA E A QUALIDADE DE ENSINO 
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AMANDA MOREIRA DA SILVA 

DINÂMICA PRIVATISTA EMPRESARIAL E A BUSCA PELA (CON) 
FORMAÇÃO DE UM PROFESSORADO SUBJETIVAMENTE 
ADAPTADO 

CLENYA RUTH ALVES VASCONCELOS 

A NOVA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: 
PERSPECTIVAS DA INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA BRASILEIRA 

ELI CONCEIÇÃO DE VASCONCELOS 
TAPAJÓS SOUSA 

PROGRAMA DE FOMENTO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO ENSINO 
MÉDIO NO ESTADO DO PARÁ 

FERNANDA GONÇALVES DE LAIA 
OS AGENTES, AS AGÊNCIAS E O DISCURSO DA COMPETÊNCIA 
NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

GLAUCIENE SEBASTIANA NOGUEIRA 
LIMA  

EDUCAÇÃO INTEGRAL: CAMINHOS HISTÓRICOS E 
CONCEITUAIS 

JAQUELINE BONFIMDE SOUZA LIMA 
O ESTADO AVALIADOR E SUAS IMPLICAÇÕES NO TRABALHO 
DOCENTE 

JUSSARA MARQUES DE MACEDO 

“ NOV“ GESTÃO PÚ”LIC“  E A POLÍTICA DE PRECARIZAÇÃO 
DO TRABALHO DOCENTE: A EXPERIÊNCIA DO BRASIL E 
PORTUGAL 

LEDYANE LOPES BARBOSA 

A EDUCAÇÃO INTEGRAL E O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 
D“ REFORM“ DO NOVO  ENSINO MÉDIO N“ REDE EST“DU“L 
DE SANTARÉM-PARÁ 

LUANA PATRICIA PAIXÃO MACIEL 

O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 
E(M) TEMPO INTEGRAL EM UMA ESCOLA PÚBLICA 
LOCALIZADA EM BELÉM/PA 

MARCOS LUIS OLIVEIRA DA COSTA 
ESTADO DA ARTE: UMA ANÁLISE DOS CENTROS INTEGRADOS 
DE EDUCAÇÃO PÚBLICA (CIEPS) 

MARIA CLAUDIA COUTINHO 
HENRIQUE 

P“RCERI“  PÚ”LICO-PRIVADA DAS ESCOLAS CIDADÃS 
IINTEGRAIS DA PARAÍBA E O INSTITUTO DE 
CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO 

MARILIA BEATRIZ FERREIRA 
ABDULMASSIH 

UMA REFLEXÃO  SOBRE  AS  POLÍTICAS  EDUCACIONAIS  DE 
AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR NO BRASIL E EM 
PORTUGAL 

NIRLANDA FIGUEIREDO DA SILVA  
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL NA 
AMAZÔNIA  

NIRLANDA FIGUEIREDO DA SILVA 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO 
INTEGRAL NA AMAZÔNIA 

TALLINE LUARA MOREIRA MELO 
OLIVEIRA 

TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM 
SANTARÉM/PA:  ANÁLISE A PARTIR DO PLANO NACIONAL E 
MUNICIPAL 

TÂNIA CASTRO GOMES 
O PROEMI COMO POLÍTICA INDUTORA DE EDUCAÇÃO 
INTEGRAL: PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 
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ADÉLIA GONÇALVES SOARES 
POLÍTICA PÚBLICA DE FORMAÇÃO DOCENTE: PROFLETRAS, 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

CARLOS HENRIQUE AVELINO VEIGA 

O CONSENTIMENTO ATIVO DE ESTUDANTEES E SEUS PAIS PARA 
A COBRANÇA DE TAXAS ESCOLARES EM ESCOLAS PÚBLICAS 
MILITARIZADAS 

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 
BEZERRA 

RELAÇÕES HIERÁRQUICAS ENTRE PROFESSORES, ESTUDANTES 
E MILITARES NA ESCOLA MILITARIZADA CTPM VII DE PORTO 
VELHO - RO 

DIOGO CESAR GENTIL GENARI 

UMA ABORDAGEM SOBRE O PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DOCENTE NA REDE D ESCOLAS TÉCNICAS 
PAULISTA. 

EDIVALDO BARBOSA DE ALMEIDA 
FILHO 
 

POLITICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: ESCOLA 
MUNICIPAL ALTAMIRA 

ELANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 
O DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL E SUA EFETIVAÇÃO NO 
CAMPO: COMUNIDADE DE MUSELO, INDAIABIRA- MG 

GISELE ADRIANA MACIEL PEREIRA 
O FETICHE DA AUTOEFICÁCIA E DA RESILIÊNCIA: A 
DESIGUALDADE EDUCACIONAL NA LÓGICA MERITOCRÁTICA 

GUILHERME CAMILO DE PAIVA EDUCAÇÃO NO CÁRCERE: TRANSGREDIR E SUPERAR 

JAIMILLE MARIA LIMA LEDO DOS 
SANTOS 

OS DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS NAS PRISÕES PARAENSES 

JUNA BATTAGLIA DA CRUZ 
POLÍTICA FOCALIZADA DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 
EM DUQUE DE CAXIAS: O COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 

MÁRCIO MARINHO MARTINS 
O CONTROLE DO CAPITAL SOBRE A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A 
PRIVATIZAÇÃO EM RONDÔNIA 

MARIA TERESA CAVALCANTI DE 
OLIVEIRA  

A FUNDAÇÃO LEMANN E O NOVO PAPEL DOS APARELHOS 
PRIVADOS DE HEGEMONIA NO CAMPO DA EDUCAÇÃO 
PÚBLICA NO BRASIL  

SANIA NAYARA DA COSTA FERREIRA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO HUMANA DA 
FUNDAÇÃO BRADESCO NO CAPITAL-IMPERIALISMO (2016-2017) 

VIVIANE CARDOSO DA SILVA 
APOSENTADORIA ESPECIAL DOCENTE E O RETROCESSO 
EDUCACIONAL NA ATUALIDADE 
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1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 
ADILSON LIMA GOMES  ANÁLISE DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E SEUS PERCALÇOS 

NO PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO NA GUINÉ-BISSAU (1960-
2018) 

AUGUSTO FLÁVIO ESTEVES LACERDA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À UNIVERSIDADE PÚBLICA: 
O PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

CAMILA AZEVEDO SOUZA EDUCAÇÃO BÁSICA SOB A LÓGICA MERCANTIL DO JOGO 
DESIGUAL E COMBINADO DOS EMPRESÁRIOS NO BRASIL E EM 
PORTUGAL 

CARLOS MAURICIO FRANKLIN LAPA A REAÇÃO DO SEPE-RJ AOS NOVOS MODELOS DE GESTÃO DO 
TRABALHO ESCOLAR NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO 
RIO DE JANEIRO. 

DAYANE SANTOS SILVA DALMAZ LEITURA E POLÍTICA EDUCACIONAL: DA PROPOSTA À 
MATERIALIZAÇÃO 

FLAVIA MARQUES BORGES PERCURSOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL E INCLUSIVA NO BRASIL 

HUMBERTO RODRIGUES DE LIMA A FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL E A PEDAGOGIA DA 
ALTERNÂNCIA: INTEGRAÇÃO POSSÍVEL? 

ISABEL SANTANNA SANTOS AS COTAS RACIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO: UMA POLÍTICA DE AÇÃO 
AFIRMATIVA (2012) 

JANAINA JUNQUEIRA VALACI 
CRUVINEL 

ENSINO MÉDIO: A DUALIDADE QUE TRANSITA ENTRE A 
INSERÇÃO NO ENSINO SUPERIOR E O MUNDO DO TRABALHO  

MARIA ALICE DE MIRANDA ARANDA CONSELHO DE EDUCAÇÃO - ATUAÇÃO NA GESTÃO 
EDUCACIONAL 

MATHEUS DO NASCIMENTO SANTOS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NA 
UFRJ SOB AMEAÇA DA NOVA POLÍTICA LIBERAL 
MERITOCRÁTICA 

NAIR MENDES DE OLIVEIRA O PROEJA NO IFMT NA PERSPECTIVA DE UMA POLÍTICA 
PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

TATIANA SILVÉRIO KAPOR READEQUAÇÃO DAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS PARA 
EDUCAÇÃO BÁSICA. UM OLHAR SOBRE A LEI DO NOVO 
ENSINO MÉDIO 

VITOR SERGIO DE ALMEIDA O CONHECIMENTO DO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO 
ESTADUAL DE UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS, EM RELAÇÃO AO 
CURSO PREPARATÓRIO AFIN, IMPLANTADO NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) 
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1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 

ALDO DURAN GIL 
REFLEXÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE CIDADANIA E 
EDUCAÇÃO NO ESTADO BURGUÊS 

ANTONIO CARLOS LOPES PETEAN 
O PROJETO ESCOL“ SEM P“RTIDO  “ EXTREM“ DIREIT“ 
BRASILEIRA PREOCUPADA COM A EDUCAÇÃO  

BRUNO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 

ATUAÇÃO DO CENTRO LATINO-AMERICANO DE 
ADMINISTRAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO NA OFENSIVA 
DO CAPITAL NA EDUCAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

DANILO MARTINS BRANDELLI 
A REPRODUÇÃO DAS FORÇAS PRODUTIVAS E A QUALIFICAÇÃO 
DIFERENCIADA DA CLASSE MÉDIA 

FERNANDA MOTTA DE PAULA 
RESENDE 

FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS E NORMATIVOS DO 
PROGR“M“ ESCOL“ SEM P“RTIDO  – PL Nº 867/2015 E SEUS 

DESDOBRAMENTOS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

GEILSON BATISTA MATIAS  
POLITICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL DO 
TRABALHADOR 

JANAINA TORRES DOS SANTOS 

O ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ESTUDANTES 
DE 4 A 16 ANOS, DO ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO JATOBÁ, 
EM BURITIZEIRO/MG, EM 2018 

JÚLIA FITARONI MOREIRA DIAS 
NA TEIA DO CAPITAL: AMEAÇAS AO ACESSO DA CLASSE 
TRABALHADORA AO ENSINO SUPERIOR 

JULIANA VIEIRA JORDÃO 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS:  ESTUDO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ORIXIMINÁ-PA 

LEANDRO LUIZ DE ARAUJO 

PROFISSÃO REPÓRTER E A PEDAGOGIA DO OPRIMIDO: UMA 
ANÁLISE SOBRE A MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL PAULISTA DE 
2015  

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES 
PEREIRA 

POLÍTICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO 
PARANÁ FACE AO APOIO DOS PROFESSORES AOS ESTUDANTES 
SECUNDARISTAS NA OCUPAÇÃO DAS ESCOLAS EM 2016 

MARICLEI PRZYLEPA 
O ESTADO, A SOCIEDADE E O INDIVÍDUO: DISCUSSÕES A PARTIR 
DE MANUEL CASTELLS 

RENATA SPADETTI TUÃO 
CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO: O 
PROJETO DE CONCERTAÇÃO NACIONAL EM CURSO NO BRASIL  

ROBERTO ELISON SOUZA MAIA 

ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS NA MENSURAÇÃO DA 
EFICIÊNCIA TÉCNICA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 
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ALINE DIAS SALDANHA  
O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE À VIOLÊNCIA 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO  

ANDRÉ RANDAZZO ORTEGA 

PROPAGANDA, MÍDIA E EDUCAÇÃO: O DISCURSO OFICIAL E 
PUBLICITÁRIO SOBRE A REFORMA DO ENSINO MÉDIO 
CONSUBSTANCIADA NA LEI 13.415/17.  

BEATRIZ MARIA MACHADO LUSTOSA 
INTERNACIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO 
NA UFMS 

CAMILA LIMA COIMBRA EVASÃO: QUAL DEFINIÇÃO PARA QUAL INTENÇÃO? 

CARLOS HENRIQUE CARDOSO JUNIOR 
DESDOBRAMENTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS DO PROINFO NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE UBERABA 

CLAUDIA BARBOSA LOBO 
A PRECARIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM RONDÔNIA: O ENSINO 
MÉDIO COM MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA 

GIOVANNA ESCOBAR LEITE 

PERCEPÇÕES DO CURRÍCULO DO 5º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DE TRÊS ESCOLAS ESTADUAIS DE 
JANUÁRIA/MG QUE ATENDEM ALUNOS ORIUNDOS DE 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS, NA PERSPECTIVA DA 
DIVERSIDADE CULTURAL 

KELIA NAIARA SOARES SANTOS 

O DIREITO À EDUCAÇÃO E O PODER JUDICIÁRIO: UMA ANÁLISE 
DA ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS 
(2009 – 2019) 

LORENA BERNARDES BARCELOS 

A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA MODALIDADE DE 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: PRIMEIROS PASSOS DE UMA 
PESQUISA SOBRE O PROEB / UAB 

LUCIENE DA SILVA SANTOS 

POR UMA EDUCAÇÃO DOS QUE VIVEM DO TRABALHO: O 
PROCESSO DE FORMAÇÃO E A APROXIMAÇÃO COM O 
PRINCÍPIO EDUCATIVO DO TRABALHO 

RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS 
ANCORANDO A EDUCAÇÃO QUEM ESCONDEU A DISCIPLINA 
OCULTA NO NOVO ENSINO MÉDIO 

RAUL DE FREITAS BALBINO 
TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA POR 
CORRESPONDÊNCIA RÁDIO E TELEVISÃO 

RAUL DE FREITAS BALBINO 
A EVOLUÇÃO POLÍTICO-LEGAL DO SISTEMA UNIVERSIDADE 
ABERTA DO BRASIL 

SERGIO BORGES DE AMORIM HOMESCHOOLING E O DIREITO DE ENSINAR EM CASA 

SILVIA HELENA ANDRADE DE BRITO 

AS POLÍTICAS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E SEU 
PAPEL NA EXPANSÃO DO ENSINO PRIMÁRIO NO ESTADO DE 
MATO GROSSO, BRASIL (1920-1970) 
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1o. Autor /1a. Autora Título do trabalho 

ALINE DIAS SALDANHA  
O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE À VIOLÊNCIA 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO  

ANDRÉ RANDAZZO ORTEGA 

PROPAGANDA, MÍDIA E EDUCAÇÃO: O DISCURSO OFICIAL E 
PUBLICITÁRIO SOBRE A REFORMA DO ENSINO MÉDIO 
CONSUBSTANCIADA NA LEI 13.415/17.  

BEATRIZ MARIA MACHADO LUSTOSA 
INTERNACIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO 
NA UFMS 

CAMILA LIMA COIMBRA EVASÃO: QUAL DEFINIÇÃO PARA QUAL INTENÇÃO? 

CARLOS HENRIQUE CARDOSO JUNIOR 
DESDOBRAMENTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS DO PROINFO NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE UBERABA 

CLAUDIA BARBOSA LOBO 
A PRECARIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM RONDÔNIA: O ENSINO 
MÉDIO COM MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA 

GIOVANNA ESCOBAR LEITE 

PERCEPÇÕES DO CURRÍCULO DO 5º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DE TRÊS ESCOLAS ESTADUAIS DE 
JANUÁRIA/MG QUE ATENDEM ALUNOS ORIUNDOS DE 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS, NA PERSPECTIVA DA 
DIVERSIDADE CULTURAL 

KELIA NAIARA SOARES SANTOS 

O DIREITO À EDUCAÇÃO E O PODER JUDICIÁRIO: UMA ANÁLISE 
DA ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS 
(2009 – 2019) 

LORENA BERNARDES BARCELOS 
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Janaína Lopes do Nascimento Duarte 
 

1399 

A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS. 
Euclides Afonso Cabral - Carlos Alberto Lucena 
 

1415 

INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE E O PROCESSO DE 
SUBJETIVAÇÃO: UMA REFLEXÃO A PARTIR DO 
PLANO DE METAS FLUMINENSE 
Vera Nepomuceno 
 

1429 

GÊNERO E EDUCAÇÃO PARA EMANCIPAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE AS 
PROMOTORAS LEGAIS POPULARES. 
Aline da Costa Luz de Lima - Erlando da Silva Rêses 
 

1444 

SEXUALIDADE, GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL NOS ANOS INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL: PROBLEMATIZANDO OS IMPASSES PARA 
A ABORDAGEM DO TEMA NO ESPAÇO ESCOLAR 
Sandy Aparecida Barbosa Magalhães 
 

1459 

A TRANSFORMAÇÃO DA FORMAÇÃO HUMANA EM MERCADORIA: AS 
CONTRARREFORMAS DO ENSINO MÉDIO E OS IMPACTOS À 
FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES 
Bianca Teixeira Domingues Jardim 
 

1475 

FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 
MARCOS LEGAIS PARA A INSERÇÃO DO TRABALHADOR 
MENOR DE IDADE NO MERCADO DE TRABALHO 
Alessandro Marcon da Silva - Cilmara Bortoleto Del Rio Ayache 
 

1491 



TRABALHO, EDUCAÇÃO E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE: 
OCUPAÇÃO DE MORADIA E ACESSO À CIDADE 
Luiz Augusto de Oliveira Gomes - Gláucia Nascimento da Silva 
 

1505 

AVALIAÇÃO EXTERNA E IMPLICAÇÕES SOBRE O TRABALHO 
DOCENTE: UM ESTUDO SOBRE A REDE MUNICIPAL DE INDAIATUBA 
Maycon Roger de Oliveira 
 

1516 

APONTAMENTOS SOBRE AS CONTRADIÇÕES ENTRE CAPITAL E 
TRABALHO NO TRABALHO DOCENTE 
Rafael Antônio Ramos de Oliveira - Cézar de Alencar Arnaut de Toledo 
 

1532 

FLEXIBILIDADE LABORAL: OS TUTORES DIGITAIS E A UBERIZAÇÃO DO 
TRABALHO DOCENTE 
Raphael Henrique de Araújo Vieira 
 

1547 

OS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA [LEI N.º 
11.892/2008] E O PARADIGMA DA POLITECNIA NO BRASIL 
CONTEMPORÂNEO. 
Geraldo Gonçalves de Lima 
 

1558 

A INFLUÊNCIA DO FUNCIONALISMO DE DURKHEIM NAS ESCOLAS 
TÉCNICAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS (1946-1961) 
Talita F. Bordignon 
 

1568 

NEOLIBERALISMO, EDUCAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 
SOBRE OS MOVIMENTOS CONTRA-HEGEMÔNICOS NA SOCIEDADE 
ATUAL 
Cláudia Lúcia da Costa - Maria Cristina dos Santos Bezerra 
 

1584 

CONCEPÇÕES JUVENIS ACERCA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO E 
EXPRESSÕES DE SEXUALIDADE 
Rita Cristiana Barbosa 
 

1594 

ENSINO MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONAL: UM INSTRUMENTO PARA A 
IDEOLOGIA DA EMPREGABILIDADE 
Angelita de Oliveira Almeida - Robson Luiz de França 
 

1610 

A DESINDUSTRIALIZAÇÃO, A CONSTITUIÇÃO DO PRECARIADO E A 
FORMAÇÃO ESCOLAR PARA O TRABALHO QUE NEGA O PRÓPRIO 
TRABALHO E O TRABALHADOR 
Adnilson José da Silva 
 

1626 

A MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E O TRABALHO 
DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR PRIVADO NA CIDADE DE SÃO PAULO 
Rosângela da Silva Pardo 

1639 

 
A EXPANSÃO DA INFORMALIDADE NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
FRENTE AO NEOLIBERALISMO NO BRASIL 
Beatriz Bicalho - Amanda Silva Almeida 
 

1654 

A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE MEDICINA 
VETERINÁRIA: UM ESTUDO EM UBERLÂNDIA-MG 
Vânia Amaral da Rocha 
 

1670 



AS DISPUTAS IDEOLÓGICAS EM TORNO DO BNCC E A FORMAÇÃO DO 
“NOVO” TRABALHADOR 
Mara Rúbia Fernandes - Agnaldo Damasceno Pereira - Fabiane Santana Previtali 
 

1679 

O TRABALHO DOCENTE NA UNIVERSIDADE PÚBLICA PARANAENSE: 
ALGUNS APONTAMENTOS DA PESQUISA 
Berenice Lurdes Borssoi 
 

1695 

POBREZA E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOS CATADORES DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS NO CIRCUITO INFERIOR DA ECONOMIA URBANA 
NA CIDADE DE ITUIUTABA-MG 
Ludmylla Arantes de Andrade - Antonio de Oliveira Junior 
 

1708 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO 
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DOS ANOS 2000 
Cleide Francisca de Souza Tano - Adriana Cristina Omena dos Santos 
 

1719 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: DO ESGOTAMENTO DO 
TAYLORISMOFORDISMO À EMERGÊNCIA DO TOYOTISMO 
Romildo de Castro Araújo - Robson Luiz de França 
 

1733 

TRABALHO E ALIENAÇÃO/ESTRANHAMENTO NO PENSAMENTO 
MARXIANO 
Leoclécio Dobrovoski Silva Pereira - Ágatha Santos Condé - Fabiane Santana Previtali 
 

1748 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UMA FORMAÇÃO HUMANA 
EMANCIPATÓRIA 
Israel Ramos Moreira 
 

1761 

OS RESULTADOS DA REFORMA TRABALHISTA DE 2017: O MITO DA 
GERAÇÃO DE EMPREGOS E O ACIRRAMENTO DA ACUMULAÇÃO FLEXÍVEL 
Fabrício André Zanghelini - Fábio Rodrigues de Moura 
 

1773 

CHARLIE CHAPLIN: RETRATOS DA POBREZA 
Gustavo José de Toledo Pedroso - Bruna Beatriz Lemes Carneiro 
 

1789 

NÚMEROS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: AVANÇOS E RETROCESSOS 
Jacqueline Oliveira Lima Zago - Robson Luiz de França 
 

1803 

A MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SANTA CATARINA 
E OS REFLEXOS PARA AS ESCOLAS RURAIS MULTISSERIADAS DE 
CONCÓRDIA 
Solange Aparecida Zotti - José Luís Sanfelice 
 

1819 

AS ANTINOMIAS DO COOPERATIVISMO NA EDUCAÇÃO: UM ESTUDO DE 
CASO NA COOPERATIVA DE ENSINO DE RIO VERDE-GO (COOPEN) ENTRE 
OS ANOS DE 2011 A 2015. 
Marcelo Augusto de Lacerda Borges 
 

1836 

O IMPACTO DA PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA (PL 6/2019) 
NA VIDA DAS MULHERES 
Raphaella Karla Portes Beserra - Pedro Luiz Teixeira de Camargo 
 

1851 

O DESAFIO HISTÓRICO DA PÓS-GRADUAÇÃO DOCENTE PARA O 
ENSINO DAS CIÊNCIAS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 
Waldileia do Socorro Cardoso Pereira 

1860 



APONTAMENTOS SOBRE A NOVA GESTÃO PÚBLICA (NGP) NAS 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
Abel José da Silva 
 

1875 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
EDUCAÇÃO NÃO PRESENCIAL 
Laíse Silva Lemos - Rita Rodrigues de Souza 
 

1891 

JOVENS DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: USOS ESTRATÉGICOS PARA O ATO DE 
ESTUDAR 
Rita Rodrigues de Souza - Maria Aparecida Rodrigues de Souza - Laísse Silva Lemos 
 

1901 

A FORMAÇÃO Á DOCENCIA E A FORMAÇÃO POLÍTICA: O MOVIMENTO 
DE OCUPAÇÕES DAS ESCOLAS NO ESTADO PARANÁ – EXPERIÊNCIAS 
PIBIDIANAS 
Desiré Luciane Dominschek - Ingrid Ramos 
 

1916 

A HISTÓRIA DEVE SER INCLUSIVA: CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO AO 
PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE 
Bruna Luiza de Oliveira Timoteo 
 

1940 

A CONCEPÇÃO DE VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR A PARTIR DO PLANO DE 
CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE UBERABA/MG 
Juliene Silva Vasconcelos - Antonio Bosco de Lima 
 

1951 

OS DESAFIOS DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
Aparecida de Freitas Batista 
 

1967 

ASSÉDIO MORAL E O TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Flávio Cardoso Teixeira - Cílson César Fagiani 
 

1983 

OS DESAFIOS DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
Aparecida de Freitas Batista 
 

2008 

A TECNOLOGIA COMO UMA ALIADA NO TRABALHO DOCENTE DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
Andressa Arielly Alves - Cílson César Fagiani 
 

2017 

TRABALHO DOCENTE: A EXPLORAÇÃO DO PROFESSOR DE INCLUSÃO 
Diuly Pereira Tófolo  - Érica Rost - Luciene C. S. de Oliveira 
 

2034 

TRABALHO E EDUCAÇÃO E O SABER/FAZER DOCENTE: ESTRATÉGIAS E 
TÁTICAS DA FORMAÇÃO EM ATIVIDADE NO CURSO DE DESIGN DA 
UEMG/UBÁ 
Custódio Jovêncio Barbosa Filho - Carlos AugustoVeggi de Souza 
 

2047 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO MUNDO DO TRABALHO E O 
TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM PATOS DE MINAS/MG 
(1990-2012) 
Rosana Mendes Maciel - Fabiane Santana Previtali 
 

2063 

O LUGAR E O SENTIDO DO TRABALHO NO NOVO ENSINO MÉDIO EM 
TEMPO INTEGRAL 
Álcio Crisóstomo Magalhães - Júlio César Apolinário Maia - Terita Michele da Silva Ferreira 
 

2079 



O JOGO SOLETRANDO COMO RECURSO DE ALFABETIZAÇÃO PARA 
CRIANÇAS DO 3º 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Lucimar Araujo da Silva 

2092 

 
ENSINO PÚBLICO PROFISSIONALIZANTE EM MÚSICA: 
ENFRENTAMENTOS E INADEQUAÇÕES FRENTE AO MERCADO DE 
TRABALHO E A DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA 
Shirley Cristina Gonçalves Lopes - Carlos Alberto Lucena 
 

 
 
 

2101 

TRABALHO E EDUCAÇÃO: ALGUMAS REFLEXÕES TEÓRICAS E 
METODOLÓGICAS SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA AO 
ENSINO PROFISSIONALIZANTE A PARTIR DO “NOVO” ENSINO MÉDIO 
Agnaldo Damasceno Pereira - Fabiane Santana Previtali - Mara Rúbia Fernandes 
 

2117 

OS PRESSUPOSTOS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR PARA O 
ENSINO DE HISTÓRIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Rita de Cássia da Silva Kneib - Alessandra David 
 

2133 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA E OS PROJETOS DE EDUCAÇÃO 
EM DISPUTA: UMA ANÁLISE DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAIS DE UM INSTITUTO FEDERAL DO CENTRO-OESTE 
BRASILEIRO 
Kamilla Assis Tavares - Aline da Costa Luz de Lima - Marcos Fernandes-Sobrinho 
 

2147 

UMA REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O KAHOOT E O QR CODE COMO 
FERRAMENTAS METODOLÓGICAS NAS AULAS DE LITERATURA 
Maria Ângela Rodrigues - Ana Paula da Silva Santos - Anna Lívia Gomes 
 

2161 

FORMAÇÃO DOCENTE NA BAIXADA FLUMINENSE: CURSO ESCOLA. 
LUGAR DE MEMÓRIA, PESQUISA E EXPERIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL 
Cristiane Dias Nunes - Kissila Soares Fernandes - Márcia Spadetti Tuão da Costa - Renata 
Spadetti Tuão 
 

2177 

A EDUCAÇÃO INFANTIL E O CURRÍCULO DE MATEMÁTICA 
Francely Aparecida dos Santos 
 

2194 

A EDUCAÇÃO ENQUANTO CONTINGÊNCIA: AS REFORMAS DO ENSINO 
PÚBLICO E A HISTÓRICA ÊNFASE NA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 
Renan Araújo - Lilian Fávaro Alegrâncio Iwasse - Amanda Cristina Ribeiro 
 

2208 

PEDAGOGIA DO APRENDER A APRENDER E A (DE)FORMAÇÃO 
DOCENTE 
Lilian Fávaro Alegrâncio Iwasse - Alessandra Batista de Godoi Branco - Rozana Salvaterra 
Izidio 
 

2224 

REQUISITOS E EXCEÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A 
LEGISLAÇÃO PERMISSIVA DE LEIGOS COM NOTÓRIO SABER 
Alessandra Batista de Godoi Branco - Lilian Fávaro Alegrâncio Iwasse 
 

2237 

JUVENTUDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO: O ENSINO MÉDIO NA 
PERCEPÇÃO DOS JOVENS 
Franciene Cabral da Silva - Valéria Moreira Rezende - Rogéria Moreira Rezende Isobe 
 

2253 



O LUGAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CURSO DE PEDAGOGIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA: CONQUISTAS E LIMITAÇÕES 
PARA A FORMAÇÃO DO TRABALHADOR EM EDUCAÇÃO 
Jéssica Nascimento Martins - Jorge Fernando Hermida 
 

2262 

A PRECARIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO DOCENTE EM GEOGRAFIA SOBRE A 
INFLUÊNCIA DAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS DO SÉCULO XXI 
Bianca de Souza Rocha - Márcia Verssiane Gusmão Fagundes 
 

2276 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS: OUTROS JOVENS, OUTROS PROFESSORES! 
Rosana Ramos de Souza 
 

2288 

PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
EM MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL 
Laís de Castro Agranito Rodrigues 
 

2301 

VIOLÊNCIA SOCIAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA OS POBRES 
Cláudia Rodrigues de Camargo 
 

2317 

O TERRENO ADVERSO EM QUE SÃO DESENVOLVIDOS OS PROCESSOS 
EDUCACIONAIS 
Flávio Cardoso Teixeira - Cílson César Fagiani 
 

2333 

A CONSTRUÇÃO DE VÍDEOS NO PROCESSO DE ENSINAR E APRENDER 
MATEMÁTICA – UMA PROPOSTA PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
Cleibiane Susi Peixoto - Sandra Gonçalves Vilas Bôas 
 

2358 

REFORMA DO ENSINO MÉDIO E EXPECTATIVAS DOS ESTUDANTES 
SOBRE A ESCOLA MÉDIA BRASILEIRA 
Sandy Gomes Pereira - Mônica Maria Teixeira Amorim 
 

2374 

REFLEXÕES ACERCA DAS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS PRESENTES NAS 
NARRATIVAS DE DUAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Jonas Souza Barreira - Ivone dos Santos Siqueira - Youry Souza Marques - Paula Vicente 
Marcelino 
Jéssica de Oliveira Ferreira 
 

2390 

PRÁTICA DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA: O USO DE 
METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NOS 
ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Roseline Martins Sabião - Cílson César Fagiani 
 

2403 

A NOVA INSTITUCIONALIDADE DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: POTENCIALIDADES E DESAFIOS 
Ana Claudia Ferreira - Maria de Fátima Rodrigues Pereira 
 

2420 

CONHECIMENTO COMO BASE PARA AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS 
Marisa Noda - Antônio Carlos de Souza 
 

2437 

CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO: 
A MATERIALIDADE PARA A CRIAÇÃO DO CEFAM NO MATO GROSSO DO 
SUL (1970-1980) 
Cilmara Bortoleto Del Rio Ayache - Alessandro Marcon da Silva - Margarita Victoria 
Rodriguez 
 

2449 



O NEGRO NO BRASIL: UM OLHAR SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
RACIAIS E A MÃO DE OBRA NEGRA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 
Anna Cláudia de Oliveira Figueredo - Luciene Correia Santos de Oliveira - Roberta 
Rodrigues Ponciano 
 

2464 

O PAPEL DO PROFESSOR COMO PROMOTOR DE UMA APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA E COLABORATIVA VOLTADA PARA A CRIANÇA 
Juliana Magalhães de Brito Vianna 
 

2479 

A DUALIDADE EDUCACIONAL BRASILEIRA: REFLEXÕES ACERCA DA 
DESIGUALDADE SOCIAL INSTITUCIONALIZADA. 
Ágatha Alexandre Santos Condé - Elaine Gonçalves Alves - Leoclécio Dobrovoski Silva 
Pereira 
 

2489 

A DIFICULDADE NA ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS DEFICIENTES 
INTELECTUAIS NAS ESCOLAS REGULARES E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
PARA OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE ACESSIBILIDADE 
Lara Cristina Clemente 
 

2502 

O MUNDO DO TRABALHO E A RELAÇÃO COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 
Maria Geni Pereira Bilio - Maria das Graças Campos - Nair Mendes de Oliveira - Enerci 
Candido Gomes - Silvia Maria dos Santos Stering 
 

2514 

EDUCAÇÃO INTEGRAL NO CONTEXTO DA REFORMA DO ENSINO 
MÉDIO. 
Camilla K. S. Gaspar - Cilson César Fagiani 
 

2526 

TEMPO, INTENSIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DO 
TRABALHADOR DOCENTE DE ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS 
Jaqueline Soares Dantas - Charles Ivo de Oliveira Júnior - Luciene Correia Santos de 
Oliveira - Roberta Rodrigues Ponciano - Adriana Cristina Omena dos Santos 
 

2533 

A CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS CIENTÍFICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: 
CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 
Thiago Guimarães da Silva 
 

2549 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO BRASIL NOS GOVERNOS 
PETISTAS: UM ELEMENTO PARA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 
Laís Alice Oliveira Santos 
 

2559 

A SUBJETIVIDADE DOCENTE ANTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
DO(A) PROFESSOR(A) 
Sandra Gramilich Pedroso 
 

2575 

DIDÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
Ana Abadia dos Santos Mendonça 
 

2586 

EDUCAÇÃO BÁSICA: PLANEJAMENTO INTERDISCIPLINAR NA 
ALFABETIZAÇÃO MULTISSERIADA EM ESCOLAS DO/NO CAMPO, 
ÁGUAS E FLORESTAS NA AMAZÔNIA 
Waldileia do Socorro Cardoso Pereira - Luiz Bezerra Neto 
 

2600 

A MULHER E A FORMAÇÃO DOCENTE EM TEMPOS DE TECNOLOGIAS 
ONLINE 
Rita Cristiana Barbosa 

2616 



OS MOINHOS SATÂNICOS DA TELEFONIA: CONTROLE E 
ADOECIMENTO NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 
Gustavo Gabaldo Grama de Barros Silva 
 

2631 

O ADOECIMENTO COMO SINTOMA: UM ESTUDO REFLEXIVO ACERCA DO 
MAL-ESTAR DOCENTE 
Gustavo César Fernandes Santana - Isadora Nunes Pires - Paula Ferreira Gonçalves 
 

2647 

O TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: DO PRAZER AO 
ADOECIMENTO 
Aldiane Rodrigues Miranda - Leandra Paulista de Carvalho 
 

2657 

TRABALHO DOCENTE: REFLEXÕES ACERCA DO SEU FAZER FRENTE À 
MERCANTIZAÇÃO E PRECARIZAÇÃO DE SUA PRÁTICA PROFISSIONAL 
Marina Gomes Crato - Isadora Nunes Pires - Gustavo César Fernandes Santana - Paula 
Ferreira Gonçalves 
 

2667 

DESISTÊNCIA OU ADOECIMENTO: REFLEXOS DE UMA FORMAÇÃO 
ESVAZIADA? 
Warley Carlos de Souza - Egeslaine de Nez - Mauro José de Souza 
 

2669 

AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO (A) DOCENTE E OS EFEITOS SOBRE 
A SUA SAÚDE EM UBERLÂNDIA – MG 
Laura Duarte 
 

2684 

O TRABALHO PRECARIZADO DO PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO E O 
COMPROMETIMENTO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL 
Fernanda Aparecida Oliveira Silva - Valéria Moreira Rezende - Rogéria Moreira Rezende 
Isobe 
 

2692 

VIOLÊNCIA POLÍTICO-IDEOLÓGICA CONTRA OS PROFESSORES: 
PRESSUPOSTOS DA PEDAGOGIA DO OPRIMIDO COMO MEDIDA DE 
INTERVENÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 
Solange Martins Oliveira Magalhães 
 

2707 

A REFORMA TRABALHISTA E OS IMPACTOS DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO DIREITO À DESCONEXÃO DO 
TRABALHO 
Juliana Santos de Freitas 
 

2715 

O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO E O ADOECIMENTO DA CLASSE DOCENTE 
Yara Magalhães dos Santos 
 

2730 

A NATUREZA DO TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA 
E SUAS CONFIGURAÇÕES NO SÉCULO XXI 
Paula Francisca da Silva - Francilene Macedo Rocha 
 

2751 

A ATUAÇÃO DO DIRETOR NA ESCOLA ESTADUAL DE UBERABA/MG: 
PRECARIZADA OU VALORIZADA? – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
Cleuza Rezende Macedo - Amabile Alves de Sousa - Juliene Silva Vasconcelos - Michael 
Luciano das Graças Silva 
 

2767 

TRABALHO NA UNIVERSIDADE: REFLEXÕES SOBRE A EXCELÊNCIA 
ACADÊMICA E ADOECIMENTO DOCENTE 
Fabrícia Sousa Montenegro - Efigênia Maria Dias Costa 
 

2787 



O ENSINO MÉDIO FORJADO SOB A ÉGIDE DA TRÍADE 
ULTRACONSERVADORA: A CONTRARREFORMA DO ENSINO MÉDIO,  
A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E O MOVIMENTO ESCOLA  
SEM PARTIDO. RETROCESSOS NA FORMAÇÃO DA JUVENTUDE BRASILEIRA 
Denise Camargo Gomide - Mara Regina Martins Jacomeli 
 

2803 

O FETICHE DA AUTOEFICÁCIA E DA RESILIÊNCIA: 
A DESIGUALDADE EDUCACIONAL NA LÓGICA MERITOCRÁTICA 
Gisele Adriana Maciel Pereira - Enrique Prados Martín - Sônia Regina Landini 
 

2819 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL DO 
TRABALHADOR 
Geilson Batista Matias 
 

2835 

EDUCAÇÃO INTEGRAL: CAMINHOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS 
Glauclene Sebastiana Nogueira Lima - Maria Lilia Imbiriba Sousa Colares 
 

2855 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE 2014-2024): CONSTRUÇÃO E 
DESCONSTRUÇÃO NOS SEUS CINCO ANOS DE EXISTÊNCIA 
Antonio Carlos de Souza - Marisa Noda 
 

2871 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
EM DIREITOS HUMANOS ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA PARA A 
EDUCAÇÃO 
Jacqueline Lopes Freire - José Carlos Souza Araújo 
 

2879 

PROPAGANDA, MÍDIA E EDUCAÇÃO: O DISCURSO OFICIAL E PUBLICITÁRIO 
SOBRE A REFORMA DO ENSINO MÉDIO CONSUBSTANCIADA NA LEI 
13.415/17 
André Randazzo Ortega - Joana D’Arc Germano Hollerbach 
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GT 1 – História e Historiografia da Educação 

 

A ESCOLA DOMÉSTICA DE BRAZÓPOLIS – ANÁLISE DE UMA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL FEMININA NO SÉC XX (1927-1965) 

 

Palloma Victoria Nunes e Silva1 
Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro 2 

 

Resumo 

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

 

1 Introdução  

No final do século XIX e primeiras décadas do século XX, com o início da República, 

intensificaram-se no país os ideais de modernização e industrialização, alternando “o perfil de 

um país predominantemente agrário, para um urbano-industrial” (REIS; MARTINEZ, 2012, 

p. 28). Assim, o país inicia um processo de organização para a preparação escolar técnicade 

trabalhadores para o exercício profissional, visando à educação profissional como meio e 

possibilidade para resolver problemas nacionais e promover o progresso do país por meio da 

habilitação ao trabalho para as classes desfavorecidas.  

Em setembro de 1909 foi promulgado o decreto lei 7.566, em execução da lei n. 1.606, 

de 29 de dezembro de 1906, prescrevendo o ensino profissional dirigido a pobres e 

desafortunados do país a fim de dar-lhes uma utilidade diante do processo de expansão 

industrial e êxodo rural, considerando como “um dos primeiros deveres do Governo da 

Republica formar cidadões uteis à Nação” (BRASIL, 1909, p.1), preceituando o ensino 

profissional técnico sob responsabilidade do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, 

assinado pelo então Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, Nilo Peçanha.  

O objetivo desta pesquisa foi compreender a gênese e a função social da instituição 

profissional para moças no sul de Minas Gerais, a Escola Doméstica de Brazópolis, e 

compreender as influências do currículo na formação das alunas. Analisando acerca do 

método educacional na Escola Doméstica de Brazópolis (MG) e investigando o processo 

social, histórico e cultural para compreender as intencionalidades propostas no currículo dessa 

escola e de que forma sua atuação contribuiu para a mudança social, intelectual ou moral da 

mulher.  

A pesquisa é fruto de estudos desenvolvidos durante a iniciação cientifica, eadvém do 

projeto de pesquisa Educação, pobreza, política e marginalização: formação da força de 

trabalho na nova capital de Minas Gerais — 1909–1927, que incide sobre a História da 

Educação Brasileira em geral e na História da Educação Profissional de Minas Gerais, 

aprovado pela FAPEMIG e CNPq. Esta pesquisa compõe as pautas do Grupo de Pesquisas em 

História e Historiografia em Educação – UFU, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Fundamentos da Educação (ICH-UFU) e dos Projetos: Globais e o Estranho, Situações locais 

e o diverso trabalho (UFSC). 
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A Escola Doméstica de Brazópolis foi criada em Minas Gerais a partir da iniciativa do 

ex-Presidente da República, de 1914 a 1918, Wenceslau Braz, e sob patrocínio da Sociedade 

Protetora da Instrução (de Brazópolis, MG), na pretensão de aperfeiçoamento da mulher para 

o lar, a revista Acaiaca (BRANT, 1952, p.54) afirma que as iniciativas da escola 

proporcionavam uma educação formando “uma legião de boas donas de casa que formarão 

outras legiões que hão de reformar a sociedade de amanhã”. Assim, Silva, Oliveira e Ribeiro 

afirmam que:  

As escolas femininas iniciaram seus trabalhos na década de 1910, do século XX, 
com cursos de costura, língua materna, confecções, roupas brancas, rendas e 
bordados, flores e artes aplicadas, e constantemente os jornais se referiam as moças 
que eram formadas nestas instituições como “perfeitas donas de casa”, “boas mães”, 
“boas mães de família”, evidenciando a finalidade da educação profissional 
destinada as mulheres pobres da época.(SILVA; OLIVEIRA; RIBEIRO, 2018, p. 
50). 

A Sociedade Protetora da Instrução foi criada em 1926, composta por Wenceslau Braz 

e alguns importantes cidadãos de Brazópolis, organizados para pensar, implementar e 

inspecionar uma instituição voltada para o ensino profissional para homens e uma instituição 

destinada para o ensino profissional feminino, sendo o Ginásio Brazópolis e a Escola 

Doméstica de Brazópolis, respectivamente (BRANT, 1952, p.51). 

O currículo educacional da Escola Doméstica de Brazópolis dispunha de fortes 

influências da educação feminina européia. O modelo educacional feminino europeu 

acreditava na educação da mulher como possibilidade de mudança social, destarte, “a Europa 

vinha enfatizando uma educação generalizada da população, tendo a mulher como 

transmissora da cultura e dos valores de um modelo social, passando a ter o papel de preparar 

o homem moderno” (TAVARES; STMATTO, 2018, p. 4).   

A metodologia seguiu referenciais teóricos do método histórico dialético, com a 

premissa da relação entre ensino profissional, juventude e pobreza, categorias derivadas de 

fontes diversas. As fontes de estudo incluem mensagens de governadores estaduais, discursos, 

legislação educacional, anuário de ensino, regimento interno da instituição, registro de visitas 

de inspetores e a imprensa. A análise dessas fontes seguiu o referencial acima citado com a 

preocupação na inter-relação de ensino profissional e juventude no recorte temporal entre os 

anos de 1927, data de criação da escola e 1965, quando a instituição encerra seus trabalhos.  

O tema é de relevância para compreender as relações de gênero e suas implicações na 

educação feminina, sendo exemplos do passado que podem ser usados para promoção de 

futuras mulheres, como Marx (GOMES, 2001) elucida sobre a importância da retrospectiva 

histórica, visto que o presente só é inteligível à luz do passado. Sendo uma pesquisa para 
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visibilidade desta escola profissional feminina como instrumento de educação que propiciou 

uma transformação social, e refletindo sobre a compreensão de cidadania e autonomia 

feminina.  

2 Concepções da educação doméstica no Brasil  

Considerando o constante aumento da população nas cidades, foi criado o Decreto 

7.566 em 23 de setembro de 1909 em execução da Lei n. 1.606, de 29 de dezembro de 1906, 

pelo então Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, Nilo Peçanha, decretando a 

criação de Escolas de Aprendizes Artífices para o ensino profissional primário gratuito, que 

seriam custeadas pela União e direcionadas para a juventude de classe menos afortunada no 

país. Assim, como é disposto no Decreto 7.566 de 1909, 

Se torna necessario, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o 
indispensavel preparo technico e intelectual, como faze-los adquirir habitos de 
trabalho proficuo, que os afastara da ociosidade ignorante, escola do vicio e do 
crime; que é um dos primeiros deveres do Governo da Republica formar cidadões 
uteis à Nação. (BRASIL, 1909, p.1) 

Com a visão de nova organização social, numa perspectiva progressista, o papel da 

educação profissional neste momento era visto como forma de manuseio e efetivação das 

ideias da classe hegemônica presente no país, diferentemente de um processo de construção 

de cidadania plena, visando a todos os cidadãos os três direitos básicos, que seriam os direitos 

sociais, políticos e civis (CARVALHO, 2002). Assim, Gonçalves e Chamon (2012) afirmam 

que a educação profissional apresentava como objetivo ser centro de formação de operários e 

contramestres das classes desfavorecidas. 

Com a Proclamação da República, o país enfrentava não somente a tarefa de substituir 

um modelo de governo monárquico para um governo republicano, mas também, a de 

construção de uma nação republicana. Esse processo de construção de identidade de nação e 

cidadania tem nos projetos de educação e de instrução relevos significativos que se fazem 

necessários considerar (GONÇALVES, 2012, p.208). Dessa maneira, buscamos analisar as 

perspectivas históricas relativas à organização social e política no Brasil e as concepções de 

educação profissional feminina. 

Os ideais de modernidade e industrialização do país buscavam meios para crescimento 

econômico e desenvolvimento, criando escolas de artífices e ofícios para os jovens a fim de 

qualificar mão de obra e ocupação para a juventude. Reis e Martinez afirmam 

Ainda que o projeto de modernidade tenha sido excludente, ficava evidente nas 
ideias dos intelectuais e nos discursos políticos a necessidade de progresso, a 
idealização de formar um cidadão cívico e moral a partir da escolarização, sendo que 
o analfabetismo era considerado um dos grandes entraves ao avanço do país. A 
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escola era pensada pelos intelectuais dos anos 1920 como solução para os problemas 
da República Brasileira. (2012, p.28) 

Moura (2010, p. 22) elucida que “no Brasil, a doação dos direitos sociais, em vez da 

conquista dos mesmos, fez com que estes fossem compreendidos pela população como um 

favor, colocando os cidadãos em posição de dependência perante seus líderes”. A cidadania é 

uma conquista histórica, não se ancora em definições harmônicas ou mesmo em análises que 

vislumbram situações sociais pacíficas, pois, a cidadania emerge da luta popular pelos direitos 

sociais, políticos e civis. 

Constantemente os favores políticos para população, como a conquista de vaga no 

ensino profissional ou o trabalho para mulheres, como costureiras, datilógrafas, secretárias, 

após cursarem a escola profissional feminina, eram vistas como favores políticos e não como 

direito social adquirido. Carvalho (2002) argumenta que: 

Nos países em que a cidadania se desenvolveu com mais rapidez, inclusive na 
Inglaterra a educação popular foi introduzida. Foi ela que permitiu as pessoas 
tomarem conhecimento de seus direitos e se organizarem para lutar por eles. A 
ausência de uma população educada tem sido sempre um dos principais obstáculos à 
construção da cidadania civil e política. (CARVALHO, 2002, p.11) 

Nesse sentido, o binômio educação-cidadania se mostra interligado ao 

desenvolvimento da condição de cidadão, sendo imprescindível a cidadania como direito à 

educação, e no âmbito da escola como direito à participação e à formação de uma consciência 

crítica. Assim, no processo de modernidade que ocorria no país, com o crescimento de 

indústrias e os avanços nas políticas sociais, oportunizou-se uma reestruturação na sociedade 

e “para o governo, o ensino agrícola e o profissional seriam importantes para atender as 

indústrias” (GONÇALVES, 2012, p.220).  
Os estudos sobre o ensino profissional feminino indicam um caráter formativo, com 
anseios de moralização e civilização das alunas. A instrução dada para a 
profissionalização do sexo feminino não visava somente formatação de 
trabalhadoras para as fábricas ou para o magistério, mas, sobretudo, um reforço de 
tarefas do lar. (REIS; MARTINEZ, 2012, p. 34). 

Em 1922, durante comemorações ao Centenário da Independência do Brasil, a 

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino3 organizou a primeira “Conferência pelo 

Progresso Feminino”, realizada na Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, então 

capital federal. O evento teve ampla cobertura da imprensa escrita e como tese geral “A 

colaboração da Liga pelo Progresso Feminino na educação da mulher no bem social e 

aperfeiçoamentos humanos”, de acordo com estudos de Marinho (2006).  

 
3Criada por um grupo de mulheres de classe média e de alta escolaridade, uma das membras de sua diretoria era 
Bertha Lutz, considerada pioneira das lutas feministas brasileira. A Federação Brasileira das Ligas pelo 
Progresso Feminino é originária da Liga para Emancipação da Mulher, criada em 1919 por Bertha Lutz.  
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As concepções de educação doméstica discutidas durante a I Conferência pelo 

Progresso Feminino, realizada após a participação de Bertha Lutz na Conferência Pan-

Americana de Mulheres4, estava voltava para criá-las nos moldes de educandário existentes na 

Suíça, Bélgica e Alemanha, entre outros países desenvolvidos (MARINHO, 2006). A 

delegada da Liga Paulista, Cora de Moraes Barros, apresentou algumas reflexões na 

conferência, considerando conhecimentos necessários à mulher, para que pudesse “contribuir 

com a saúde da família e da nossa sociedade” (MARINHO, 2006, p. 7).Sugeriu para o 

currículo das escolas domésticas: higiene domiciliar, defesa social, preceitos da puericultura, 

medicina caseira e indústrias caseiras.  

Nesse sentido, numa visão higienista, o discurso propagado contribui para imputar 
às mulheres a responsabilidade sobre a saúde da família e por extensão do tecido 
social; e reforça o papel do ser feminino ao reivindicar com veemência a educação 
doméstica, seja no currículo das escolas primárias, profissional ou mesmo numa 
escola específica para esse tipo de aprendizagem, porém com olhares diferenciados 
para às mulheres, que essa educação deveria atingir. (MARINHO, 2006, p.8) 

Para Rodrigues (2000), o currículo nas escolas profissionais femininas contemplava a 

educação doméstica com o intuito de conceber jovens “aptas” para o casamento, a 

maternidade e a vida no lar, considerando o papel social da mulher à época como 

profissionais para o emprego doméstico. No mesmo sentido, Louro afirma que a escola 

profissional feminina devota “intensas e repetidas horas ao treino das habilidades manuais de 

suas alunas produzindo jovens ‘prendadas’ capazes dos mais delicados e complexos trabalhos 

de agulha e pintura” (1997, p.62).  

Desta forma, como nos jornais repetidamente afirmados, podemos perceber as 

direções e intencionalidades a qual eram destinadas a educação profissional feminina nas 

primeiras décadas do século XX no Brasil. Pensada para aperfeiçoamento da mulher para o lar 

com currículo de caráter higienista e escolanovista, tendo em vista que os ideais de educação 

europeia acreditavam na mudança da sociedade por meio da mulher no lar. 

 

3 A cidade de Brazópolis e a institucionalização de uma escola profissional feminina 

A cidade de Brazópolis, interior de Minas Gerais, considera – por falta de 

documentação – a fundação da mesma no ano de 1838, que foi o ano de elevação da capela 

original à Capela Curada de São Caetano da Vargem Grande. Em 1938, em comemoração ao 

centenário da cidade, o então prefeito, Dr. Ataliba de Morais, estabeleceu, através do decreto 

 
4Realizada em Baltimore, Estados Unidos em 1922.  
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34 de dezembro de 1938, o dia 5 de dezembro como o “Dia da Fundação de Brazópolis”, 

decretando feriado municipal naquele ano. 

Brazópolis pertenceu ao município de Itajubá até 1901, após constantes lutas pela 

emancipação política da cidade. Frente às lutas políticas temos o Coronel Francisco Braz, e 

seu filho, Dr. Wenceslau Braz, ex-presidente do Brasil. Documentados na prefeitura, são 

encontradas propostas de emancipação política do distrito de São Caetano da Vargem Grande 

(atual Brazópolis) desde 1887. Em 1901, pela Lei número319, de 16 de setembro de 1901, a 

Freguesia de São Caetano da Vargem Grande foi elevada à Vila de São Caetano da Vargem 

Grande, emancipando-se de Itajubá com uma área de aproximadamente 400 quilômetros 

quadrados, divididos em dois distritos, o da sede e o de Piranguinho.  

A cidade de Brazópolis, marcada pelas iniciativas políticas e civis manifesta seus 

primeiros esforços para instaurar na cidade uma escola feminina em 1909, registrado no 

Jornal Vargem-Grandense que “o Sr. Mendonça Júnior, inspetor técnico de ensino, convidou 

Irmãs da Providência da Ordem de São Francisco de Uberabinha para estabelecer nesta cidade 

uma escola de ensino primário e secundário” (ACADEMIA BRAZOPOLENSE DE LETRAS 

E HISTÓRIA, 2001, p.83). A primeira tentativa não se concretizou, vindo a ser fundada uma 

instituição para a educação feminina apenas em 1927.  

A instituição, Escola Doméstica de Brazópolis, foi fundada em 1927, por iniciativa do 

Sr. Wenceslau Braz, presidente do Brasil entre 1914 e 1918, junto ao patrocínio da Sociedade 

Protetora da Instrução, que era um grupo de cidadãos de Brazópolis, incluindo o Sr. 

Wenceslau Braz, dedicados à instrução da juventude local e regional. Sob o título da matéria 

"De Brazopolis uma visita à Escola Domestica", publicado no jornal O Imparcial, do Rio de 

Janeiro, aos vinte e um dias de fevereiro de 1936 afirma sobre a Sociedade Protetora da 

Instrução:  
Foi sob a iniciativa patriotica do dr. W. Braz, que se fundou em Brazopolis, no dia 8 
de setembro de 1926, a Sociedade Protectora da Instrucção. Sua funcção era 
nobilissima. Tinha em mira a fundação de dois estabelecimentos de ensino 
secundario, que são: o Gymnasio para rapazes e a Escola Domestica para meninas. 
(O IMPARCIAL, 1936, p. 9) 

Em 13 de maio de1927 teve início as aulas sob a direção das Irmãs da Providência, 

tendo como primeira diretora a Irmã Maria Otávia. O currículo da instituição foi pensado a 

partir dos currículos europeus, exportados da Bélgica precisamente (BRANT, 1952, p. 53).  

Seu prédio majestoso planejado e construído para a implantação da instituição contava 

com diversas áreas pensadas para o ensino doméstico e técnico das alunas. O projeto 
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arquitetônico não possui assinatura do autor e está disponível junto ao arquivo histórico da 

Instituição na Prefeitura Municipal de Brazópolis (acesso em abril de 2019). 

A escola possuía alunas internas que residiam na instituição e semi-internas, que 

apenas assistiam às aulas, como consta em documentos presentes no Arquivo Histórico da 

Escola Doméstica de Brazópolis (disponível na Prefeitura Municipal de Brazópolis). Alunas 

internas ficavam responsáveis pela limpeza, assim como apreendiam todos os ofícios de uma 

dona de casa. Louro afirma que 

A escola parecia desenvolver um movimento ambíguo: de um lado, promovia uma 
espécie de ruptura com o ensino desenvolvido no lar, pois de algum modo se 
colocava como mais capaz ou com maior legitimidade para ministrar os 
conhecimentos exigidos para a mulher moderna; de outro, promovia, através de 
vários meios, sua ligação com a casa [...]. A escola adquiria, também, o caráter da 
casa idealizada, ou seja, era apresentada como um espaço afastado dos conflitos e 
desarmonias do mundo exterior, um local limpo e cuidado. Apontava-se que a 
polêmica e a discussão eram “contra a natureza feminina”. (LOURO, 2004, p. 383) 

Em 1952, a Revista Acaiaca publicou uma edição especial em comemoração ao 

cinquentenário da cidade. Neste ano, a instituição concluía seus 25 anos de funcionamento, e 

a revista publicou o total de 4.550 matrículas realizadas durante esse tempo, sendo cobrado a 

61% das alunas o valor da anuidade integral, 4,3% com anuidade reduzida, e 33% gratuitas. 

Do total de matrículas de alunas que não pagavam anuidade, 61% eram oferecidas pela 

escola, 5,8% exigidas pelo Estado e 32,9% foram custeadas pela prefeitura municipal de 

Brazópolis. (BRANT, 1952) 

A revista Acaiaca (BRANT, 1952) informou um relevante número de matrículas na 

instituição durante os 25 anos (1927, data de ínicio da Escola a 1952, publicação da revista), 

salientando a relevância da instituição para a cidade e região. No entanto, a primeira turma de 

formandas da instituição foi composta apenas por cinco alunas (Isabel Braz P. Gomes, Orlette 

Braga, Iracy Wood, Lourdes Vergueiro e Edir Britto), em 1930, sendo o Sr. Wenceslau Braz, 

paraninfo da turma. (ACADEMIA BRAZOPOLENSE DE LETRAS E HISTÓRIA, 2001, 

p.235) 

A escola possibilitou mudanças sociais, modificando paradigmas, pressupõe-se que as 

mulheres não ocupavam cargos no mercado de trabalho inicialmente, estando sua atuação 

atrelada às tarefas domésticas e posteriormente tomando espaços e conseguindo visibilidade e 

empregabilidade, como foi possível analisar no caderno de Atas de Reunião (datado de 1939 a 

1965), no quadro de funcionários da escola apareciam nomes de ex-alunas formadas na 

instituição, que se tornaram profissionais e atuaram na escola. A Instituição promoveu o 

enriquecimento cultural e intelectual de suas alunas, sendo constantemente divulgados nos 

jornais da cidade seus eventos e benfeitorias. 
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4 A prática de ensino da Escola Doméstica de Brazópolis 

A dicotomia presente na grade curricular das escolas profissionais criadas a partir do 

Decreto 7.566 de 1909 definia que as instituições canalizadas para o ensino técnico dos 

homens deveriam atender às necessidades de mão de obra das indústrias próximas às cidades, 

e as instituições voltadas para o público feminino focalizassem em um currículo que abarcasse 

questões domésticas e voltadas a formar mulheres para o lar, como Soihet (2000, p.98) afirma 

que era proibida a educação comum dos dois sexos, não só devido à rígida moral católica 

como, igualmente, devido à certeza da ciência hegemônica na época acerca das diferentes 

aptidões entre homens e mulheres. Beauvoir reafirma as contradições presentes na cultura 

educacional de acordo com o gênero, afirmando que: 

[...] na mulher há, no início, um conflito entre sua existência autônoma e seu "ser-
outro"; ensinam-lhe que para agradar é preciso procurar agradar, fazer-se objeto; ela 
deve, portanto, renunciar à sua autonomia. Tratam-na como uma boneca viva e 
recusam-lhe a liberdade; fecha-se assim um círculo vicioso, pois quanto menos 
exercer sua liberdade para compreender, apreender e descobrir o mundo que a cerca, 
menos encontrará nele recursos, menos ousará afirmar-se como sujeito; se a 
encorajassem a isso, ela poderia manifestar a mesma exuberância viva, a mesma 
curiosidade, o mesmo espírito de iniciativa, a mesma ousadia que um menino. 
(BEAUVOIR, 1967, p. 22). 

A visão de educação feminina nesse período estava voltada para o lar e o modelo 

curricular europeu sustentava a ideia da mulher como pilar para mudanças sociais, assim 

influenciaria nos lares e na família, promovendo tais mudanças e/ou progressos. Como afirma 

Tavares e Stmatto (2018, p.4) “[...] a Europa vinha enfatizando uma educação generalizada da 

população, tendo a mulher como transmissora da cultura e valores e um modelo social, 

passando a ter o papel de preparar o homem moderno”. Assim, a educação enfatizava o 

intelecto da mulher, porém com preceitos e conservadorismos católicos da época, fortemente 

identificados na organização pedagógica da instituição. Louro afirma que: 

As concepções e formas de educação das mulheres nessa sociedade eram múltiplas. 
Contemporâneas e conterrâneas. Elas estabeleciam relações que eram também 
atravessadas por suas divisões e diferenças, relações que poderiam revelar e instituir 
hierarquias e proximidades, cumplicidades ou ambigüidades. Sob diferentes 
concepções, um discurso ganhava a hegemonia e parecia aplicar-se, de alguma 
forma, a muitos grupos sociais a afirmação de que as “mulheres deveriam ser mais 
educadas do que instruídas”, ou seja, para eles a ênfase deveria recair sobre a 
formação moral, sobre a constituição do caráter, sendo suficientes, provavelmente, 
doses pequenas ou doses menos de instrução. (LOURO, 2004, p. 373). 

No "Programa de Ensino Domestico e Agricola da Escola Domestica de Brazopolis" 

(s/d) estavam incluídos estudos de: 

 Sociologia, pedagogia familiar, hygiene, puericultura, cruz vermelha, alimentação 
humana, technologia alimentar, arte culinaria, habitação (theoria e pratica), vestuario 
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(theoria e pratica), corte e costura, economia domestica, agronomia, trabalho 
manual, agricultura, leiteria, zootechnica, horticultura (floricultura e pomicultura) e 
Noções d'Economia Domestica. (Programa de Ensino Domestico e Agricola da 
Escola Domestica de Brazopolis , s/d, p.1) 

O programa de ensino objetivava em suma a educação doméstica da mulher como 

“boa mãe e esposa”, e assim constantemente era relatado nos jornais locais a que se destinava 

a educação na instituição.  

Em 1934 a Escola anexou o Curso Normal ao Doméstico. De 1927 a 1932 esteve o 
estabelecimento sob a direção das Irmãs da Providência, cuja casa central está em 
Itajubá (sul de Minas). Duas dessas Irmãs fizeram uma viagem a Europa 
exclusivamente para estudar em in loco, a organização do ensino doméstico. De 
1932 a 1942 foi a escola dirigida pela senhorita Idalina de Oliveira Castro, 
diplomada pela “Escola MensagéreSuperieuri” de Laken, na Bélgica. (BRANT, 
1952, p. 53) 

No currículo também constavam aulas de Religião e Moral, Português, Francês, 

Aritmética, Geometria, História Pátria, Geografia, Ciências, Desenho, Canto e Psicologia, de 

acordo com Caderno de Actas de Exames e Promoção, registros de 1930 a 1936, disponíveis 

no arquivo da Escola Estadual Wenceslau Braz (acesso em abril de 2019). A grade curricular 

abarcava desde as competências para ensino de tarefas domésticas às matérias técnicas 

destinadas para aprimoramento moral e religioso das alunas. Assim aduz Rodrigues: 

[...] o ideal de mulher deveria ser suplantado pelo ideal de mulher prática, civilizada, 
com uma formação voltada para sua vida, para o seu dia-a-dia nos espaços privado e 
social. [...] A filosofia de formação feminina trouxe embutido o referencial de 
mulher equilibrada financeiramente, econômica no uso dos recursos do lar, 
organizada em suas tarefas domésticas. (RODRIGUES, 2007, p. 112) 

Em 1933, a instituição passou a oferecer também curso para habilitá-las para o 

exercício do magistério nas escolas de primeiro grau e como missão social visava à formação 

integral das moças como cidadãs modelos da cidade. A partir do Caderno de Atas de reunião, 

datado de 1939 a 1965, e do Caderno de Actas de Exames e promoções, datado de 1930 a 

1936, torna-se perceptível nomes de ex-alunas que posteriormente exerceram funções 

remuneradas na escola, como professoras, diretoras e secretárias.  

 

5 Considerações Finais 

A Escola Doméstica de Brazópolis possibilitou à mulher brazopolense uma nova 

perspectiva, através de um currículo com características da educação feminina proposta na 

Europa, que visava à transformação e progresso da sociedade por meio da mulher nos lares, 

com fortes preceitos religiosos da época. Assim, enfatizavam a condição de mulher feita para 

o lar e dona de casa, e o progresso da sociedade através da educação da mulher e suas 

influências dentro do lar e na família, próprias do contexto histórico daquela época 
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A partir do Caderno de Registro de Visitas De Inspetores e do jornal A Noite, esta foi 

a primeira instituição do Estado de Minas Gerais englobando a educação profissional 

feminina, matriz e modelar. Conclui-se que, por meio de suas práticas desenvolvidas, foi de 

exímia importância para o progresso da mulher na sociedade suscitando a autonomia 

feminina, abrindo espaços sociais, estabelecendo os valores do seu intelecto.  

Contudo, percebe-se a modificação da estrutura curricular na linha temporal de 

funcionamento da escola, com a inclusão de matérias científicas e a possibilidade de formá-

las para no curso de Magistério, abrindo espaços para emancipação econômica e abertura no 

mercado de trabalho. Enfatizamos a importância desta instituição para a formação social e 

profissional das alunas no município e região de Brazópolis, visto que ocorriam matrículas de 

alunas de diversas cidades devido sua boa notoriedade.  
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Resumo 

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

Palavras-chave: História da educação especial. Deficiência visual. História oral. 
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1 Introdução 

O presente artigo resultado de uma pesquisa de iniciação científica que teve por 

objetivo trabalhar com a questão das diferenças, portanto, da escolarização dos alunos 

com deficiência visual, de maneira específica, a partir do relato de professores que 

atuaram na área de educação especial nas escolas públicas estaduais e/ou municipais da 

região metropolitana de Vitória – ES, entre as décadas de 1960 e 2010. Cumpre dizer 

que a pesquisa desenvolveu-se no âmbito das atividades da equipe de pesquisadores que 

integram os grupos GEPDV+ CÃO-GUIA e o GEPFEE, ambos sob a coordenação do 

Prof. Dr. Douglas Christian Ferrari de Melo, encontrando-se ainda vinculada ao projeto-

base História da educação especial das pessoas com deficiência visual no estado do 

Espírito Santo: o que os professores têm a dizer?, executado pelo mesmo professor. 

Ao problematizarmos como se efetiva uma “educação igual para todos” 

pensamos, necessariamente, na diversidade manifestada nas salas de aula. Dessa 

maneira, voltamos nosso olhar para um aspecto específico da diferença, proposto no 

projeto-base a que nos referimos: qual a memória e a história das pessoas com 

deficiência visual no estado do Espírito Santo? Como essas pessoas chegaram a ter 

acesso às escolas? E quais foram as políticas educacionais implantadas para esse 

público?  

É esse o exercício da pesquisa historiográfica: o questionar-se contínuo. As 

fontes, ainda que escassas, não falam por si. Por isso, é preciso que nos posicionemos 

diante delas, inquirindo-as, indo além do que está colocado e assim, produzindo 

conhecimento novo. Nesse sentido:  

A fonte é uma construção do pesquisador, isto é, um reconhecimento que se 
constitui em uma denominação e em uma atribuição de sentido; é uma parte 
da operação historiográfica. Por outro lado, a fonte é o único contato possível 
com o passado que permite formas de verificação. Está inscrita em uma 
operação teórica produzida no presente, relacionada a projetos interpretativos 
que visam confirmar, contestar ou aprofundar o conhecimento histórico 
acumulado (RAGAZZINI, 2001, p. 14). 
 

Nessa perspectiva, na medida em que buscamos a produção de fontes históricas, 

utilizamos como método o confronto das informações entre as entrevistas e documentos 

impressos, em vista, de colocarmos em evidência a relação entre história e memória. De 

acordo com Alberti (2004, p. 81), considera que a metodologia dialógica entre 

entrevistas e busca documental se configura através de um processo bidirecional, 

caracterizado pela produção de documentos oriundos das entrevistas que por sua vez, 
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fornecem os dados para construção dos documentos, como também direcionam na busca 

documental já existente sobre o assunto. Assim, o processo de procurar fontes e 

posteriormente catalogá-las desenvolve-se através do confronto entre fontes orais, 

escritas e iconográficas. 

Portanto, esse diálogo favoreceu iniciarmos a análise crítica das políticas 

públicas na educação, destinadas às pessoas com deficiência visual no estado do 

Espírito Santo na sua transversalidade temporal. Isto porque, ao compreendermos, por 

intermédio da história oral a historicidade dos fatos que levaram ao contexto em que a 

educação especial dos alunos com deficiência visual no estado do Espírito Santo se 

encontra, entendemos que essa relação propiciou a esse público iniciar a construção de 

um espaço de educação pautado no reconhecimento de direitos e respeito, bem como 

estabelecer relações entre o passado e o presente. Além disso, para compreender como 

as políticas educacionais foram implantadas, bem como, o papel de protagonismo de 

cada professor atuante com esse público influenciou na organização e no trabalho 

educacional de sua época.  

No esforço de produção dessa documentação, os conceitos teóricos do 

materialismo histórico-dialético e da Pedagogia Histórico Crítica nos auxiliaram na 

compreensão das particularidades das trajetórias tanto de professores quanto dos alunos 

com deficiência visual, isso porque, nos permitiu entender essas pessoas como sujeitos 

constituídos historicamente, o que levou-nos a conhecer e entender as dificuldades e 

desafios no processo de escolarização, mas também as possibilidades de sucessos na 

atuação dos profissionais que se dedicaram ao ensino desses sujeitos. 

Além dessa introdução, a seguir, serão apresentados os objetivos geral e 

específicos, bem como a metodologia e o referencial teórico que auxiliam a caracterizar 

a problemática de pesquisa. Em seguida, se fará a discussão dos resultados, finalizando 

com as conclusões que foram construídas no decorrer dessa pesquisa. 

 

1.1 Objetivos 

Neste artigo, intentamos a promoção do resgate da memória e a reconstrução 

histórica educacional das pessoas com deficiência visual no estado do Espírito Santo. 

Nesse sentido, o objetivo geral desse trabalho é apresentar a relevância social e histórica 

da inexistência de uma escola especial voltada para a educação das pessoas com 

deficiência visual no estado do Espírito Santo. Para tanto, traçamos os seguintes 
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objetivos específicos: a) situar e contextualizar historicamente as trajetórias dos 

professores que trabalharam com esse público; b) entender os processos escolares por 

detrás das relações entre professor-aluno-família-escola-política. Assim, a partir desses 

objetivos, buscamos refletir como se deu a constituição de uma política educacional 

voltada para as pessoas com deficiência visual no estado do Espírito Santo.  

 

2 Referencial Teórico 

Como embasamento desta pesquisa foram adotados os referenciais teóricos do 

materialismo histórico-dialético e da Pedagogia Histórico Crítica, que propiciam 

compreender os sujeitos constituídos historicamente e articular com o entendimento de 

história, cultura, sociedade civil e Estado em Gramsci. Conceitos que nos direcionaram 

no entendimento das implicações da inexistência de uma escola especial voltada para 

pessoas com deficiência visual nas políticas educacionais no estado do Espírito Santo. 

Gramsci, como oriundo da materialismo histórico-dialético – ou como ele 

próprio definiu de filosofia da práxis – segue o percurso deixado por Marx, avançando 

em alguns pontos, mas por incorporação. Nesse sentido, a história implica em constante 

constituição de conjunturas, pois, na esteira de Marx, os sujeitos estão imersos em um 

determinado contexto histórico e social, estão situados historicamente. Podem 

transformá-lo, mas à medida que é possibilitado pelas próprias contradições oriundas 

desse contexto (Boron, 2003). Por isso, a história é uma construção aberta e não 

predeterminada. Para Marx e Engels (1989) a história está embasada na produção 

material da vida e suas relações, uma vez que ela é fruto da atividade humana sobre a 

natureza e das relações que travam entre si em busca da sobrevivência. 

A visão da história como síntese de elementos objetivos e subjetivos em 

Gramsci é captada por Semeraro (2001, p. 103), quando diz: 

O “movimento histórico” e, portanto, o conhecimento ocorre quando se 
realiza a síntese dialética entre a realidade objetiva do ambiente e a atividade 
subjetiva dos homens organizados livremente, entre condições materiais e 
intervenção humana, entre estrutura econômica e iniciativa política. Na 
história, e no processo de conhecimento, há uma compenetração de forças 
relativamente estáveis, permanentes, regulares, “objetivas”, com forças 
intencionais, ativas, criativas, “subjetivas”. Quer dizer, há uma correlação 
dialética entre necessidade e liberdade, de forma a não ser pensável uma 
necessidade sem liberdade ou uma liberdade sem necessidade. 
 

Ao discorrer sobre cultura, Gramsci, vai além do aspecto do costume, do hábito 

e da tradição. Ele a pensa no quadro mais geral: do Estado, da classe e da cidadania. A 
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cultura é um dos meios mais eficazes de “cooptação” da classe trabalhadora para a 

revolução, eliminando o caráter individualista alimentado pela ideologia da burguesia 

(DIAS, 2000). Nessa perspectiva, a cultura é como uma forma de intervir na realidade 

para transformar e superar o individualismo, e uma forma de disciplina do eu interior. 

Como diz Coutinho (2003, p. 29), “[...] é um modo de pensar a realidade concreta”. É 

também o espaço de conquista da consciência e da liberdade.  

Por isso, para Gramsci a construção da nova hegemonia dos grupos subalternos 

dever-se-ia ter como ponto de partida a instituição de uma nova ideologia e de uma 

nova cultura. A hegemonia, a ideologia e a cultura do grupo subalterno, na definição do 

estudioso, devem surgir como uma crítica radical à ordem anterior. Depois o grupo 

subalterno, deve preparar as suas próprias hegemonia e ideologia (autônomas e mais 

adequadas à sua própria realidade), subtraindo-se da dependência ideológica da classe 

dominante. É ver na cultura uma necessidade política. Assim, segundo Coutinho (2003, 

p. 173), “Sem uma nova cultura, as classes subalternas continuarão sofrendo 

passivamente a hegemonia das velhas classes dominantes e não poderão elevar-se à 

condição de classe dirigente”. 

Com relação à concepção de Estado, há uma ampliação da teoria marxista. Este 

corresponde, para Gramsci, à união da sociedade política (dominação fundada na 

coerção) e da sociedade civil (dominação fundada na direção e consenso). Como ele 

mesmo resume na fórmula cunhada nos Cadernos: “No sentido, seria possível dizer que 

o Estado = sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia couraçada de 

coerção” (GRAMSCI, 2004, p. 244).  

Para o próprio Gramsci (2004, p. 28): “se todo Estado tende a criar e a manter 

um certo tipo de civilização e de cidadão (e, portanto, de convivência e de relações 

individuais), tende a fazer desaparecer certos costumes e a difundir outros”. O mesmo 

autor acrescenta: 

O Estado é certamente concebido como organismo próprio de um grupo, 
destinado a criar as condições favoráveis à expansão máxima desse grupo, 
mas este desenvolvimento e esta expansão são concebidos e apresentados 
como a força motriz de uma expansão universal, de um desenvolvimento de 
todas as energias “nacionais”; isto é, o grupo dominante é coordenado 
concretamente com os interesses gerais dos grupos subordinados e a vida 
estatal é concebida como uma contínua formação e superação dos equilíbrios 
instáveis (no âmbito da lei) entre os interesses do grupo fundamental e os 
interesses dos grupos subordinados (GRAMSCI, 2004, p. 41). 
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Gramsci entendia a sociedade civil como parte do Estado que, conforme 

Mochcovitch (2001) era um conjunto de aparelhos privados de hegemonia. Na 

sociedade civil, as relações de forças se configuram em disputa. Inclusive, ela exerce a 

hegemonia por meio das “organizações privadas”. São elas as responsáveis pela criação, 

organização e difusão das ideologias. No caso particular, a educação está vinculada ao 

Estado e à sociedade civil, pois “[...] oscila dependendo do grau de mobilização da 

sociedade civil e do poder do Estado” (LIMA, 2004, p. 21).  

Gramsci pensa o Estado como “polifônico”, visto que expressa, “[...] a 

correlação de forças contraditórias, estendendo-se para além dos limites da classe 

dominante, a partir da força e do consenso [...]” (DOURADO, 2011, p. 26), alicerçado 

na reciprocidade dialética da estrutura e da superestrutura. O Estado também é 

atravessado, estruturalmente, pelas contradições presentes na realidade social. São essas 

contradições de classe que organizam, paradoxalmente, o Estado nas ações de tomadas 

ou não de decisões, no estabelecimento de prioridades e contra-prioridades na filtragem 

das propostas (POULANTZAS, 2000) e nos problemas de pré-agenda que se tornarão 

agendas e as soluções apresentadas.  

Quanto ao estudo das leis, Thompson (1987) afirma que nem tudo na lei está 

assimilada à lei da classe dominante. Na verdade, existe um equilíbrio oculto entre as 

forças de classe. A lei não se desenvolve pela lógica imparcial nem é inabalável frente 

às conveniências. Ela é resultado de formação histórica e social. Como assevera Dias 

(2012, p. 41), “a lei é [ou será] a forma assumida pela correlação de forças no cotidiano 

das classes”. 

Dessa forma, as políticas públicas seriam, segundo Boneti (2011, p. 18), é o “[...] 

resultado da dinâmica do jogo de forças que se estabelece no âmbito das relações de 

poder, relações estas constituídas pelos grupos econômicos e políticos, classes sociais e 

demais organizações da sociedade civil”. Com Gramsci, a história é assimilada à 

política. 

Coadunando com esses pressupostos teóricos, os direitos sociais se referem “[...] 

a forma de acesso a bens que estão condicionados pelos contextos sociais (sistema de 

valores e sistemas de posição com respeito a bens) dos quais e para os quais surgem” 

(SIMÕES, 2013, p. 213). O que indica que eles se “criam e recriam” (ou podem) no 

processo de luta contra as desigualdades sociais e na abertura de “espaços para luta pela 

dignidade humana” por parte dos marginalizados (FLORES, 2011).  
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Compreendemos, então, que é na luta social que os direitos e novas práticas 

induzidas pela legislação são colocados em prática. Não basta a existência da lei para 

ela ser executada. Porém, é preciso considerar que a instituição de uma lei também é um 

processo de luta em meio a uma mobilização social. Também é necessário levar em 

conta que os direitos sociais, como a educação, somente são garantidos com a 

efetivação das políticas públicas.  

Entendemos então, que a lei não se desenvolve pela lógica imparcial nem é 

inabalável frente às conveniências, sendo resultado de formação histórica e social. 

Dessa forma, as políticas educacionais em geral são fruto de lutas, principalmente na 

área da Educação Especial. Portanto, esta pesquisa busca corroborar com a análise 

crítica dos pontos a serem conquistados através da mobilização social, afinal, segundo 

Lima (2004, p.21) a educação “[...] oscila dependendo do grau de mobilização da 

sociedade civil e do poder do Estado”. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo a história da escolarização de pessoas 

com um tipo de deficiência específica, bem como, a trajetória profissional dos 

professores que aturam com esse público-alvo, optamos, neste estudo, por uma pesquisa 

de caráter historiográfico em triangulação com a pesquisa documental e a história oral, 

abarcados pela análise documental de cunho qualitativo. 

Isto porque, ao partirmos do princípio que a pesquisa historiográfica, como a 

própria etimologia da palavra revela, prima pela escrita da história, buscou-se nesta 

pesquisa o conjunto dos conhecimentos que revelam a trajetória histórica dos sujeitos 

em questão, com base no conhecimento verdadeiro do que passou e de como os fatos 

efetivamente ocorreram no período de sua existência (LOMBARDI, 2003). Para assim, 

compreendermos tanto a sua importância para o processo educacional das pessoas com 

deficiência visual no estado do Espírito Santo, na década de 1960 e 2010, quanto dar 

visibilidade ao trabalho realizado por esses professores. 

A pesquisa foi organizada em quatro diferentes momentos que estão inter-

relacionados: 

Primeiro momento: visou acompanhar a realização das entrevistas com os 

professores que atuaram com alunos com deficiência visual nas escolas estaduais e/ou 

municipais na região metropolitana de Vitória – ES, entre a década de 1960 e 2010. As 
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fontes orais auxiliaram na delimitação dos elementos que constituíram a busca 

documental, ou seja, “[...] aqueles objetos em que real ou potencialmente estariam 

inscritas as respostas buscadas [...]” (SAVIANI, 2006, p. 30). 

Segundo momento: caracterizou-se pela transcrição das entrevistas a qual “[...] 

constitui a primeira versão escrita do depoimento, base do trabalho das etapas 

posteriores” (ALBERTI, 2004, p.174). Para isso, utilizamos a transcrição absoluta com 

a eliminação de sons e ruídos, a fim de não atrapalhar a compreensão. Segundo Meihy 

(2005, p. 197), nesse tipo de transcrição as palavras são colocadas no estado bruto. 

Entendemos que essa técnica auxiliou na melhor compreensão e análise das 

informações, pois permitiu-nos “[...] ir além da seleção superficial de um número de 

citações ilustrativas [...]” (GASKELL, 2002, p. 71), possibilitando a inferência das 

contribuições de diferentes entrevistados, a fim de contrastar e comparar as informações 

realizadas no quarto momento. 

Terceiro momento: configurou-se pela busca de documentos escritos, 

imagéticos e legislativos, em arquivos públicos, escolares ou não, e arquivos pessoais. 

Direcionados pelas entrevistas, essa investigação deu-se na Secretaria de Estado da 

Educação do Espírito Santo (SEDU/ES) e do Arquivo Público do Estado do Espírito 

Santo (APEES). Alberti (2004, p. 81), destaca que a investigação do objeto de estudo — 

que no projeto-base caracteriza-se pela reconstrução da história da educação especial 

das pessoas com deficiência visual no Espírito Santo, em fontes primárias e secundárias 

— é capaz de garantir tanto o aprofundamento no tema quanto a qualidade dos trabalhos 

subsequentes. Nesse sentido, de acordo com a mesma autora (2004, p. 81): 

Na história oral, a pesquisa e a documentação estão integradas de maneira 
especial, uma vez que é realizando uma pesquisa, em arquivos, bibliotecas, 
etc., e com base em um projeto que se produzem entrevistas, que se 
transformarão em documentos, os quais, por sua vez, serão incorporados ao 
conjunto de fontes para novas pesquisas. 
 

Portanto, as entrevistas traduzem as experiências dos profissionais de magistério 

como próprios autores da produção histórica, onde essas entrevistas são integradas à 

documentação escrita. 

Quarto momento (em andamento): Os dados obtidos nas etapas anteriores da 

pesquisa foram catalogados e sistematizados a fim de serem agrupados por intermédio 

da categorização, instrumento pelo qual se formam as categorias que, por sua vez, “[...] 

são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, 
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no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em 

razão das características comuns dos elementos” (BARDIN, 2016, p. 147).  

A interpretação à luz da Análise de Conteúdo proposta por Laurence Bardin 

(2002) permitiu-nos compreender a intrínseca relação entre história e memória, 

considerando que a própria interpretação desse passado na ótica dos professores, sofreu 

variações à medida de que essas experiências foram/são revisitadas, logo, cada fato 

pode ser reinterpretado levando em conta os “dados dos bastidores”. Desvelando, dessa 

forma, os fatos oficialmente eleitos, fazendo emergir a perspectiva daqueles que 

também “fizeram” história. 

 

4 Resultados 

A análise dos resultados para este artigo se deu em três eixos que evidenciam a 

importância da escola pública, além de trazerem à tona discussões quanto à (in) 

visibilidade das pessoas com deficiência visual no estado do Espírito Santo. Esses eixos 

são: professores como elaboradores e executores de políticas públicas, um novo 

conceito que emergiu na pesquisa, a dicotomia integralização x inclusão e por último, 

as relações professor-aluno-família-escola-política. 

 

4.1 Professores como elaboradores e executores de políticas públicas 

Partamos da seguinte fala de uma professora: 

Olha, aonde eu sabia que tinha um cego eu procuro saber, "ah, tem um cego 
que mora não sei aonde". Foi assim que eu fui juntando como primeiras 
alunas, foram duas alunas, vieram de Nova Venécia, Maria e Marilena. Elas 
vieram de Nova Venécia, uma mãe trouxe, pra ficar aqui para estudar [...] 
(PROFESSORA A, 2017) 6 
 

A partir desse trecho vemos como os professores entrevistados eram elabores e 

executores de políticas públicas. Nessa ótica reforça-se a ideia de Lima (2004, p. 35) 

quando diz que “o Estado é o articulador das políticas públicas. Ele implanta, porém, 

quem as implementa é o funcionário, o professor, o diretor de escola, os alunos e seus 

responsáveis. É a pessoa comum”. 

Temos então, a professora A como pioneira na implantação de uma política que 

nasceu na Campanha Nacional de Cegos realizada pela Fundação Dorina Nowill.  

                                                           
6 Tanto o nome dos entrevistados quanto os nomes pessoais citados nas entrevistas forma trocados. 
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Eu fiz o curso em São Paulo, na fundação, que hoje é Dorina Nowill, foi 
Campanha Nacional de Educação de Cegos quando eu fiz. Aí eu voltei, mas 
antes de mim eu sei que duas professoras fizeram mas nenhuma das duas deu 
em nada. Voltaram e não se interessaram. Depois de eu fazer o curso eu 
voltei, e a dona Dorina me deu uma oferta de convênio de 2000 que naquela 
época era cruzeiro para iniciar nada. Comprar um materialzinho, alguma 
coisa. E aí, eu fiquei um ano procurando assim introrsar, procurando ver se 
teve cegos tá, porque a gente não sabe né. A única coisa que tinha aqui em 
Vitória era o Instituto Braille que você conhece né. Mas era só abrigo de 
cegos (PROFESSORA A, 2017). 
 

Nesse sentido, a escola é o local onde se objetiva mais claramente para a 

comunidade as políticas públicas na área da educação. É espaço de produção, não só de 

reprodução, das políticas públicas. As leis, o direito à educação e as políticas públicas 

são vivenciadas objetivamente, mas também subjetivamente dentro dos grupos e 

contexto sociais. 

O que defendemos, a partir do que nos dizem os professores nas entrevistas, 

ganha sentido ao articular-se com a inovação trazida por Gramsci quando considerar o 

valor da cultura e da subjetividade, além da revalorização do sujeito, mas com o pé no 

chão da história e da vida material, um “subjetivismo historicista”, uma relação dialética 

entre objetividade e subjetividade.  

 

4.2 Integralização x Inclusão 

 Iniciamos esse tópico com a significação da dicotomia que emergiu durante as 

entrevistas com os professores e levou-nos a um processo de reflexão. A palavra 

integralizar deriva-se do verbo integrar, que de acordo com o dicionário Aurélio 

significa “tornar inteiro; completar; tornar-se parte integrante” (FERREIRA, 2009, 

p.484). Nesse mesmo dicionário, buscamos o significado do verbo incluir 

“compreender, abranger; fazer tomar parte” (FERREIRA, 2009, p.469). 

Ao confrontarmos os significados, vemos que a integralização, na ótica dos 

professores entrevistados, de alunos público-alvo da Educação Especial em classes 

comuns visava dar a educação integral, ou seja, fazer com que esses alunos façam parte 

integrante tanto da classe, quanto do processo educativo. Nesse sentido, a concepção de 

educação integral, pautada numa educação gramsciana, baseia-se nos princípios da 

escola unitária7. Essa escola é vista como a escola do trabalhador, ou seja, como espaço 

                                                           
7 Segundo Gramsci (1991, p. 125): “O advento da escola unitária significa o início de novas relações entre 
trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em toda a vida social. O princípio 
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da formação humana integral. Esse espaço integra trabalho, ciência, tecnologia e 

cultura, baseando-se no trabalho em seu sentido ontológico como princípio educativo, o 

qual se torna constitutivo e constituinte do sujeito, o que indica que ele não se reduz à 

produção de sua existência material, mas possibilita a produção de cultura 

(MACHADO, 2012 p. 43). Portanto, Gramsci (1991) propõe uma relação dialética com 

os conhecimentos, vistos na sua totalidade e em suas especificidades. 

Em contrapartida, vemos que o conceito de inclusão, como já é amplamente 

debatido na atualidade, parte da compreensão de que esse aluno estava segregado e 

passa a fazer parte, fator que descaracteriza a escola como um lugar de direito desses 

alunos com deficiência. Portanto, a professora A ao ser questionada sobre o porquê de 

não ter iniciado uma escola especial para alunos com deficiência visual no estado do 

Espírito Santo, obtivemos a seguinte resposta. 

Não, escola especial não. Porque, eu nunca comecei com o aluno segregado, 
já comecei na integração, já encontrei os alunos nas escolas comuns, 
integrados.[...] Então, eu já coloquei os alunos na educação integral. 
Eles estão chamando de inclusão né, eu nem acho que seja inclusão isso, isso 
eu acho que é integração, você pega e joga lá para incluir (PROFESSORA A, 
2017). 

 

4.3 Relações professor-aluno-família-escola-política 

 Como vimos no tópico 4.1 os professores batiam porta-a-porta divulgando o 

atendimento e o direito dos alunos com deficiência visual de estudarem, ou seja, 

atuavam como divulgadores e executores da política. Assim, ao serem questionadas em 

como era o apoio familiar recebemos a seguinte resposta da pioneira. 

Professora A: [Teve] menino que o pai mandou recado pra mim dizendo que 
estava me esperando com o revólver, porque eu queria colocar os filhos dele 
na escola e os filhos dele, segundo ele, pedindo esmola ganhava mais. É isso 
aí, depende muito da família. 
Entrevistador: Mas tinha família [interrupção] 
Professora A: Tinha família que aceitava bem (PROFESSORA A, 2017). 
 

 A partir dessa fala, percebemos que toda política educacional precisa ser 

acompanhada de políticas sociais que garantam que as condições de vida de cada uma 

dessas pessoas com deficiência se equiparem às demais. A educação é considerada por 

Saviani (2008) “uma atividade mediadora no seio da prática social global”, sendo assim, 

a prática incorpora esse preceito ao considerar que a prática social é tomada como ponto 

                                                                                                                                                                          
unitário, por isso, refletir-se-á em todos os organismos de cultura, transformando-os e emprestando-lhes 
um novo conteúdo”. 
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de partida e de chegada do método de ensino, ou seja, o trabalho de cada um dos 

professores entrevistados visava dar o conhecimento e os meios para que cada um 

desses alunos com deficiência visual pudessem alcançar a sua autonomia. 

 Portanto, na dualidade inclusão x exclusão não basta apenas garantir o acesso à 

escola, mas garantir as condições básicas tanto do aluno, quanto de suas famílias para o 

desenvolvimento da aprendizagem com os espaços, o tempo e a organização pedagógica 

adequados ao desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Ao finalizar este artigo, esperamos ter compartilhado os desafios, conquistas, 

bem como colocar em evidência o protagonismo dos professores de alunos com 

deficiência visual nas escolas estaduais e/ou municipais na região metropolitana de 

Vitória – ES, entre a década de 1960 e 2010. Há que se deixar evidente que a partir de 

um processo de invisibilidade desses alunos, a prática social de cada um desses 

profissionais fez com que cada um deles iniciasse a luta pelo seu lugar de direito, ou 

seja, de uma educação, “educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa” (BRASIL, 1988). 

Segundo Gramsci (2004), é preciso encarar que o Estado não é neutro, já que 

resulta da correlação de forças sociais em disputa na sociedade civil; também não o é 

porque está permeado de valores ideológicos, éticos e culturais (BONETI, 2011). A 

partir de então, fica mais claro entender por que determinadas políticas públicas estão 

postas nos planos em detrimento de outras. Porque o Estado é o resultado da 

condensação das estruturas de poder e de dominação, dos conflitos sociais infiltrados 

por todo o tecido (AZEVEDO, 2004). 

Desse modo, a partir da concepção da Pedagogia Histórico-Crítica em sua 

contribuição para a educação especial, vemos que na medida em que percebemos os 

sujeitos com deficiência, e eles mesmos se percebem, pois é um processo bilateral, 

como cidadão de direito, que devem usufruir de seu direito de acesso à educação, esse 

mesmo sujeito é capaz de se tornar crítico de sua realidade e tranformá-la. 

A inexistência de uma escola especial para alunos com deficiência visual no 

estado do Espírito Santo é de suma importância, pois vemos que a luta já iniciou sob a 

perspectiva de integrar e não segregar. Dessa forma, vemos através de fatos como a 
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memória constituiu as peças fundamentas para o entendimento e construção da história 

atual, desse público no estado. 
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                GT-1 História e Historiografia da Educação 

 

RUPTURAS E PERMANÊNCIAS DO ENSINO SECUNDÁRIO: UM ESTUDO 

DA LEGISLAÇÃO (1901/1942) 

 
Joana D’Arc Germano Hollerbach 

Rayane Oliveira da Silva 
 

Resumo 

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

Palavras-chave: Ensino Secundário. Reforma Epitácio Pessoa. Reforma Rivadávia 
Corrêa. 

 

1 Introdução 

O presente estudo é parte de uma pesquisa de Iniciação Científica intitulada “A 

reforma do ensino médio de 2017 e o Banco Mundial: permanências e rupturas nas 

sugestões para o ensino secundário” realizada no período de 2018-2 a 2019-1. Durante a 

pesquisa tivemos como objetivo analisar as recomendações do Banco e suas influências 

nas Reformas Educacionais Brasileiras. 

Em um trabalho apresentado anteriormente na Universidade Federal de Alfenas 

no “Seminário A atualidade de Marx e as Lutas Sociais no século XXI”, foram 

analisadas as leis: Decreto nº. 981, de 1890; a primeira LDB, Lei nº. 4.024/1961; a Lei 

nº. 5.692/1971; a Ementa Constitucional 59, de 2009 e a nova Reforma do Ensino 

Médio, Lei  nº. 13.415, de 2017. Aqui optamos por aprofundar sucintamente de forma a 

integrar a Reforma Epitácio Pessoa, de 1901; a Reforma Rivadavia Correia, de 1911; e, 

por fim,  a Reforma Capanema, de 1942. 

Entendemos que a história da educação é extensa e para entendermos sua 

trajetória foi preciso fazer um estudo aprofundado com o intuito de compreendermos 

como essa inserção se estabelece na legislação educacional brasileira. 

 Esta trabalho tem por objetivo identificar as semelhanças e as permanências na 

legislação estudada, trazendo à tona questões ainda persistentes, como a exclusão de um 

contingente significativo dos processos formais de escolarização. 

Tendo por metodologia a pesquisa documental e bibliográfica, analisamos os 

textos legais em questão, e autores que analisam tal documentação. Buscamos também, 

ao longo do texto, identificar aproximações com questões atuais, que marcam as lutas 

pela educação, analisando em que medida tais lutas têm raízes no passado da história da 

educação brasileira. 

 

1.1 Objetivos 
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Para este trabalho serão apresentados resultados da pesquisa documental com o 

objetivo de contribuir na compreensão da legislação educacional brasileira a partir da 

análise das reformas ocorridas em 1901,1911 e 1942. 

Por desenvolver tais aspectos da história e da instrução educacional pública 

brasileira a discussão da temática se faz urgente, tendo como reflexão a função do 

Estado com a educação pública. 

Outro objetivo é identificar e compreender quais são as permanências e rupturas 

de uma legislação para outra, assim como identificarmos a seletividade e a exclusão de 

uma boa parte da sociedade brasileira; compreender em que medida a legislação 

estudada contempla as demandas da classe trabalhadora no período em questão; como 

as alterações empreendidas alteram o comprometimento do estado brasileiro com a 

educação pública e, por fim, que concepção de educação pode ser identificada na 

legislação e no período em questão. 

 

2 Referencial Teórico 

Nos meses que se seguiram ao golpe que retirou por impeachment a Presidenta 

Dilma Roussef, em agosto de 2016, muito se discutiu sobre o direito à educação. Tais 

discussões, incrementadas pelo risco iminente de redução do investimento público 

estatal, tanto na educação básica quanto no ensino superior, demandam a compreensão 

dos processos históricos que nos trouxeram até aqui. 

 As análises alimentadas pelas pesquisas realizadas pelos diversos grupos que se 

organizam vinculados aos inúmeros programas de pós-graduação em educação, mas não 

somente a eles, mostram que, historicamente, a educação, longe de se converter 

tacitamente num direito consolidado, marca, ao longo do tempo, a desigualdade social e 

a exclusão de parcela considerável da população. 

 Solange Zotti ao estudar o ensino secundário no Brasil imperial identifica a 

pouca abrangência das ações do governo central, concentradas na legislação para o 

município da corte, o que, de fato, excluía o restante do país dos cuidados demandados 

pela ação ainda em vias de consolidação. Para Zotti: 

As ações do governo central foram realizadas pelo grupo que representava os 
interesses econômicos e políticos dominantes, o que se refletiu em ações 
restritas ao ensino superior, em âmbito nacional, e ao ensino primário e 
secundário no município da Corte. Portanto, as “férteis realizações” 
mantiveram um caráter de privilégio, não representando os interesses 
educacionais que a realidade do país estava a exigir. (ZOTTI, 2005, p. 37) 
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 As instabilidades derivadas dessa conjuntura vão se estender ao longo de todo 

século XIX, adentrando ao século XX, mesmo após a proclamação da república. Sobre 

isso Ferreira Jr. afirma que a República não logra unificar o país num sistema 

educacional, mantendo a exclusão como marca indelével. (FERREIRA JR., 2010) 

 O contexto republicano, marcado pela tentativa de inserção do país no rol dos 

países industrializados encontra obstáculos no analfabetismo e na formação precária de 

seus trabalhadores. Além disso, a emergência de classes médias urbanas trazia para a 

escola outra parcela da população, para além das elites oligárquicas. Desse modo, fazia-

se urgente a reformulação dada legislação educacional de modo a abarcar as demandas 

do mundo do trabalho, pela via da escolarização formal, contemplando as lacunas 

históricas herdadas do período imperial. 

 Em Carvalho encontraremos uma análise dos embates vivenciados pela 

sociedade e seus reflexos na educação, por ocasião da Proclamação da República, bem 

como os arranjos políticos para garantir às oligarquias regionais a manutenção de sua 

hegemonia. Entretanto, outros setores da sociedade também buscavam inserção política 

e para isso a educação surgia como uma aliada. Segundo a autora, 

Desde a década anterior, os centros urbanos vinham sendo sacudidos por 
intensa movimentação cívica em torno do lema “representação e justiça”. As 
campanhas das Ligas Nacionalistas propõem o “soerguimento moral da 
nacionalidade”, o voto secreto, o serviço militar obrigatório e o combate ao 
analfabetismo. É como desdobramento dessa mobilização que setores 
intelectuais se articulam em torno da propaganda da educação e de iniciativas 
de reforma educacional nos estados […]. (CARVALHO, 2000, p. 231) 

 

Entre mudanças e permanências, Cury analisa da Reforma Rivadávia (1911) em 

comparação com a LDB de 1996, concluindo que a despeito do tempo passado entre 

uma e outra lei, a flexibilidade da lei com relação ao papel do estado de provedor da 

educação permanecia, abrindo assim espaço à iniciativa privada, o que afasta da 

educação a sua condição de direito social e a converte em mercadoria. (CURY, 2009) 

 Para Romanelli o movimento de consolidação da república não foi um 

movimento fácil, visto que envolvia grupos antagônicos no cenário político. Nos anos 

1930, as elites econômicas se dividiam a apoiar dois grupos, um deles buscando 

mudanças mais profundas e o outro ansiando pelo arranjo jurídico que reequilibrasse as 

forcas antagônicas. (ROMANELLI, 2001) 
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 O século XX tem início fincado nas marcas da escravidão, e, a despeito de toda 

busca por modernização econômica mantinha-se a desigualdade social e dentro dela, a 

educação como marca de privilégio. (FERREIRA JR., 2010). 

 Cabe destacar a criação dos grupos escolares, iniciativa que tem início em fins 

do século XIX e se estende até meados do início do século XX. As reformas estaduais 

que implantaram os grupos escolares não acompanham o mesmo compasso, nem 

mesmo dentro dos estados, o que faz com que a criação dos grupos escolares, pilares 

dos princípios republicanos, não aconteça ao mesmo tempo nem entre os estados, muito 

menos dentro deles.  

 O primeiro, criado em São Paulo, em 1892, marcou um processo que se estendeu 

até 1925, com a criação dos grupos escolares na Bahia. (FERREIRA JR., 2010). 

Segundo Saviani (2013), uma outra leva de reformas estende até 1929, com a reforma 

no estado do Pernambuco, passando antes por Minas Gerais (1927) e o Distrito Federal 

(1928). Tão grande lapso de tempo para a criação dos grupos escolares nos mostra como 

era lenta e desigual a expansão dos processos formais de escolarização.  

 Enquanto o tempo corre célere, as raízes da desigualdade se enterram cada vez 

mais no solo brasileiro.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 Trata-se de uma pesquisa documental, que utiliza a análise de conteúdo. Laville 

e Dionne afirmam que 

Entre as fontes impressas, distinguem-se vários tipos de documentos, desde 
as publicações de organismos que definem as orientações, enunciam líticas, 
expõem projetos, prestam conta de realizações, até documentos pessoais, 
diários íntimos, correspondência e outros escritos em que as pessoas contam 
suas experiências, descrevem suas emoções, expressam a percepção que tem 
de si mesmas. Passando por diversos tipos de dossiês que apresentam dados 
sobre a educação, a justiça, a saúde, as relações de trabalho, as condições 
econômicas, etc., sem esquecer os artigos de jornais e periódicos nem as 
diversas publicações científicas: revistas, atas de congressos e colóquios. 
(LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 166 – grifos dos autores) 

 
 

Logo, a pesquisa documental está amparada no materialismo histórico dialético 

que tem como base investigar o desenvolvimento e as mudanças ocorridas na estrutura 

do objeto. Aliás, 

Aparência fenomênica, imediata e empírica-por onde necessariamente se 
inicia o conhecimento, sendo essa aparência um nível da realidade e, 
portanto, algo importante e não descartável, é apreender a essência (ou seja: a 
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estrutura e a dinâmica) do objeto. Numa palavra: o método de pesquisa que 
propicia o conhecimento teórico, partindo da aparência, visa alcançar a 
essência do objeto. (NETTO, 2011, p.22). 

 
 Com isso buscaremos analisar as leis citadas anteriormente com o intuito de 

entender seus impactos na sociedade brasileira. 

 

4 Resultados 

Durante o decorrer do trabalho e como forma de complementar o trabalho 

anteriormente desenvolvido vimos à importância de analisar três decretos, sendo eles o 

Decreto de nº 3.890/1901, o Decreto de nº 8659/1911 e o Decreto 4.244/1942. 

Em 1901, o Decreto nº 3.890, aprovou a Lei Orgânica do Ensino Superior e do 

Secundário da República, que ficou conhecida como Reforma Epitácio Pessoa. Nesse 

Decreto tem-se reafirmada a exclusividade do Ginásio Nacional1 e da Escola de Minas2 

na organização curricular do ensino secundário no Brasil. No regime escolar 

observamos que em outros estabelecimentos seria possível a coexistência de duas 

classes: os matriculados e não matriculados. Com essa determinação ficava instituído  

que: 

Art. 113. Os alumnos matriculados deverão assistir a todas as aulas e 
exercicios praticos, responder ás arguições dos lentes ou dos professores, as 
quaes se farão pelo menos tres vezes mensalmente, e executar os trabalhos 
praticos de que forem incumbidos por elles. 

Art. 114. Os alumnos não matriculados poderão frequentar os cursos 
theoricos e os praticos. (BRASIL, 1901) (grafia original) 

 

O decreto estabelece também a possibilidade de existirem instituições de ensino 

superior e secundário mantidas pelos Estados ou em estabelecimentos particulares. 

Assim cabia aos institutos privados alguns privilégios, e para isso era necessário atender 

alguns requisitos: 

 
Art. 362. Para que esses institutos possam ser reconhecidos e gosar de taes 
privilegios, deverão satisfazer as seguintes condições: 

 I. Constituir um patrimonio de 50 contos de réis pelo menos, representado 
por apolices da divida publica federal e pelo proprio edificio em que 
funccionar ou por qualquer desses valores;  

                                                             
1
 Com o advento da República, pelo Decreto nº 9, de 21 de novembro de 1889, o Colégio tem seu nome 

alterado de “Colégio de Pedro II” para “Instituto Nacional de Instrucção Secundaria”. Em 1890, nova 
determinação dada pelo Decreto nº 981, de 8 de novembro de 1890, altera o nome para Gymnasio 
Nacional. Em 1911, passa à denominação Colégio Pedro II, pelo Decreto nº 8659, de 05 de abril. 
2 Claude Henri Gorceix fundou a Escola de Minas, no dia 12 de Outubro de 1876. A Escola de Minas foi 
pioneira nos estudos de metalurgia, geologia e mineralogia. Tais informações estão disponíveis no site: 
https://www.em.ufop.br/index.php/historia.  
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II. Ter uma frequencia nunca inferior a 60 alumnos pelo espaço do dous 
annos; 
III. Observar o regimen e os programmas de ensino adoptados no 
estabelecimento federal. 

§ 1º Aos institutos de ensino secundario creados e custeados pelo Governo 
dos Estados e do Districto Federal não se estende a obrigação constante do n. 
I.  
§ 2º Nenhuma collectividade particular será admittida a requerer a 
equiparação do instituto que houver fundado ou mantiver, sem que mostre ter 
adquirido individualidade propria, constituindo-se como sociedade civil na 
fórma da lei n. 173 de 10 de setembro de 1893. (BRASIL, 1901) (grafia 
original) 
 

Tal prerrogativa abria espaço para a iniciativa privada, espaço esse que ainda hoje 

mina as possibilidades de expansão do ensino superior público, sempre visado pelas 

corporações educacionais, investida marcada mais recentemente pelo Programa 

FUTURE-SE do governo federal. 

Em 1911, o Decreto nº 8.659, denominado Reforma Rivadávia Correia, aprovou a 

nova Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental na República. Inicia-se a 

autonomia das instituições de nível superior resultando em possibilidades de ensino 

privado. Segundo o texto legal 

Art. 5º O Conselho Superior do Ensino, creado pela presente lei, substituirá a 
funcção fiscal do Estado; estabelecerá as ligações necessarias e 
imprescindiveis no regimen de transição que vae da officialização completa 
do ensino, ora vigente, á sua total independencia futura, entre a União e os 
estabelecimentos de ensino. (BRASIL, 1911) (grafia original) 

Assim as instituições ficariam livres de cobrança do Estado, podendo escolher a 

melhor forma de organização de seus cursos, tendo uma autonomia para administrar seu 

patrimônio e afirmando um ensino livre. 

A Lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942, ficou reconhecida como Lei Orgânica do 

Ensino Secundário, ou Reforma Capanema. O ensino secundário passou, então, a ser 

ministrado em dois ciclos. O primeiro, composto pelo curso ginasial e o segundo, pelos  

cursos clássico e científico. Cabia aos cursos clássico e científico, consolidar a educação 

ministrada no curso ginasial. A lei apresentava as finalidades para o ensino secundário, 

sendo elas: 

Art. 1º O ensino secundário tem as seguintes finalidades: 

1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino primário, a 
personalidade integral dos adolescentes. 

2. Acentuar a elevar, na formação espiritual dos adolescentes, a consciência 
patriótica e a consciência humanística. 

3. Dar preparação intelectual geral que possa servir de base a estudos mais 
elevados de formação especial. (BRASIL, 1942) 

 
 No estudo dessa questão, a autora Otaíza de Oliveira Romanelli afirma: 
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                                      Em síntese, a julgar pelo texto da lei, o ensino secundário deveria: 

a) proporcionar cultura geral e humanística; 

b) alimentar uma ideologia política definida em termos de patriotismo e 
                                      nacionalismo de caráter fascista; 

c) proporcionar condições para ingresso no curso superior; 

d) possibilitar a formação de lideranças. (ROMANELLI, 2001, p.157). 

 
Nesse cenário, analisamos que a lei mantém o ensino secundário seletivo. O 

currículo, propedêutico, buscava preparar os jovens para o prosseguimento dos estudos 

no ensino superior, excluindo desse percurso o jovem trabalhador que, caso cursasse 

uma escola técnica se veria privado dessa possibilidade. Apenas poderiam seguir com os 

estudos nos níveis superiores aqueles que cursassem os cursos clássico ou científico. Tal 

determinação separava no nascedouro da formação escolar os que dariam sequência à 

vida acadêmica ilustrada daqueles que se curvariam ao trabalho de baixa qualificação. 

Mais uma vez a história se repete como farsa. A atual Reforma do Ensino Médio, 

promulgada através da Lei 13.415/2017, quando prevê os itinerários formativos  e a 

eliminação da obrigatoriedade/redução de carga horária de disciplinas conforme o 

itinerário escolhido nos conduz à mesma estrada. Caso o jovem opte pelo itinerário 

formativo profissionalizante, mesmo que a lei não o proíba de buscar o ensino superior, 

como em 1942, a formação o fará. Sem ter um currículo que contemple as disciplinas de 

formação geral de forma aprofundada, a competição se dará de forma desigual, levando-

o a baias chances de alcançar uma vaga no disputado sistema do SISU3. 

 

5 Considerações Finais 

Buscamos nesse trabalho estabelecer um traço de comparação entre as reformas 

de 1901, 1911 e 1942. Identificamos as diversas alterações trazidas em cada época e as 

marcas deixadas na educação pública nacional. 

Percebe-se a partir da análise que a educação brasileira nos primórdios do século 

XX guardava traços muito evidentes dos processos colonizatórios, quais sejam a 

exclusão da parcela mais pobre da população dos processos formativos formais. Dentre 

esse, a população negra sofria de forma mais aguda a exclusão. 

                                                             
3 Sistema informatizado conhecido como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), conduzido pelo  
Ministério da Educação (MEC), conforme consta em: http://sisu.mec.gov.br/tire-suas-duvidas. Acesso em 
ago./2019. 

 

104



 

Ainda que no período estudado a dinâmica da economia buscasse a inserção do 

Brasil entre os países industrializados isso se deu de forma tímida, e tal modernização 

não resultou em melhores condições de formação escolar para a classe trabalhadora. 

Exemplo disso é distinção na possibilidade de dar seguimento aos estudos superiores. 

Para os jovens concluintes do Clássico ou do Científico, a escolha não tinha limitações, 

podendo esses escolher qualquer curso superior. Para os jovens que concluíssem um 

curso técnico, o prosseguimento só seria possível a um curso superior diretamente 

relacionado com o curso técnico concluído. Além das limitações materiais, estavam 

postas as limitações legais. 

Assim, percebemos que a concepção de educação que marca o período em 

questão está longe de ser uma concepção inclusiva, democrática, emancipatória. Além 

das condições precárias da oferta, que não alcançava a toda a população nem dava conta 

de todo o território, as restrições legais se encarregaram de enterrar definitivamente as 

possibilidades de o jovem pobre ampliar sua escolarização. 

Identificamos que a seletividade marca a legislação brasileira ao longo do 

tempo, fato do qual resulta, ainda hoje, um imenso contingente de trabalhadores sem 

escolarização adequada. Nessa condição, os trabalhadores amargam um lugar subalterno 

na divisão do trabalho, e o país na divisão internacional do trabalho. Mantendo sua 

marca de país agro-exportador, tal qual no início do século XX, a escolarização dos 

trabalhadores obedece os ditames do capital. A separação entre os trabalhadores que 

executam tarefas de alta complexidade e aqueles outros que desempenham tarefas 

menos complexas determina quem terá acesso à escolarização mais ou menos complexa. 

Buscar a superação dessa determinação é tarefa árdua. As últimas notícias não 

são animadoras. Os ataques à universidade pública, a desvalorização da ciência, a 

reforma do ensino médio, entre outros ataques, são medidas que visam embrutecer e 

afastar a classe trabalhadora de qualquer avanço na superação dos processos de 

alienação. A formação emancipadora, ainda se encontra na utopia da caminhada. Mas, o 

que seria do caminhar sem a utopia? 
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GT1 – História e Historiografia da Educação 
 

ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL SECUNDARISTA 

PARANAENSE (1964-1985) 

 

SCHMITT, Silvana Lazzarotto1 
 

Resumo 

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

 
Palavras-chave: História. Ditadura Civil Militar. Arquivo da Polícia Política. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Doutora em Educação, Instituto Federal do Paraná, e-mail: silvanal.schmitt@ifpr.edu.br. 
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1 Introdução  

A intenção desta pesquisa é contribuir para compreensão da história da organização 

dos estudantes secundaristas paranaenses no período da Ditadura Civil Militar, bem como 

das especificidades da vigilância aos estudantes paranaenses. Dessa forma, é intenção 

trabalho caracterizar como a DOPS- Pr (Delegacia de Ordem Política e Social) influenciou 

a violência aos estudantes no período em apreço. Destacamos que o recorte temporal não 

foi escolhido ao acaso, mas por considerar que esse é um período em que, pessoas e 

movimentos sociais foram alvo de vigilância e violência.  

Justificamos que as pesquisas sobre a organização estudantil no período são 

relevantes na medida em que podem pôr em relevo a forma como os estudantes estiveram 

organizados e em que medida as orientações das políticas educacionais marcaram a 

trajetória de lutas deste segmento, assim podem contribuir para a compreensão da história 

da educação. Por isso, faz-se necessário contextualizar os acontecimentos sociais, políticos, 

culturais e econômicos do período que se pretende analisar, para compreender a atuação do 

ME perante tais acontecimentos, e encontrar respostas que fundamentem a forma como os 

estudantes se organizaram. 

1.1 Objetivos 

Analisar a forma como o Movimento Estudantil secundarista paranaense se (re) 

organizou no período de 1964 a 1985, dessa forma a intenção é pôr em relevo a história da 

organização estudantil, bem como da educação escolar.  

Compreender, no processo histórico, as peculiaridades da organização das 

entidades de representação estudantil, tanto de estudantes universitários como 

secundaristas. 

Analisar o Movimento Estudantil paranaense como parte do processo de lutas mais 

amplo da sociedade brasileira, nos tempos de confronto com a ditadura civil-militar, bem 

como, e de forma mais específica, no período de abertura política. 

Caracterizar o modus operandi da DOPS em relação ao Movimento Estudantil 

durante o período ditatorial, e como se transformaram os discursos e práticas da polícia 

política à medida que o órgão perdeu seu poder repressivo e estratégico para a ditadura. 

Levantar, organizar, tornar pública e acessível a documentação aglutinada sobre o 

olhar da polícia política sobre os estudantes paranaenses no período de abertura política, 

oriunda de diversas procedências, arquivos da DOPS, arquivos pessoais e depoimentos 

com militantes estudantis do período. 
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Explorar os usos políticos e culturais dos documentos das DOPS para investigações 

acadêmicas, no que se refere as potencialidades e limitações do uso desta documentação. 

 

2 Referencial Teórico 

Tendo em vista que nossa pesquisa está articulada a perspectiva da história e 

historiografia da educação, nosso referencial teórico estará pautado nos estudos de: 

Dermeval Saviani, José Luiz Sanfelice, José Claudinei Lombardi, entre outros. 

Salientamos as considerações de Saviani quanto a relevância das pesquisas que tratam da 

história da educação: 

Dada a historicidade do fenômeno educativo cujas origens coincidem com a 
origem do próprio homem, o debate historiográfico tem profundas implicações 
para a pesquisa educacional, vez que o significado da educação está intimamente 
entrelaçado ao significado da História. E no âmbito da investigação histórico-
educativa essa implicação é duplamente reforçada: do ponto de vista do objeto, 
em razão da determinação histórica que se exerce sobre o fenômeno educativo; e 
do ponto de vista do enfoque, dado que pesquisar em história da educação é 
investigar o objeto da educação sob a perspectiva histórica. (SAVIANI, 1998, p. 
11 e 12) 

As fontes sobre a organização política, econômica, cultural e social do período da 

ditadura militar estão crescendo consideravelmente nos últimos anos. Todavia, as análises 

sobre as especificidades da organização estudantil ainda são pequenas. Os resultados de 

nossa pesquisa de mestrado apontam para escassez de fontes sobre o Movimento Estudantil 

paranaense e brasileiro no período da ditadura militar, e sobre a atuação do ME no período 

de abertura política os estudos são ainda mais incipientes. 

Dentre os estudiosos do período ditatorial podemos destacar: José Wellington 

Germano, Maria Helena Moreira Alves, Marcelo Ridenti, Maria Aparecida de Aquino, 

Carlos Fico, René Armand Dreifuss e Tomas Skidimor dentre outros, conforme consta em 

nossas referências bibliográficas.  Especificamente sobre o Movimento Estudantil, 

destacamos os estudos realizados por Sanfelice (1986), em seu livro: Movimento estudantil 

– a UNE na resistência ao golpe de 64, destacou as especificidades do ME universitário. 

Utilizou- se de fontes primárias e secundárias, produziu uma análise crítica da organização 

estudantil desde meados do século XX até 1969, quando os estudantes são “impedidos” de 

continuar suas manifestações devido à repressão exercida pelo governo militar. Esse autor 

faz sua análise tendo por base a legislação imposta pelos militares, bem como os 

documentos produzidos pelos estudantes no período, aí estando sua contribuição para 

nossa pesquisa, haja vista que nos utilizamos da legislação e de entrevistas com 

participantes do ME.  
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Temos ainda os estudos sobre história da organização dos estudantes brasileiros a 

nível nacional, exposta de forma detalhada tanto no livro de Arthur Poerner: O poder 

Jovem, bem como quanto no livro de Antônio Mendes Júnior: História do Movimento 

Estudantil no Brasil.  

Também a dissertação de mestrado escrita em 1997, com o título: O diálogo é a 

violência: movimento estudantil e ditadura militar em 1968, de Maria Ribeiro do Valle faz 

uma retrospectiva da história do movimento estudantil a partir de 1964 até o XXX 

Congresso da UNE, quando o movimento faz uma tentativa de reorganização. O dado novo 

neste trabalho é o fato de que em 1968 o ME parte para o confronto, ou seja, trata da 

violência assumida pelos estudantes neste momento. Os estudantes tiveram como 

norteadoras de suas ações as ideias de “Che Guevara” e os acontecimentos internacionais 

relacionados ao Movimento Estudantil. Havia uma forte relação deste movimento 

universitário com os grupos armados, nesse sentido, a repressão atingiu duramente a classe 

universitária o que se refletiu até mesmo na faixa etária da população de presos. 

Faremos aqui apenas algumas considerações sobre as pesquisas que tratam do 

período da ditadura civil militar brasileira, haja vista que os estudos sobre o contexto 

político, social e econômico são consideráveis. Germano (1994), traz uma discussão 

pormenorizada sobre a política educacional “imposta” pelo regime militar, considerando 

para tanto as questões políticas, econômicas, sociais e culturais presentes durante os 20 

anos de ditadura no Brasil. A autora Maria Helena Moreira Alves (1984), também num 

trabalho de fôlego, faz uma discussão mais ampla das ações do governo militar e como este 

se estruturou no período, discorrendo sobre os principais aspectos políticos e econômicos 

de cada governo. Percurso semelhante é feito por Evaldo Vieira (1985), porém de maneira 

mais sucinta. 

No que tange a leitura que pode ser feita dos documentos da DOPS, nos 

utilizaremos da legislação vigente para pesquisa a tais acervos, bem como os estudos 

realizados por pesquisadores como: Maria Luiza Tucci Carneiro, em sua obra: Livros 

Proibidos, ideias malditas, no qual a autora realizou uma pesquisa nos arquivos do DEOPS 

referente à censura à imprensa no período da ditadura militar, e dessa forma nos traz 

elementos para discutirmos a utilização da documentação da polícia política como fonte de 

pesquisa. Temos ainda os estudos realizados sobre a estrutura e legislação referentes a 

DOPS-PR e DEOPS/SP, os quais detalharemos na próxima seção. 

Utilizaremos ainda como fonte o livro de Milton Ivan Heller (1988), Resistência 

Democrática: a repressão no Paraná, escrito no período de transição democrática. O livro 
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é relevante na medida em que trata da organização da ditadura no Paraná a partir de 

entrevistas com militantes do período. Lá, encontramos um número considerável de 

pessoas que podem ser entrevistadas no percurso de realização desta pesquisa. 

Há também dois livros que consideramos proeminentes na realização de nossa 

pesquisa: Direito à memória e à verdade e Repressão, livro organizado pela Comissão 

Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (2007)  e  Memória política no contexto 

ibero-brasileiro: o caso do Brasil, Guatemala, Moçambique, Peru e Portugal, organizado 

em cooperação entre o Ministério da Justiça do Brasil e a Universidade de Coimbra 

(Portugal) em 21 de abril de 2009, tendo em vista que em ambos encontramos elementos 

fundamentais para busca de militantes a serem entrevistados bem como, indicações de 

nomes a serem pesquisados nos arquivos da DOPS/PR e DEOPS/SP.  

Entretanto, no que tange a organização estudantil e ao recorte temporal proposto 

para este estudo, salientamos que há poucas investigações, dentre elas podemos mencionar 

a dissertação de mestrado de Flávia Santana, intitulada A atuação política do movimento 

estudantil no Brasil: 1964 a 1984, defendida na Universidade de São Paulo; a dissertação 

de Mateus Camargo Pereira, Tecendo A Manhã: história do Diretório Central dos 

Estudantes da UNICAMP (1974/1982), defendida na UNICAMP. Além da dissertação de 

mestrado de Gislene Edwiges de Lacerda defendida na Universidade Federal de Juiz de 

Fora, intitulada As esquerdas entre os estudantes: memórias dos estudantes juizforanos 

durante a transição democrática brasileira (1974-1984), na qual a autora realiza estudo 

das memórias dos estudantes no período de abertura política. 

Sobre a organização estudantil paranaense serão utilizados os trabalhos da autora, a 

dissertação de mestrado: Encontros e desencontros do movimento estudantil secundarista 

paranaense (1964-1985) e a tese de doutorado: (Re) Organização do Movimento Estudantil 

Não podemos deixar de considerar os livros de literatura e memória escritos sobre 

as particularidades deste momento histórico, dentre eles podemos citar as obras de Aluízio 

Palmar: Onde foi que vocês enterraram nossos mortos?; Memória de neblina de Luiz 

Manfredini; Memórias torturadas (e alegres) de um preso político de Ildeu Manso Vieira; 

e ainda O que é isso Companheiro? e Crepúsculo do Macho, de Fernando Gabeira; em 

como o livro: 1968 o ano que não terminou, de Zuenir Ventura. 

Destacamos ainda as últimas publicações em periódicos, o livro Violência na 

história: memória, trauma e reparação organizado por: Carlos Fico, Monica Grin e Maria 

Paula Araújo. Sobre a anistia brasileira estaremos nos utilizando do Livro lançado 

recentemente: Marcas da Memória: História Oral da Anistia no Brasil do projeto Marcas 

da Memória. O livro foi organizado pela Comissão da Anistia do Ministério da Justiça, é o 
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resultado de um trabalho de mais de cem entrevistas com ex-presos e perseguidos políticos, 

de diversas tendências e movimentos políticos da ditadura militar. Bem como, os livros: O 

que resta da Ditadura organizado por Edson Telles e Vladimir Safatle e Ditadura: O que 

resta da transição? Organizado por Milton Pinheiro. 

Com estas obras é possível compreender a forma como os estudantes estavam 

organizados, como foram vigiados e ainda as mudanças ocorridas n organização da 

sociedade como um todo, mas em especial na educação. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Ao realizar nossa pesquisa tem a intenção de contribuir com a socialização dos 

conhecimentos referentes à História da Educação Brasileira, por isso, foi realizada com a 

clareza de que “o que garante o êxito da pesquisa, da investigação, é a riqueza cultural do 

sujeito que pesquisa” (SAVIANI, 1998, p. 52). Assim, o estudo será orientado pelo método 

de conhecimento Materialista Histórico e Dialético, bem como pelas especificidades das 

diversas metodologias de pesquisa.  

A temática estudada pressupõe a utilização de fontes primárias, centrais para que o 

objetivo seja alcançado. Dessa forma, serão empregados diversos procedimentos 

metodológicos para elucidar a organização estudantil paranaense no período de abertura 

política, bem como a atuação da polícia política brasileira diante deste segmento. 

 As fontes primárias forma os documentos da DOPS – Delegacia de Ordem Política 

e Social do Paraná, a legislação implementada no período, demais documentos redigidos 

pelo governo estadual e também pelas entidades de representação estudantil e ainda 

depoimentos de militantes estudantis disponibilizados no site da Sociedade Direitos 

Humanos para Paz - DHPAZ.  

Outra possibilidade de fonte de pesquisa, são os documentos de algumas entidades 

que procuram discutir as atrocidades do Governo Militar, dentre elas podemos citar: os 

grupos Tortura Nunca Mais, Blogs de militantes de esquerda, o site organizado por Aluízio 

Palmar: Documentos revelados, entre outros. Destacamos que uma breve busca digital no 

acervo do DEOPS de São Paulo, nos permitiu verificar que há um arcabouço significativo 

de documentos sobre a organização estudantil, tal fato contribui significativamente para 

realização da pesquisa. 

 Assim, nos utilizaremos de referências bibliográficas que embasam o trabalho com 

a utilização de documentos oriundos da polícia política, dentre as obras destacamos o livro: 

No coração das trevas: o DEOPS/SP visto por dentro, organizado por Maria Aparecida de 

Aquino et alii . Tal livro é o primeiro volume da coleção Dossiês DEOPS/SP: Radiografia 
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do Autoritarismo Republicano Brasileiro, sendo que este volume analisa as funções e a 

estrutura deste órgão ao longo de sua legalidade (1924-1983). Iniciando com a discussão 

referente à nomenclatura dada ao órgão, em seguida a legislação que identifica o crime 

político; estabelece uma análise das séries documentais do acervo e em seguida analisa a 

legislação organizada e implementada no sentido de alterar a estrutura do DEOPS/SP: 

[...] somente algumas leis de fato introduziram mudanças significativas que 
alterassem substancialmente a estrutura do DEOPS/SP. Portanto, foram 
selecionadas quatro leis que são apresentadas ao leitor na sua íntegra, para que 
ele possa visualizar com mais clareza as grandes transformações pelas quais 
passou o órgão nesses seus anos de existência: a lei que cria DEOPS/SP em 
1924; a grande mudança processada em 1940 (inclusive com a criação do 
Serviço Secreto) durante o Estado Novo; a transformação de 1975 (inclusive 
com a mudança definitiva do Serviço Secreto para a Divisão de Informações, 
mas realizando o mesmo trabalho de vigilância de seus agentes infiltrados); a 
legislação que extingue o órgão em 1983. (AQUINO, 2001, p. 17) 

 Nesta direção, reiteramos as considerações feitas por Fiuza sobre a utilização dos 

documentos encontrados nessa instituição:  

Vale ressaltar que a documentação dos arquivos dos DOPS somente foi liberada 
no início da década de 1990 e é possível que ela tenha sido dilapidada por setores 
dos governos estaduais e federais, bem como pelas polícias estaduais e pela 
polícia federal. Outro dado é que, apesar de extintos, os DOPS entre 1982 e 
1983, os serviços de informação continuaram operando em sua tarefa de 
investigação política até o fim da década de 1980, em particular, junto ao 
acompanhamento de sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais e 
estudantis, comunidades eclesiais de base, grupos de luta pela terra, entre outros. 
(FIUZA, 2006, p. 24). 

 

Tal fato nos remete a discussão já iniciada na realização da pesquisa para a escrita 

da dissertação, de que os arquivos da polícia não disponibilizaram provas contra o Estado, 

isso não significa que não houve/há documentos que comprovem a tortura, inclusive contra 

estudantes, eles só não são/foram disponibilizados. 

A análise dos depoimentos esteve pautada nos estudos sobre a utilização da história 

oral como fonte de pesquisa, especialmente acontecimentos recentes da história da 

organização da sociedade. Neste sentido, consideramos pertinente trazer para nossa 

pesquisa as considerações feitas por Ragazzini, o qual assevera que “uma fonte oficial e 

uma testemunha oral não têm o mesmo valor”, mas “o valor de uma ou de outra só pode 

ser corretamente determinado em relação ao problema pesquisado”.  Por isso:  

As fontes diretas têm maior valor probatório do que as fontes indiretas se o 
testemunho revela problemas propriamente e legitimamente considerados no seu 
contexto, enquanto que, de forma oposta, pode ter maior peso o testemunho 
indiciário ou indireto quando a questão discutida é objeto de censura ou tratada 
de forma restrita em um determinado contexto político e cultural. (RAGAZZINI, 
2001, p. 21). 
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Ao utilizarmos a história oral, fundamental para cotejar com as informações oficiais 

e oficiosas da polícia política, nos remetemos à memória, como a presença do passado. 

Todavia, com o cuidado inerente as pesquisas com as fontes primárias, em especial os 

arquivos da polícia política. 

 

4 Resultados 

 

Esta pesquisa propiciou acesso e levantamento de fontes primárias sobre a 

organização estudantil secundarista paranaense (documentos dos arquivos da polícia 

política brasileira), ainda não estudadas, sobre o movimento estudantil paranaense. A 

relação de dossiês consultados segue no final deste texto, os quais podem ser consultados 

junto ao Arquivo Público do Estado do Paraná e são uma fonte riquíssima para desvelar os 

acontecimentos do período ditatorial do estado, bem como do país.  

A consulta a estes arquivos permitiu compreender as especificidades da história 

recente da organização dos estudantes secundaristas no estado, as quais foram elencadas na 

cartilha produzida ao término da oferta de um curso de extensão para estudantes. Por isso, 

dentre os resultados destaque, para além da disponibilização de fontes históricas sobre o 

Movimento Estudantil Secundarista do Estado do Paraná, a oferta de curso de extensão 

para alunos da rede federal e estadual de ensino do município de Irati e região, sobre a 

história da organização estudantil do Estado, com a intenção de propiciar subsídios para os 

estudantes compreenderem as possibilidades de organização, por meio das entidades de 

representação estudantil, as quais tem uma longa trajetória de lutas. 

A produção de uma Cartilha destinada para organização do Grêmio Estudantil, com 

a retomada da história das entidades de representação estudantil secundarista, desde a 

ditadura civil militar até a atualidade, bem como orientações gerais para criação e 

manutenção do Grêmio Estudantil. 

Há ainda uma grande quantidade de documentos no Arquivo Público do Estado do 

Paraná, que podem ser consultados, analisados e contribuir ainda mais com o processo de 

desvelamento da história recente da organização estudantil.  

Outro banco de dados fundamental, utilizado neste trabalho, diz respeito aos 

depoimentos copilados e disponibilizados no site DHPAZ – Direitos Humanos para a Paz, 

no qual constam depoimentos de mais de 150 ex-militantes do período ditatorial no Estado. 

Dentre os quais é possível encontrar um número significativo de militantes do ME 

Secundarista. 
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A análise dos dados elencados, propiciou estabelecer diálogo entre as fontes, uma 

vez que os depoimentos remetem a muitos acontecimentos registrados nos documentos 

arquivados pela DOPS. Dentre os quais é possível citar a vigilância da polícia política 

juntos aos militantes, uma vez que os registros são quase diários, em fichas individuais, das 

atividades que os mesmos participavam. Fato relatado por grande parte dos depoimentos 

analisados. 

Tendo em vista que esta pesquisa ainda está em andamento, a próxima etapa tem 

como objetivo realizar a compilação das fontes de forma sistemática, com a relação dos 

documentos levantados, bem como dos depoimentos de militantes do ME Secundarista, 

portanto, socializamos aqui os resultados parciais do trabalho. Com a relação dos dossiês 

que estão em processo de sistematização. O trabalho com os depoimentos de forma 

sistemática também fará parte da próxima etapa, com a participação de uma bolsista 

PIBIC-Jr no âmbito do IFPR Campus Capanema. 

 

5 Considerações Finais 

 

 Os estudos sobre a história da organização dos estudantes secundaristas são 

fundamentais para compreensão, pelas novas gerações, do processo histórico que constitui 

as entidades de representação estudantil, sendo fundamental para fortalecer a organização 

dos estudantes na atualidade.  

 Nesta direção importante tanto recorrer aos documentos da polícia política bem 

como os depoimentos já mencionados. A possibilidade de contar com aluno bolsista, da 

educação básica, para esta pesquisa, é algo de extrema relevância, porque ao estudar os 

pares e socializar com os pares a história recente do ME Secundarista o diálogo fica mais 

claro e próximo da realidade. Essa constatação foi possível especialmente no decorrer da 

realização do curso de extensão organizado a partir desta pesquisa. 

Não é possível deixar de mencionar que esta proposta é marcada pela necessidade 

de propiciar formação intelectual também a comunidade externa, por meio das mais 

diversas áreas do conhecimento, com vistas a propiciar formação integral. Nesta proposta 

de ensino, pesquisa e extensão, a finalidade está voltada para aprendizagem específicas no 

campo da formação política e na organização do movimento estudantil. Essencial para 

compreensão do contexto atual que se encontra inserido.  
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GT 1 – HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DA EDUCAÇÃO 

 

HISTORIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO EM CACERES – MT : O GRUPO 

ESCOLAR ESPERIDIÃO MARQUES, CENAS OLHARES E VIVÊNCIAS. 

 
Adriane Cristine Silva1 

 

Este trabalho envolve a temática acerca da História da educação, nas Instituições 
Escolares em Mato Grosso como cenário e o Grupo Escolar Esperidião Marques  
(GEEM) como base de análises, no  município de Cáceres. Modelo de Instituição   na 
área de fronteira   que se  desenvolveu em São Paulo, Rio de Janeiro,  seguido de Minas 
Gerais e outros estados brasileiros, no período republicano aqui no Brasil. Perceber 
então  seu processo de desenvolvimento ao longo do tempo e seu significado,  enquanto 
lugar da memória. Destacaremos este espaço como lugar de realização da educação ao 
se deslocar das igrejas e ambientes domésticos para um espaço adequado às condições 
de ensino. Como material empírico foi utilizada as leis, artigos, decretos, relatórios, 
editais, listas e solicitações. Recorremos a memorialistas e discursos da imprensa 
regional. Ainda assim destacamos a necessidade de como o pesquisador deve analisar as 
fontes disponíveis nos arquivos e cuidarmos com as armadilhas do olhar ideológico. 
Usamos aqui o recorte temporal de 1910 ano de fundação até o ano de 1947,  após a 
promulgação da Constituição de 1946 . Para a análise da instituição escolar em questão. 
Tomamos  como referências Bencostta (2002); Camargo (2000); Faria Filho (2004); 
Leite (1970); Forquin (1993); Sá (1998); Souza (1998);  Vidal (2004); Os dados obtidos 
sobre a relação entre o grupo Escolar e a cidade de Cáceres foram analisados, a partir do  
quadro econômico, social, cultural e político do país.  Esta pesquisa reforça a 
necessidade de se estimular as pesquisas referentes à cultura escolar mato-grossense e 
perceber seu processo de desenvolvimento ao longo do tempo, seu significado,   
enquanto lugar da memória. 
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1 Introdução  

Com o   propósito de estabelecer uma abordagem temática acerca da História das 

Instituições Escolares em geral, e do Grupo Escolar Esperidião Marques, em particular, 

recorremos às reflexões de Burke, Hobsbawm, Thompson. De forma que seja possível 

constituir as circunstâncias gerais e particulares na tessitura deste trabalho.  

Através de abordagens mais recentes acerca da história das instituições 

escolares, devemos destacar as análises de Bencostta (2002); Camargo (2000); Faria 

Filho (2004); Siqueira (2000); Souza (1998); Vidal (2005). 

Devemos considerar ainda o recorte temporal que envolve o período   

compreendido entre 1910, ano de fundação desta Instituição de ensino até o ano de 1947 

período posterior a Proclamação da República. 

As reflexões de Nosella e Buffa (2008) a esse respeito corroboram para o fato de 

que os estudos de instituições escolares representam atualmente um grande filão a ser 

explorado por educadores no sentido de contribuir para o avanço da história da 

educação no Brasil. Os autores observam que esses estudos produzidos em sua maioria 

nos programas de Pós-Graduação em Educação, elegem a instituição escolar como 

objeto de abordagem e, durante o processo investigatório, consideram sua essência 

material, seu contexto histórico e as circunstâncias particulares de sua criação e 

instalação. 

Ainda assim cuidados em utilizarmos a fonte Jornais, pois através de seu texto 

não apenas tão somente relatos, o jornal apresenta um discurso que constitui um tempo 

político e ideológico, e ainda realizarmos uma forma própria de ler tendo em mente o 

objetivo do trabalho a ser escrito, sendo ainda necessária a articulação entre descrição  e 

as dependências que tecem os laços sociais.   

De acordo com CAPELATO (set/91 agos/92,p.57) os jornais existem para 

conduzir a política, na característica de ser apartidário mas agir a partir de sua 

característica regida atráves do sujeito que esta atrás do jornal e por interesses de um 

determinado grupo social.  Então é essencial considerarmos na análise a história do 

periódico, sua linha editorial, seu posicionamento político. 

 Nosella e Buffa (2008) sugerem que deve ser avaliado, sobretudo seu processo 

histórico, como origens, bem como seu momento “áureo” e no estado em que se 
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encontra. Ou seja, há que se avaliar, pelo menos em parte, conforme observaram os 

referidos pesquisadores, o cotidiano da escola, o edifício, enfim: 

A organização do espaço, estilo, acabamento, implantação, reformas e 
eventuais descaracterizações; os alunos: origem social, destino profissional e 
suas organizações; os professores e administradores: origem, formação, 
atuação e organização; os saberes: currículo, disciplinas, livros didáticos, 
métodos e instrumentos de ensino; as normas disciplinares: regimentos, 
organização do poder, burocracia, prêmios e castigos; os eventos: festas, 
exposições, desfiles (NOSELLA; BUFFA, 2008, p. 16). 

 

Um aspecto destacado pelos autores refere-se à tendência historiográfica em se 

estudar prioritariamente a história de instituições mais antigas ou de maior destaque 

social, como foram as Instituições de Ensino Superior, as escolas normais, as escolas 

confessionais, sobretudo, femininas.  

A pertinência das reflexões de Nosella e Buffa (2008) nos remete também para 

as considerações acerca das abordagens e dos métodos levantadas pelo historiador 

inglês Peter Burke em torno da crítica à história tradicional, a qual priorizava os temas 

nacionais ou internacionais, em detrimento das propostas regionais, das efervescências 

humanas cotidianas, mais precisamente da perspectiva da história total.  

Por isso surge a necessidade de se realizar estudos que contemplem instituições 

localizadas em espaços não tradicionalmente estudados e envolvendo, sobretudo os 

segmentos “sem vozes” no cenário educacional brasileiro, como alunos, professores e 

funcionários. Afinal, segundo Nosella e Buffa (2008, p. 362) e, com os quais 

concordamos, “a pesquisa em história das instituições escolares tem como vantagem a 

possibilidade de superar a dicotomia entre o particular e o universal, o específico e o 

geral, o concreto e o conceito, a história e a filosofia”.  

Com estas considerações, privilegiamos a região de Cáceres como lócus de 

observação, problematização e análise no sentido de explicar seu passado que ainda se 

faz sentir no presente.  

Nessa direção, nossa análise parte das práticas culturais, das experiências e 

singularidades educacionais ocorridas na região, parte também das mudanças na 

estrutura educacional e dos diferentes caminhos que a educação percorreu ao longo de 

sua história. Contudo, esta proposta também se justifica por si só, por deslocar a atenção 
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da história dos grandes centros urbanos e dos grandes acontecimentos para a história do 

interior de um Estado do Centro-Oeste do país.  

Erigiu-se assim uma escola que serviu de instrumento difusor do ideário de 

modernização e de progresso proposto pelo regime republicano, inaugurado em 1889. A 

análise envolve, portanto as dimensões históricas da escola e da cidade,  considerar 

ainda  sua localização (fronteira Brasil-Bolívia), e, sobretudo suas formas de 

representação municipal e de relações sociais aquilatadas por um regime pautado na 

civilidade, civismo, higienização.  

 

1.1 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo contribuir com a historiografia da educação do 

Estado de Mato Grosso, através de uma análise pela microhistória ou então estudos 

regionais a qual se insere no campo da História da Educação a partir da  preocupação 

em identificar o modo como uma realidade social é construída em lugares e tempos 

distintos, nos  conduziram aos escritos do historiador francês Michel de Certeau, 

organizados na obra “A Escrita da História”, publicada na década de 1970.  

 

2 E então os jornais 

Dois periódicos foram utilizados como fonte para a presente pesquisa: A Razão e o 

Jornal Argos de circulação local, disponíveis em micro-filmes do acervo do Arquivo Público do 

Estado de Mato Grosso.  Evidentemente que para dar cientificidade à fonte jornalística 

consideramos a época em que o material foi produzido, sobretudo sua vinculação política como 

é o caso do Jornal A Razão, instalado em Cáceres em 17 de maio de 1917, destinado ao órgão 

do partido republicano mato-grossense, sob a direção do professor Demétrio Costa Pereira de 

(1917-1939) e do Dr. Leopoldo Ambrosio Filho, de 1939 até 1954. 

Outro arquivo jornalístico consultado refere-se ao Jornal Argos, Jornal que circulou em 

Cáceres de 1911 a 1914. Foi fundado por Generoso Pereira Leite e tinha como colaboradores, 

dentre outros, Pedro Trouy, general Aníbal da Mota, Demétrio da Costa Pereira e João de 

Campos Widal. 

A partir de um tempo de pesquisa destinado a análise dos Jornais Argos e A Razão 

então é visível que nas primeiras páginas aparecem as notícias ditas como mais importantes e de 
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grande repercussão na sociedade, e nos dois jornais observados este falto é visível. A temática 

educação, e em específico Grupo Escolar  se faz presente na maioria das páginas. 

reexaminar todos esses sistemas densos, complexos e elaborados pelos quais 
a vida familiar e social é estruturada e a consciência social encontra [rá] 
realização e expressão (THOMPSON, 1981, p. 189). 

Então através de Thompson temos a certeza de que a vida social se apresenta pelos fatos 

relevantes e esta se estrutura diante do que encontramos enquanto realidade vivida, e neste viés  

temos do Grupo Escolar Esperidião Marques as notícias nas demais páginas e ainda as notas dos 

alunos em destaque, mas ai já nas páginas posteriores. 

No ato de noticiar, nos permite compreender a partir de que é necessário apresentar o 

que esta sendo realizado.  Os feitos de uma Instituição Republicana, deve ser apresentada, até 

mesmo como prestação de contas ou retorno social de investimentos do governo para a 

população. E ainda o que de fato se apresenta nos meios sociais em uma realidade a partir do 

olhar do seu escritor. 

Vejamos os detalhes. 

Procedeu-se a tapagem da referida pedra. Com uma trolha de prata, 
expressamente mandada preparar pelo empreiteiro construtor Sr. Capitão 
José Corbelino, foram lançados pelos nomeados acima, as primeiras 
colheradas de argamassa nas juntas, e sobre elas colocado o competente 
tampo. Feito o que, por meio de aparelhos próprios, efetuou-se a sua 
colocação na escavação previamente feita (JORNAL ARGOS, 1913). 

Observa-se nesse fragmento, a busca da consolidação das relações de poder sociais  

determinadas pelo poder material ou simbólico incorporado ou assimilado pelos agentes 

envolvidos na trama. Por trás dos pequenos objetos, como a trolha de prata, das “colheradas de 

argamassa”, estava um mundo, um ‘poder quase mágico que permite o equivalente daquilo que 

é obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito específico de mobilização, que só se 

exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário’ (BOURDIEU, 1989, p.14). 

Considerar então a área de abrangência e os traços de formação do pesquisador, o qual 

determinara a proporção e compreensão do objeto de pesquisa apresentada pelo jornal. 

No caso do Grupo Escolar Esperidião Marques (GEEM), a pesquisa foi direcionada a 

partir do texto escrito e pelo olhar do pesquisador que se desenvolver por critérios definidos 

entre, lista de alunos, comunicado aos pais, anúncio das festas, inauguração, e ainda 

encontramos anúncios envolvendo acidentes de alunos em brincadeiras domésticas levando ao 
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óbito, férias de professor em viagem a outra cidade e ou país, caixa escolar, valor da obra, 

visitas ilustres enfim a realidade que permeia a escola. 

Para o correspondente do Jornal A Razão, a matéria que circulou na manhã de 15 de 

março de 1915, na antiga cidade do interior brasileiro tinha discurso distinto: 

O bulício das ruas, posto que reduzido entre nós, perturba a regular seqüência  
do ensino, se nos atentarmos ao espírito infantil, trêfego, irrequieto, curioso. 
Depois, está claro que onde a aglomeração é menor, o consumo de oxigênio 
no fenômeno de respiração, também o é, por isso mesmo sobressai à 
vantagem dos lugares solitários, para o fim do que curo(A RAZÃO, 1915). 

A avaliação da Imprensa não só considerava a realidade local, como trazia avaliações 
ligadas ao universo de São Paulo: 

Dentre os 128 grupos escolares que possui São Paulo, conheço a maior parte 
deles - estão situados em bairros mais ou menos situados, porém aprazíveis, 
pitorescos. Atualmente, os educacionais estrangeiros, de nomeada 
merecida,preconizam aulas campestres, à natureza, a fim de quem as crianças 
possam gozá-la, admirá-la e compreendê-la, no que tem de poético e 
grandioso.(Jornal A Razão, 1915). 

Tivemos a oportunidade de então mergulharmos num mundo próprio da educação  na 

fronteira oeste do Estado de Mato Grosso, pelo seu cheiro, seu sabor, seus causos e sua cor.  Um 

universo constituído de particularidades e regido pela dureza ainda em destaque nas notícias 

referentes a políticas públicas em educação. 

E então nos remetemos aos mil laços da História a qual que unem uns aos outros os 

diversos aspectos da realidade (MARTIN; BOURDÉ, 1983).  E desses laços ao sentido 

atribuído a notícias do Grupo Escolar Esperidião Marques percebemos a riqueza de detalhes 

demonstrados nos acontecimentos realizados por esta instituição de ensino. 

2.1   A cidade de Cáceres   

Cáceres é uma cidade colonial do sertão mato-grossense, banhada pelo Rio Paraguai e 

limitada pelos municípios de Barra dos Bugres, Poconé, Corumbá, Livramento, Mato Grosso, 

Mirassol D’Oeste e República de Bolívia. 

Essa antiga cidade localiza-se à margem direita do Rio Paraguai e foi fundada em 06 de 

outubro de 1778. Surgiu sobre um terreno plano e arenoso, cujas ruas foram cortadas em 

ângulos retos, onde se assentaram casas, em sua maioria, térreas. Caracterizou-se também pela 

formação de antigas fazendas pastoris que contribuíram para o seu desenvolvimento e 

composição de sua história. Grande parte dos produtos econômicos de Mato Grosso saía do 

porto de Cáceres e era escoada para os países platinos através do Rio Paraguai.  
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Foi no cenário urbano de Cáceres que se assentaram, já nas primeiras décadas do século 

20, as primeiras estruturas organizacionais do Grupo Escolar Esperidião Marques, objeto de 

nossa investigação, o qual está inserido no campo da História das Instituições Escolares. 

Sobre a cidade de Cáceres, ainda encontramos detalhes desta cidade no jornal A Razão 

de 1924: 

Está assentada sobre uma planície a nossa querida cidade de Cáceres. Devia 
ser, portanto, uma cidade absolutamente geométrica, com suas ruas largas, 
direitas, cortando-se em ângulos retos, arborizadas, praças ajardinadas, onde 
as famílias pudessem passar e se espairecer às tardes de verão e às noites de 
luar. O traçado primitivo começado pelos fundadores da cidade e continuado 
pelos seus primeiros habitantes, vem sendo desprezado, o que é antiestético e 
anti-higiênico, isto é, enfeia a nossa urbe e a predispõe para se tornar inóspita 
e insalubre em futuro talvez não muito remoto.  A cidade tem crescido 
extraordinariamente: em pouco mais de meio século tornou-se quase três 
vezes maior [...] (A RAZÃO, 1924). 

 

 Temos através do Jornal A Razão,  a apresentação de cenas, vivencias e os olhares que 

caracterizaram as ruas na cidade que até hoje abriga o Grupo Escolar Esperidião Marques. 

Devemos destacar sobre a caracterização da cidade de Cáceres pelo presidente dos Estados 

Unidos na sua visita a cidade de Cáceres  

 ‘[...] as ruas da pequena cidade não eram calçadas e tinham estreitos passeios 
de tijolos. As casas térreas eram caiadas de branco, ou de paredes azuis, 
cobertas de telhas vermelhas; as janelas, com gelosias [grades fasquias de 
madeira], vinham dos tempos coloniais; remontando através do Portugal 
cristão e mourisco, originaram-se de uma remota influencia árabe’ 
(ROOSEVELT, 1944. p. 137). 

Da mesma forma, o viajante destacou a diversidade cultural e finalmente Roosevelt 

também viu a Escola em Cáceres: 

Mas ali mesmo em Cáceres, o espírito do novo Brasil já ia penetrando; fora 
construído um belo edifício público para grupo escolar. Fomos apresentados 
ao diretor, um homem esforçado que realiza excelente obra, um dos muitos 
professores trazidos nos últimos anos para Mato Grosso, de São Paulo, centro 
do novo movimento educacional que muitíssimo fará em benefício do Brasil 
(ROOSEVELT, 1944, p. 138). 

Cumpre lembrar que quase sempre o cronista não conseguia captar na totalidade as 

variáveis de uma sociedade estranha aos seus valores deixando, portanto, lacunas a serem 

preenchidas, cujo nexo deve ser buscado em outras fontes, sem, contudo deixar de ser uma 

preciosa fonte para o historiador de ofício, a caracterização das cidades pelos olhares dos 

viajantes. 
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2.2 Olhares ao Grupo Escolar Esperidião Marques 

 

Elegemos o Grupo escolar Esperidião Marques, importante Instituição de ensino do 

município de Cáceres, criado em 04 de fevereiro de 1912, com o nome de Grupo Escolar Costa 

Marques, enquanto  objeto de estudo. Cuja construção inicia-se em 1913 e é encerrada em 1920, 

na esquina da Praça Duque de Caxias,  cujo espaço a partir desta construção  passou a ser 

considerado parte central da cidade. Apresentado na Figura 1. 

Este grupo escolar se consolidou a partir da necessidade de se criar uma instituição 

escolar e que desenvolvesse assim como apresentasse a seus alunos o conhecimento 

independente do olhar e crivo da Igreja, mas um olhar voltado a partir dos ideais republicanos 

na perspectiva  de eliminar o analfabetismo assim como transmitir regras sociais morais úteis a 

massa popular, com conhecimentos voltados ao progresso dos grupos sociais a qual pertencem, 

voltando sempre o pensamento a sua pátria.   

 

FIGURA 1. Fachada do Grupo Escolar Esperidião Marques. Fonte: Acervo pessoal 

(2010) 
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Este objetivo de trazer a educação escolarizada à população em massa, de acordo com 

Saviani (2006), deveria ser de responsabilidade do poder Central, que teria a tarefa de organizar 

e manter integralmente escolas em todo território brasileiro, principalmente o ensino primário. 

Entendemos que uma estratégia utilizada pelos poderes constituídos, no sentido de atrair 

crianças e jovens para a escola, era a publicação evocativa nos jornais locais, no sentido  de 

sensibilizar os pais para realizar as matrículas de seus filhos, conforme revela o fragmento de 

um noticiário publicado no Jornal A Razão - de 08 de dezembro de 1927 - a respeito do 

encerramento do ano letivo: 

Encerrou o ano letivo com uma modesta festa escolar, de conformidade com 
a praxe invariavelmente seguida no grupo escolar desde a sua fundação. Os 
alunos, e principalmente as alunas da casa porfiaram em manifestar seu 
regozijo, recitando e cantando poesias, cançonetas e hinos, obedecendo a um  
programa seleto e de muitos números. Foram distribuídos boletins de 
promoção, prêmios aos alunos aprovados com distinção (10) e diplomas aos 
que concluíram o curso preliminar (8), quatro de cada seção. A festa se 
designou de assistir os representantes dos Srs. Bispo Diocesano e intendente 
Geral, e os senhores Juiz de direito da comarca Comandante da Guarnição 
Federal e da Força Pública e outras autoridades civis e militares, famílias, 
cavalheiros e a petizada do estabelecimento e de fora. Realçou a festa uma 
orquestra de exímios amadores da arte de Carlos Gomes (JORNAL A 
RAZÃO, 1927). 

 

Havia nesse sentido, interesse das autoridades em centrar investimentos na realização de 

festas cívicas pontuais, envolvendo datas históricas, momento de encerramento do ano letivo, 

festas voltadas para prestação de homenagens às autoridades regionais. 

A partir da compreensão de que a criação do Grupo Escolar Esperidião Marques em 

Cáceres – MT, que representou o marco inicial na organização da educação e também para a 

consolidação do republicanismo nesta cidade, apresentando então como sendo um espaço social 

de consolidação desta educação proposta pelo governo tendo como fonte de inspiração  outros 

estados na linearidade do ensino gratuito e público.  

Nessa perspectiva, o governo mato-grossense projetou a criação do Grupo Escolar 

Esperidião Marques (GEEM) e, acompanhando a lógica de instalação dos Grupos Escolares, foi 

determinada sua expansão, que só se fez da forma mais onerosa possível a partir da construção 

de um prédio próprio, destinado à atividade educacional. Era a tentativa de romper com a forma 

tradicional de funcionamento das escolas brasileiras, as quais, na grande maioria, funcionavam 

em espaços físicos adaptados ou num espaço improvisado pelo próprio professor.  
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 O novo modelo de educação, representado pelos grupos escolares “[...] surgiu 

primeiramente com a tarefa de garantir - por meio do ensino - que a população em seu conjunto 

fosse homogeneizada, e, para tanto, o conhecimento das primeiras letras e das noções de coisas 

era requisito básico” (REIS, 2006, p. 202). 

Através de um regime disciplinar que caracterizava os grupos escolares instalados nos 

mais distintos lugares do país. A disciplinarização estava no bojo do prédio planejado como da 

instituição escolar. Ali meninos e meninas eram separados. O espaço físico tinha que ser 

estruturado para isso. A edificação, sob comando do empreiteiro construtor Sr. Capitão José 

Corbelino, devia conceder ao Grupo Escolar Esperidião Marques (GEEM) sua existência 

material. Emergia no espaço central da cidade uma escola tipicamente urbana, transformando-se 

num dos mais imponentes prédios públicos do município de Cáceres. 

Nas listas, a partir dos jornais Argos e a Razão, dos relatórios e dos ofícios, encontrados 

na sede do arquivo público em Cuiabá,  devemos destacar alguns nomes que se dedicaram ao 

exercício da educação nos anos de   1910 a 1947.  

Nessa listagem detectamos pessoas cujas trajetórias de vida foram dedicadas à educação 

no Estado de Mato Grosso, a exemplo do professor José Rizzo.Diretor que veio de São Paula 

nessa perspectiva de mudança o qual acompanha a obra desta unidade escolar. E seguindo seus 

passos tivemos o cuiabano Demétrio da Costa Pereira, e também o cacerense Dormevil 

Malhado da Costa e Faria, cacerense filho de Joaquim da Costa Faria e Isaura Malhado da Costa 

e Faria.  

Sua fundação esteve ligada diretamente ao processo de desenvolvimento da cidade, em 

face da consolidação do regime republicano. Seu funcionamento passou a ocorrer num prédio 

localizado na Rua General Osório, onde hoje funciona o Arquivo Municipal. Ali se agruparam 

três escolas: a) a masculina que tinha como diretor Professor Octavio Motta; b) a feminina com 

a professora Ritta Garcia e c) a mista com a professora Escolástica Botelho.  

Em 31 de agosto de 1913, o Jornal A Razão disponibilizou notícias sobre as primeiras 

propostas apresentadas à Secretaria dos Negócios de Agricultura e Obras Públicas, para a 

construção do Edifício do Grupo Escolar da cidade de São Luiz de Cáceres. A imprensa local 

em conjunto com o correspondente do periódico Diário da Capital fez o seguinte registro:  

O Dr. João da Costa Marques [irmão do Governador], Secretário da 
Agricultura, de acordo com o parecer da junta de arrematação, resolvem 
autorizar o Sr. Dr. Diretor de Obras Públicas a lavrar contrato com o Sr. José 
Corbelino, para a construção do Grupo Escolar de São Luiz de Cáceres e cuja 
proposta no valor de $207.500.000, é a mais vantajosa para os interesses da 
Fazenda Estadual (A RAZÃO, 1913). 
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A matéria informa que o Sr. José Corbelino havia solicitado aditamento a uma proposta 

anterior, mas acabou autorizando por telegrama seu procurador a fazer uma redução de 5% 

sobre o valor da proposta, que ficou reduzido a $196.125.000, vencendo a licitação que 

envolveu outros dois proponentes - os Srs. Francisco Affonso Ramires que pediu $219.000.000 

- e Vilá S. Rueda com $295.000.000. 

Os prédios, além de cumprir a finalidade utilitária e funcional, deviam também imprimir 

sua dimensão social, simbolizar os novos valores a serem incorporados pela sociedade e traduzir 

a construção de uma nação moderna pautada na cultura e na educação.  

Rosa Fátima de Souza (1998), assim refere-se ao caracterizar os primeiros grupos 

escolares do Estado de São Paulo, surgidos nos albores da República:  

Estes edifícios puderam sintetizar todo o projeto político atribuído à educação 
popular: convencer, educar, dar-se a ver! O edifício escolar torna-se portador 
de uma identificação arquitetônica que o diferenciava dos demais edifícios 
públicos e civis ao mesmo tempo em que o identificava como um espaço 
próprio, lugar específico para as atividades de ensino e do trabalho docente. 
Na arquitetura escolar encontram-se inscritas, portanto dimensões simbólicas 
e pedagógicas (SOUZA, 1998, p. 123).  

A escola, no início do regime republicano, torna-se o símbolo da nova ordem, ou nas 

palavras da Marta Carvalho ‘o sinal da diferença que se pretendia instituir entre um passado de 

trevas, obscurantismo e opressão, e um futuro luminoso em que o saber e a cidadania se 

entrelaçariam trazendo o Progresso’ (SOUZA, 1998, p. 123).   

O Jornal A Razão, publicado no dia 9 de fevereiro de 1935, apresentou detalhes sobre o 

processo de criação da caixa escolar no Grupo Escolar Esperidião Marques, por iniciativa dos 

professores da instituição: 

A convite do Sr. Costa e Faria, a 2ª do fluente, às 9 h da manhã, numa das 
salas do Grupo Escolar “Esperidião Marques”, reuniram-se os professores 
adjuntos do estabelecimento, sob a presidência do referido Sr. Costa e Faria 
com o fim de tratarem da criação de uma caixa escolar, o que de fato foi 
realizado todas as exmas. Adjuntas entusiastas da iniciativa do Sr. Costa e 
Faria, atual Diretor.  A diretoria da caixa escolar durante o ano letivo de 1935 
ficou assim organizada: diretor aposentado Demetrio Costa Pereira, 
Presidente de honra; D. Normelia Galvão Hahn, Presidente, D. Astrogilda de 
Miranda; D. Rita de Cerqueira Caldas, 1ª secretaria; Srtª Amália de Souza 
Canavarros, 2ª Secretária Srtª Theonilla de Araújo e Costa, Tesoureira. A fim 
de angariarem donativos para a caixa foram aclamadas as seguintes 
comissões: 1ª - D. Nair Magalhães Fanaia, Srtª Adelaide Faria Couto; D. 
Maria Constança Ribeiro Leite e Srtª Esther Viegas. 2ª - Srtª. Delmira 
Canavarros. D. Rita de Cerqueira Caldas, Srtª. Theonilla de Araújo e Costa e 
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D. Normelia Galvão Hahn.  De tudo quanto se passou foi lavrada ata, da qual 
foi remetida copia à diretoria Geral da Instrução Pública (JORNAL A 
RAZÃO, 1935). 

 

De acordo com o jornal, a caixa escolar deste grupo escolar devia proporcionar aos 

alunos pobres do Grupo Escolar Esperidião Marque: uniformes, calçados e utensílios 

necessários a sua permanência na aludida instituição de ensino. Em nota publicada no Jornal A 

Razão, datada de 25 de janeiro de 1935, anunciava-se os efeitos da Caixa Escolar:‘Amanhã, às 9 

h do dia, no edifício do Grupo, e por conta da respectiva Caixa Escolar, far-se à  distribuição de 

calçados e cortes de fazendas para uniformes aos alunos reconhecidamente pobre do 

estabelecimento. Vão ser beneficiados 82 alunos entre meninos e meninas’ (ARAZÃO, 1935).  

Ao tratarmos do quadro de  alunos, estamos nos referindo ao personagem fundamental 

para a existência do Grupo Escolar. 

QUADRO 1. 1º ano A: Alunos da Sessão Masculina, regida pela adjunta interina Rita Marques 
Garcia 

Nome Aprovação Distinção Grau 

João Ladislau de Carvalho  “ Plenamente 5 

João Candido Pinheiro Rego  “ “ 4,7 

José Florentino Alves  “ Simplesmente 4 

Catulino Paes de Arruda “ “ 3,7 

Heleodoro Vanini “ “ 3 

Pedro Arbus Torquato  “ “ 3 

Jose Jorge da Cunha  “ “ 3 

Fonte: A Razão (1912). Organização: Silva (2010). 

 

QUADRO 2. 1º ano: Alunos da Sessão Feminina, regido pela adjunta interina Escolástica das 
Neves Botelho 

Nome Aprovação Distinção Grau 

Balbina Garcia “ Plenamente 5 

Elzira Garcia de Arruda “ “ 5 

Teresa Fontes “ “ 5 
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Clarice Fanaya “ “ 4 

Brígida Benedita Leite “ Simplesmente 3,5 

Lucidia Avelina de Moraes  “ “ 3,5 

Ana Rita de Oliveira  “ “ 3,3 

Zulmira Barros “ “ 3 

Paulina Enedina da Silva  “ “ 3 

Fonte: A Razão (1912). Organização: Silva (2010). 

  

Ao término de cada ano letivo, os resultados eram divulgados amplamente. A lista das 

notas obtidas pelos alunos do Grupo Escolar Costa Marques, sobretudo dos exames finais, 

publicava-se na imprensa local: ‘Amanhã, domingo, o Grupo Escolar desta cidade estará em 

festas para a distribuição de prêmios e diplomas aos seus alunos. As festas que serão públicas e 

realizar-se-ão às 9 horas do referido dia, não havendo convites’. Comunicava-se a população da 

cidade das realizações do GEEM, demonstrando os resultados dos seus alunos à comunidade. 

3. Algumas Considerações  

Com essa perspectiva, entendemos que nosso trabalho se insere na corrente de esforços 

interpretativos que vem sendo realizado no campo da história, no sentido de fazer avançar os 

estudos regionais acerca das instituições escolares. Procuramos discutir o GEEM, no contexto 

da historia nacional, mas considerando seu aspecto singular, como uma instituição localizada 

em área de fronteira (Brasil-Bolívia), contando com a participação de diferentes atores sociais, 

possuindo enfim, uma história única, distinta.  Em  relação aos inúmeros Grupos Escolares 

implantados no país na primeira metade do século XX.  

E então os jornais enquanto pistas para a tessitura  desta reflexão, nos permite uma 

perspectiva de metodologia a ser cruzada com outras fontes de informação, permitida a partir do 

entrelaçamento dos fatos históricos  e compostos por um perfil próprio ao se rever o passado e 

sentir os acontecimentos por um outro olhar.  A imprensa nos permite revisitar o passado, ainda 

mergulhada na dimensão que o autor da matéria nos permite. Enfim o retrato do cotidiano por 

outros olhares. 

Observamos também que, o Grupo Escolar Esperidião Marques desde sua criação em 

1912 - até o ano de 1947, data final do recorte - afigurou-se como instituição de relevo para a 
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sociedade cacerense, a despeito de caracterizar-se como escola pública, nacionalista e laica. 

Constituída num do edifício em estilo arquitetônico neoclássico. 

Dispondo de prédio próprio, diretor (gestor) e quadro docente permanente para atuar no 

ensino em séries iniciais, o GEEM desempenhou o papel indispensável para a difusão dos ideais 

da República. Para cumprir o projeto republicano, a escola adotava procedimentos básicos, 

alguns deles expressos em códigos de conduta que iam desde práticas diárias em sala de aula, 

passando por imputação de valores ligados ao amor à família, desprendimento, abnegação, 

dignidade pelo trabalho, e alcançavam exigências de posturas ou condutas a serem incorporadas 

fora do âmbito escolar envolvendo disciplina, civismo, polidez, entre outros. Estes valores 

nacionalistas eram trabalhados dentro da escola traduzidos nos cultos aos símbolos nacionais 

como hino, bandeira, brasões e cerimônias de homenagens aos vultos históricos brasileiros. 

Nos escritos da imprensa em Mato Grosso, ao que se refere a Grupos Escolares, a 

linearidade não se faz presente. Temos sim um perfil da história pelos jornais com datas 

ausentes e ainda nos deparamos  com o silenciamento em alguns fatos sociais e demais eventos . 

Ainda percebemos o jornal que retrata a unidade, dos fatos que dizem respeito a grupos 

próprios, sendo o jornal não apenas local social, mas sim social e global. Pois agrega fatores e 

demonstram características gerais. Fatores que podem contribuir com a compreensão desta 

temática. 

Devemos apontar ainda que foi uma prática de demonstrar ações e posturas de um 

sistema novo de governo voltado para a educação de qualidade nos idos de 1910. Cem anos 

depois tivemos a oportunidade de presenciar a notícia desta mesma Instituição de Ensino a 

ocupar páginas da imprensa escrita, com outras características, permeadas  pela transformação, 

embora ainda apresentada mostra a sociedade cacerense a Escola e suas ações voltadas para a 

comunidade. 
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INSTITUIÇÕES ESCOLARES PIONEIRAS EM DUQUE DE CAXIAS: BREVES 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

 
Marcia Spadetti Tuão da Costa1 

Cristiane Dias Nunes de Araújo2 
Renata Spadetti Tuão3 

Leandro Sartori4 
Resumo 

O trabalho de tratamento e guarda do acervo da Subsecretaria de Administração e Gestão de 
Pessoal (SSAGP), que pertence à Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias 
(SME/DC), realizado pelo Centro de Pesquisa Memória e História da Educação da Cidade de 
Duque de Caxias e Baixada Fluminense (CEPEMHEd) foi iniciado no ano de 2010. O acervo 
contém informações referentes as cento e setenta e nove instituições escolares de Duque de 
Caxias. Debruçamo-nos sobre os documentos de quatro instituições criadas quando Duque de 
Caxias ainda pertencia ao município de Iguassú, são elas: Escola Proletária de Merity (1921), 
Escola Barão Pilar (1933), Escola Municipal Coronel Eliseu (1937) e Escola Municipal 
Alberto Torres (1940). Procuramos compreender o processo de constituição dessas 
instituições a partir do levantamento dos dados contidos nos documentos do acervo da 
SSAGP entrecruzados ao contexto histórico local e nacional, no período de 1921 a 1943. 
Buscamos identificar alguns elementos sobre a estruturação dessas escolas: origem dos 
nomes, o lugar onde se situam, os gestores, o público que as escolas atendiam e as disputas 
em torno das políticas públicas implementadas à época em interface com as ações 
institucionais.  Para isso, utilizamo-nos do materialismo histórico como referencial teórico-
metodológico, entendendo a relação dialética entre o universal e o singular numa análise 
pautada na totalidade histórica. Como fontes de pesquisa, recorremos aos Boletins Oficiais do 
período em estudo, Históricos redigidos pelos dirigentes escolares, Fichas de Informações 
sobre as Unidades Escolares e Mapas Estatísticos. Estabelecemos diálogo com Saviani 
(2013), na análise das ideias pedagógicas no Brasil e com Sanfelice (2016), na compreensão 
do sentido da investigação histórica das instituições escolares, Fernandes (1981; 2006), sobre 
a questão do desenvolvimento desigual e combinado sob capitalismo dependente e Santos 
(2014) sobre a Baixada Fluminense.Procuramos com esse trabalho destacar alguns pontos 
quanto aos processos educativos desenvolvidos em Duque de Caxias, na tentativa de registrar 
o que essas escolas instituíram nessa localidade e qual o sentido do que foi instituído. Foi 
possível notar as seguintes características: a história de todas foi permeada de relações 
(inclusive de gestão) com instâncias confessionais, privadas ou com movimentos da sociedade 
civil, ora sendo ajudada em aspectos pontuais pelo poder público local, mas nunca como uma 
iniciativa do mesmo; ao analisar o quadro da gestão, percebemos que em cada uma delas, há 
gestoras que permaneceram por mais de uma década na função; há preocupação da Escola 
Regional com a escrita de sua prática; estamos em investigação sobre o desenvolvimento 
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desigual entre as escolas, em termos pedagógicos e estruturais, e sobre o local periférico de 
“Baixada Fluminense”, onde se situam. 
 
Palavras-chave: Educação na Baixada Fluminense; Centro de Pesquisa, Memória e História 
da Educação da Cidade de Duque de Caxias e Baixada Fluminense; Escolas. 

1 - Introdução 

O acervo da Subsecretaria de Administração e Gestão de Pessoal (SSAGP) pertence à 

Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias (SME-DC)5.  Esse acervo está sendo 

tratado, digitalizado e organizado desde o ano de 2010 pelo Centro de Pesquisa Memória e 

História da Educação da Cidade de Duque de Caxias e Baixada Fluminense (CEPEMHEd), o 

qual tem como um dos eixos de ação a pesquisa e a análise da história da educação nos 

municípios da Baixada Fluminense.  

Nesse artigo, em particular, nos debruçamos sobre quatro escolas que foram criadas no 

espaço geográfico hoje intitulado município de Duque de Caxias6,no entremeio dos debates 

educacionais dos anos de 1920, 1930 e 1940, período marcado pelos ideais de 

desenvolvimento nacional e em que os educadores progressistas se posicionaram em favor das 

bandeiras de escolarização pública, gratuita, obrigatória, laica e para ambos os sexos. 

Detemo-nos na análise sobre as seguintes escolas7:Escola Proletária de Merity (1921), Escola 

Barão do Pilar (1933), Escola Municipal Coronel Eliseu (1937) e Escola Municipal Alberto 

Torres (1940). O esforço central desse artigo se constitui na composição de um inventário8 

(GRAMSCI, 1978), pensando as relações históricas que marcaram o surgimento de quatro das 

 
5 O acervo contém informações referentes as cento e setenta e nove instituições escolares de Duque de Caxias e 
está dividido em pastas organizadas a partir dos nomes das escolas, sendo composto por documentos de 
naturezas diferentes, tais como: boletins oficiais, históricos, currículos, decretos, fichas de Informações sobre as 
Unidades Escolares, fichas de informação de dirigente, processos, mapasestatísticos, plantas dos prédios 
escolares, fotografias, portarias, registros escolares, leis, ofícios, termos de acompanhamento da supervisão 
escolar, registros de ocorrência, atas, entre outros.  Há uma grande variação,tanto qualitativamente quanto 
quantitativamente, de documentos referentes a cada uma das escolas. 
6O município de Duque de Caxias foi emancipado de Iguassú no ano de 1943. 
7A Escola Proletária de Merity foi assim chamada até o ano de 1923 quando passou a ser reconhecida como 
Escola Regional de Merity. Em 1964, ganhou a nomenclatura de Escola Doutor Álvaro Alberto e, atualmente, 
consta nos registros da Prefeitura Municipal Duque de Caxias (PMDC) como Creche Escola Municipal Dr. 
Álvaro Alberto. A Escola Barão do Pilar foi assim chamada até o ano de 1968 quando foi registrada sobre o 
nome de Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar. A Escola Municipal Coronel Eliseu recebeu esse nome até o 
ano de 1984 quando passou a ser chamada de Escola Municipal Professora Hilda do Carmo. A Escola Municipal 
Alberto Torres teve esse nome até o ano de 1956 quando recebeu em suas dependências a Escola Expedicionário 
Aquino de Araújo e passou a ter a denominação de Escola Primária Municipal Expedicionário Aquino de 
Araújo. No ano de 1970, foi renomeada Escola Municipal Lions. As escolas supracitadas permanecem com a 
última nomenclatura até os dias atuais. 
8Para o autor “O início da elaboração crítica é a consciência daquilo que somos realmente, isto é, um “conhece-te 
a ti mesmo” como produto do processo histórico até hoje desenvolvido, que deixou em ti uma infinidade de 
traços recebidos sem benefício no inventário. Deve-se fazer, inicialmente, este inventário.” (GRAMSCI, 1978, p. 
12), portanto, inventariar e compreender os traços históricos que permeiam o surgimento de algumas escolas da 
rede municipal de Duque de Caxias, em suas relações com a totalidade histórica, nos ajuda a olhar criticamente 
aquilo que “realmente somos”. 
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primeiras instituições escolares que hoje integram a rede municipal de Duque de Caxias -

fundadas sem intervenção e sem financiamento estatal e no bojo das grandes disputas que 

marcam o período em estudo. As instituições escolares são produtos da ação humana e, 

portanto, encontram-se voltadas “para atender as necessidades permanentes. Uma instituição é 

criada, pois, para permanecer" (SAVIANI, 2013a, p.46), portanto, as instituições educativas 

"têm uma duração que se estende ao longo do tempo, convertendo-se em objeto da 

investigação histórica" (SAVIANI, 2013a, p. 46). Dessa maneira, quais as relações estão 

imbricadas no surgimento dessas escolas no espaço geográfico onde, a partir de 1943, se 

instituiu o município de Duque de Caxias? 

Na implementação das primeiras instituições escolares no atual município de Duque 

de Caxias estão imbricadas as controversas próprias da conjuntura de industrialização e 

modernização do Estado brasileiro das décadas de 1920 a 1940. Procuramos, pois 

compreender o processo de constituição dessas instituições a partir do levantamento e análise 

dos dados contidos no acervo da SSAGP de maneira articulada às relações históricas locais e 

nacionais. Por suposto,  

para captar o que é a singularidade de uma instituição, torna-se necessário olhar o 
universal (a totalidade). Se o singular não existe por si, uma vez que está contido no 
universal, o universal não se institui sem as contraditórias relações das múltiplas 
singularidades. (SANFELICE, 2016, p. 26) 

Assim, buscamos identificar alguns elementos da estruturação dessas escolas: origem 

dos nomes, o lugar onde se situaram os gestores, o público que as escolas atendiam e as 

disputas em torno das políticas públicas implementadas à época – sobretudo com as 

perspectivas do ensino tradicional, religioso e a vertente nacional-modernizadora representada 

por setores renovadores escolanovistas (SAVIANI, 2013b). 

Na primeira metade do século XX se interpôs na agenda brasileira um projeto 

modernizador que, no mínimo, desafiava o modo pelo qual as classes conservadoras 

mantinham sua dominação. Em verdade, essa composição progressista se forjounuma 

complexa conjuntura e se expressou em movimentos artísticos, educacionais, militares, 

políticos e econômicos. 

De fato, a crise econômica instaurada no âmbito dos países capitalistas, o clima de 

instabilidade política engendrada pelas reivindicações feitas por diversos setores no Brasil 

(dentre outros aspectos colocada pelo poder das velhas oligarquias, pela oposição 

representada pelo tenentismo, etc.), o recrudescimento de regimes conservadores ditatoriais 

em diferentes países e, subsequentemente, o intento bélico representado pelo nazismo contra o 
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socialismo soviético foram alguns fatores que cooperarampara o estabelecimento do governo 

de Getúlio Vargas e para o seu aprofundamento autoritário após 1937. 

A saída varguista se constituiu por um governo centralizador e industrializante voltado 

para o fortalecimento do mercado interno e com ampla participação do capital estrangeiro, 

sobremaneira através do alinhamento do Brasil com os EUA (CORSI, 2007). O trabalhismo é 

apontado como traço de popularização do presidente no regime autoritário. Recorrentemente 

Vargas é apresentado aos populares como o gênio sensível à necessidade dos pobres (Gomes, 

2005). 

Nesse bojo, tenoristas e amaralistas/getulistas enfrentaram disputas violentas pelo 

domínio do poder em Duque de Caxias “o uso da violência, das práticas políticas 

assistencialistas, a linguagem populista e o fortalecimento de figuras carismáticas” (SOUZA, 

2003, p. 49) foram marcas que permaneceram ao longo tempo na cidade. Como destacou 

Souza (2003): 

O projeto de colonização implantado pelo governo Vargas durante o Estado novo 
recuperou áreas encharcadas e desvalorizadas, beneficiando-as e favorecendo o 
retalhamento e a especulação de áreas próximas.  Nele, a região foi apontada como 
área de abastecimento de produção agrícola para a capital, como tradicionalmente 
era nos séculos anteriores, lugar de abrigo para menores que também seriam 
integrados à produção agrícola. [...] cidade ordenada, disciplinada, hierarquizada e 
nacionalista.  Sua arquitetura era composta pela fábrica, pelos hotéis dos 
engenheiros, [...] pela Estrada de Ferro Rio d’Ouro, que facilitava o acesso ao 
maquinário da fábrica, às vilas operárias, a uma área rural que garantisse o 
abastecimento agrícola da fábrica através do arrendamento das terras públicas a 
pequenos lavradores (SOUZA, 2003, p. 50). 

Tudo isso favoreceu o crescimento populacional da cidade intensificado com a 

instalação da Fábrica Nacional de Motores (FNM), em Xerém, no início dos anos 1940, ao 

mesmo tempo em que representou um contraste com a ausência do poder público, através da 

oferta de serviços essenciais na cidade (LACERDA, 2003). 

Finalmente, “a emancipação veio de cima para baixo” (SIMÕES, 2006, p. 148).  Em 

31 de dezembro de 1943, o comandante Amaral Peixoto, assinou o decreto-lei nº 1.055, que 

criou o município de Duque de Caxias com três distritos:  Duque de Caxias (ex-Caxias), 

Meriti e Imbariê (ex-Estrela). Na verdade, a emancipação do município se deu numa tentativa 

política de organizar o quadro territorial do país (SILVA, 2003), corroborando com o projeto 

de reforma administrativa com base no Estado Novo, que consistia na consolidação nacional 

(SOUZA, 2003). 

 A emancipação fez parte do projeto de poder político de Amaral Peixoto reforçado 

com as indicações de prefeitos-interventores, que incidiam em delegados e juízes sem 

nenhuma ligação com Caxias e Nova Iguaçu, além do destaque oportuno de que Xerém, local 
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em que foi instalada a FNM, passaria a ser controlada por Duque de Caxias. A emancipação 

desta cidade foi então uma escolha estratégica para a permanência do controle da região 

(SIMÕES, 2006). O município passou a ser visto como célula fundada no âmbito nacional, a 

serviço do populismo e com pouquíssimas possibilidades de autonomia, imbricada a um 

projeto de identidade nacional, com bases no discurso de integração de Duque de Caxias ao 

mundo do trabalho (SOUZA, 2003).     

A fundação do município de Duque de Caxias reiterou sua função histórica de lugar de 

passagem, escoamento de mercadorias e logradouro da classe trabalhadora que alimentava o 

mercado de trabalho industrial e de serviços da metrópole, o Rio de Janeiro (SOUZA, 2003). 

A realidade duquecaxiense abrigava contradições profundas de uma periferia humana, na qual 

se materializava o que Fernandes (1981; 2006), ao analisar a realidade brasileira, nominou por 

Capitalismo dependente e por desenvolvimento desigual e combinado. Nesse sentido, como se 

operou a criação de escolas nesta região? 

Do ponto de vista educacional, ainda que haja parco progresso no quantitativo de 

pessoas escolarizadas9, o cenário foi de intensas disputas entre setores da sociedade civil e 

incipientes ações governamentais que tomassem a educação sistemática do povo como 

preocupação central. 

Há que se considerar que o início dos anos de 1930 foi marcado por um conjunto de 

reformas, comumente citadas como Reformas de Francisco Campos, que passaram a tratar a 

educação como uma questão nacional e que legitimaram a disciplina de educação religiosa 

como componente das escolas oficiais. Grosso modo, pode-se dizer que  

(...) a igreja já estava contempladano projeto de hegemonia da burguesia industrial, 
conforme manifestação inequívoca de Roberto Simonsen. Para ele a igreja estava 
destinada a desempenhar um grande papel de esclarecimento sobre as necessidades 
do país, “explicando à massa sofredora que o seu estado atual não decorre dos casos, 
da compreensão exercida pelas classes mais favorecidas”. Caberia a ela, ainda, 
infundir na sociedade, cada vez mais, “os sentimentos de caridade e solidariedade 
social, que constituem, por certo, os mais belos postulados da religião de Cristo” 
(Simonsen, 1943, p. 172-173 apud in Picheli, 1997, p 104-105 apud in SAVIANI, 
2013b, p. 196-197) 
 

Dessa maneira, pode-se dizer que houve uma aproximação mais significativa das 

ações do governo à vertente conservadora católica. Tal fato, não invalida o relevante debate 

 
9Boris Fausto (2006, p. 393-394) assinala que “Entre os anos de 1920 e 1940 houve algum declínio do índice de 
analfabetos, mas esse índice continuou a ser muito elevado. Considerando-se a população de quinze anos ou 
mais, o índice de analfabetos caiu de 69,9%, em 1920, para 56,2% em 1940. Os números são indicativos de que 
o esforço pela expansão do sistema escolar produziu resultados, a partir de índices muito baixos de frequência à 
escola em 1920. Estima-se que naquela época o índice de escolarização de meninos e meninas entre cinco a 
dezenove anos, que frequentavam a escola primária ou média, era de cerca de 9%. Em 1940, o índice chegou a 
mais e 21%. No que diz respeito ao ensino superior, houve um incremento de 60% do número total entre 1929 e 
1939, passado de 13.239 para 21.235.” 
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trazido por setor organizado da sociedade civil, representado pelo grupo plural dos Pioneiros 

da Educação Nova. Este grupo “modernizador” reivindicava a necessidade de co-educação 

escolar obrigatória, pública, gratuita e laica.  

No quadro posto cabe indagar: quais são as relações postas entre a conjuntura nacional 

e o surgimento das instituições escolares localizadas na região onde hoje se situa o município 

de Duque de Caxias? Esse trabalho tem um caráter introdutório e busca através do 

levantamento da origem dos nomes, do lugar onde se situam as escolas, dos gestores, do 

público que as escolas atendiam e das disputas em torno das políticas públicas implementadas 

à época, pensar preliminarmente alguns elementos sobre a formação das escolas municipais 

de Duque de Caxias, em articulação com o debate educacional expresso na conjuntura 

nacional. 

2 - Instituições escolares surgidas antes da emancipação de Duque de Caxias: um breve 

inventário de escolas e de perspectivas de escolarização  

Nesta subseção do texto, trabalhamos na sistematização e numa análise inicial dos 

dados documentais de quatro escolas surgidas antes da emancipação de Duque de Caxias: 

Escola Proletária de Merity (1921), Escola Barão do Pilar (1933), Escola Municipal Coronel 

Eliseu (1937) e Escola Municipal Alberto Torres (1940). 

2.1 - A Escola Proletária de Merity10 

A pasta com documentos da Escola Proletária de Merity – atual Creche e Escola 

Municipal Dr. Álvaro Alberto – possui documentos com grau de detalhamento significativo, 

por se basearem em relatórios produzidos pela professora Armanda Álvaro Alberto.  

Antes de construir seu prédio próprio, inaugurado em 1928, a Escola Proletária de 

Merity funcionou em três sedes provisórias. Inicialmente, a Escola foi pensada para atender 

aos trabalhadores da Firma F. Venâncio Filho e Cia de explosivos e Rupturita, de propriedade 

do irmão de Armanda Álvaro Alberto, em sociedade com Venâncio Filho. No entanto, devido 

às condições estruturais precárias da localidade, que impossibilitavam a oferta de ensino 

noturno para os trabalhadores, passou a ser direcionada aos filhos dos trabalhadores da fábrica 

supracitada e, posteriormente, ampliada às crianças dos arredores.  

Até o ano de 1972, a Escola ofereceu somente o curso primário e por alguns anos o 

projeto Minerva11. A Escola também ofereceu em sua grade curricular trabalhos manuais, 

 
10Acervo SSAGP, digitalizado pelo CEPEMHEd: DAA 9.4, DAA 043.1e DAA 043.2. 
11O projeto Minerva foi instaurado no período da Ditadura Militar.  Foi o maior projeto de ensino à distância 
através da radiodifusão.  Funcionou na década de 1970 até meados dos anos 1980 (BERNARDI, 2014). 
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oficinas de desenho, canto folclórico, cultivo de bicho-da-seda, entre outras disciplinas. O 

regionalismo foi uma das propostas do movimento escolanovista (MIGNOT, 2002) presente 

na concepção pedagógica que orientava a instituição. 

A Escola liderou o Movimento pelo Ensino Regional lançado pela Sociedade dos 

Amigos de Alberto Torres.12 Em seus documentos indicava a escolha pelo Ensino Regional 

quando descrevia como característica da escola a “possibilidade de educação popular, baseada 

no regionalismo, por um grupo de pessoas de boa vontade, em condições imitáveis em 

qualquer outro ponto do país”.13 A opção por esse tipo de ensino indica o motivo pelo qual, 

após pouco tempo de funcionamento, houve a necessidade de adequação da denominação da 

escola para que o projeto regionalista proposto atendesse aos interesses ruralistas. 

Identificamos no quadro geral dos diretores da Escola Proletária de Merity que 

Armanda Álvaro Alberto, sua idealizadora, foi diretora da mesma por 46 anos, permanecendo 

no cargo até o ano de 1967. Nos anos que permaneceu à frente da Escola, Armanda dividiu 

essa tarefa com as professoras que ali realizavam seu ofício como nos relatou a professora 

Martha Ignez de Freitas Rossi, professora e subdiretora nas décadas de 1950 e 1960:  

 
[...] a Dona Armanda “tava” bem velhinha, né?  Bem de idade.  Ela só vinha uma 
vez por semana. Eu, subdiretora, a princípio professora, depois subdiretora, é quem 
respondia por tudo. [...] Todos os dias, quase, eu tinha que ligar “pra” Dona 
Armanda. Aos domingos, eu tinha que ir “pra” casa da Dona Armanda. Mas, eu ia. 
Primeiro, porque eu gostava e segundo, que eu tinha mesmo que relatar à Dona 
Armanda, tudo que se passava. Então , eu ia, dava satisfação das coisas que 
aconteciam.  Ela queria isso, aquilo, aquilo outro.  No outro dia, “tava” ligando, tudo 
eu fazia. E fazia mesmo, com muito amor.”(Roda de Memórias realizada com a 
professora Martha Ignez de Freitas Rossi pelo CEPEMHEd em 25/06/2016). 

Armanda também recebeu auxílio da professora Dulce dos Santos nos últimos anos 

que ficou à frente da escola. Dulce dos Santos tinha atuação pedagógica no município de 

Duque de Caxias e no Estado do Rio de Janeiro.  

Destacamos inicialmente uma cronologia com fatos marcantes que permearam a 

história dessa instituição nos anos estudados: 

 
12Alberto Torres atuou como deputado estadual (1892-1893) e deputado federal (1893-1896) pelo Estado do Rio 
de Janeiro.  Foi ministro da Justiça no governo de Prudente de Morais (1896-1897), presidente do Estado do Rio 
de Janeiro até 1900 eministro do Supremo Tribunal Federal.  Foi um dos expoentes do pensamento ruralista 
brasileiro com grande repercussão na década de 1930 no movimento integralista. A Sociedade dos Amigos de 
Alberto Torres foi fundada no âmbito da sociedade civil, no ano de 1932, no Rio de Janeiro. Seu principal 
objetivo era a discussão sobre os problemas nacionais a partir do pensamento de Alberto Torres. Foi dissolvida 
em 1945. Promovia estudos na área socioeconômica e divulgava publicações e conferências, além de ter tido 
aproximação do Movimento Integralista.  Site: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/sociedade-dos-amigos-de-alberto-torres.  Consulta em 25 jul. 2019. 
13 Acervo SSAGP, digitalizado pelo CEPEMHEd:  DAA 043.1. 
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Tabela 1 – Cronologia com alguns acontecimentos da Escola Proletária de Merity entre 1921 a 1943 
ANO ACONTECIMENTOS: 

1921 • Marco fundacional da escola.  • Inauguraçãoda biblioteca Euclides da Cunha, em suas dependências. 
1922 • Registro de atividades de assistência médica e hospitalar dos estudantes, inclusive em 

domicílio. 
▪ Fundação da Caixa Escolar Dr. Álvaro Alberto. Essa caixa compreendia a arrecadação de 

dinheiro de diferentes setores, inclusive dos responsáveis das crianças da escola. Em 1924, 
essa Caixa Escolar teve seu nome modificado para Fundação Álvaro Alberto. 

1923 • Presença de uma “professora visitadora” que oferecia assistência na residência dos estudantes;  • Primeiro concurso “Janelas Floridas”, onde as casas mais floridas e consideradas mais 
organizadas recebiam premiação.   

1924 • 1ª Exposição de Trabalhos Manuais. 
1925 • Inauguração do Círculo de Mães e ideia de uma cooperativa de moradores. 
1927 • Participação da Escola na 1ª Conferência Nacional de Educação. 
1929 • Inauguração de um espaço para oficina de Trabalhos Manuais. 
1930 • A escola é citada na obra de Lourenço Filho (Introdução ao Estudo da Escola Nova) como 

experiência mais completa de escolanovismo. 
1931 • Participação ativa na Associação Brasileira de Educação (ABE), no Woman’s Club e 

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. 
1932 • Participação da Escola na 5ª Conferência Nacional de Educação, em Niterói; • A diretora da escola, Armanda Álvaro Alberto, e o secretário da Fundação Álvaro Alberto, 

Edgar Sussekind, assinaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. • O interventor Ari Parreiras14 direcionou professoras estagiárias à Escola Regional de Merity 
para que adaptassem a escola oficial às práticas da Escola Regional; 

1934 • A escola passou a ter energia elétrica - foram feitas as primeiras sessões de cinema na escola15 
e o rádio foi oferecido à escola. 

1936 • A primeira professora do município de Iguassú foi designada para a Escola. 
1940 • Doação de um Kodascópio, com filmes do Instituto Nacional do Cinema Educativo, por 

Roquete Pinto. • Inícioda criação de bicho-da-seda e de abelhas. 
1941 • D. Brasiliana Del Mugnaio ministrava o ensino de trabalhos manuais femininos. 
1942 • Oferta do curso de Puericultura pela enfermeira Mirabel Ferreira Jorge. 
1943 • Início do clube de leitura que deu um grande impulso à biblioteca Euclides da Cunhae o curso 

de cozinha. 
Fonte:  Elaborada pelos autores a partir das fontes16 da Secretaria Municipal de Educação de Duque de 
Caxias digitalizadas pelo CEPEMHEd - 2018. 

A partir da composição desta cronologia, percebemos que a Escola Proletária de 

Merity, desde a sua fundação, movimentou um amplo número de intelectuais oriundos da 

cidade do Rio de Janeiro que faziam parte do debate acerca da escola nova. Muitos deles, 

inclusive, figuravam postos nas instâncias governamentais e na Associação Brasileira de 

Educação (ABE), responsável pelas principais discussões educacionais no período. 

Salientamos, também, a proximidade de suas práticas educativas com o movimento higienista 

direcionadas, sobretudo, às famílias do entorno.  

 
14 Em dezembro de 1931, Ari Parreiras foi nomeado interventor federal no Estado do Rio de Janeiro. Site:  
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/parreiras-ari.  Consulta em 25 jul. 2019. 
15Neste local, por vezes aconteciam conferências públicas com Belizário Penna e Savino Gasparini. 
16Acervo SSAGP, digitalizado pelo CEPEMHEd:  DAA 9.4, DAA 043.1, DAA 043.2eDAA 043.8. 
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Na década de 1940, a escola recebeu menção honrosa pelo INEP (1944) e a 1ª 

subvenção da União (1949).Dois anos depois, a escola recebeu a 1ª subvenção do governo 

fluminense, seguida da 1ª subvenção do município de Duque de Caxias (1951), na ocasião o 

Secretário de Interior era Roberto Silveira. Em 1952, a Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro (ALERJ) e a Câmara Municipal de Duque de Caxias declararam a Fundação 

Álvaro Alberto como de utilidade pública.  

A existência jurídica da Fundação Álvaro Alberto e seu reconhecimento como uma 

organização de utilidade pública concedeu alguns direitos, o que os levou inclusivea pleitear 

alguns títulos e certificações junto ao poder público que poderiam conferir isenções fiscais e 

acesso aos recursos públicos nas três esferas do poder governamental. Foi a Fundação Álvaro 

Alberto que forneceu os subsídios financeiros à escola até ano de 1963, quando teve início a 

tentativa de repasse do prédio ao governo do Estado, devido à diminuição das doações e à 

ausência de recursos governamentais. 

O governo do Estado não aceitou as condições do termo de doação escrito por 

Armanda Álvaro Alberto e a doação seguiu para o Instituto Central do Povo (ICP)17a partir de 

1964. A fundação compreendeu que o ICP possuía as condições pedagógicas para receber a 

proposta desenvolvida pela escola.  A doação foi feita ao ICP sob a condição máxima de 

nunca deixar de ser uma instituição escolar, a partir de então passou a se chamar Escola 

Doutor Álvaro Alberto. 

2.2 - Escola Barão do Pilar18 

Dispomos de uma pasta da Escola Barão do Pilar – atual Escola Municipal Nossa 

Senhora do Pilar – no acervo da SSAGP com um quantitativo de cinquenta e um documentos. 

Não estão disponíveis muitas fontes acerca da temporalidade a que se propõe esse artigo. 

Detivemo-nos sobrealgumas questões pontuais que tratam desse período inicial de 

constituição da escola.  

Segundo Lustosa (1958), a instituição da Escola Barão do Pilar se deu ainda no século 

XIX, na fazenda do Barão do Pilar. Nos documentos pesquisados, encontramos o registro do 

seu funcionamento a partir do ano de 1933, na Vila do Pilar, devido ao seu crescimento 

populacional. No primeiro ano consta a matrícula de 40 alunos sob a tutela da professora 

Maria Dolores Monção, que também cumpriu a função de direção. A Escola Barão do Pilar, 

 
17 Instituto Central do Povo (ICP), instituição criada em 1906, pelo Reverendo Hugh Clarence Tucker, e filiada à 
Igreja Metodista Episcopal. Voltava-se a atividades de cunho social, ligadas à saúde, higiene, trabalho e lazer. 
Atualmente, é o Instituto Metodista de Ação Social (IMAS). 
18Acervo SSAGP, digitalizado pelo CEPEMHEd: NSP 01.2, NSP 01.3, NSP 01.4 e NSP 05.7. 
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atual Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar, funcionou por trinta e dois anos na sacristia 

da Igreja Católica Nossa Senhora do Pilar (1933 a 1965). Na década de 1960 chegou a 

funcionar em um barracão próximo ao Rio Pilar, com duas salas. Em 1965, passou a 

funcionar em um prédio emprestado pelo pároco Dom Odilão Moura, que pertencia à Diocese 

de Petrópolis,19 onde permaneceu por quatro anos.  

O aumento de estudantes ocorrido no ano de 1968, para 428 alunos, levou à mudança 

de prédio da escola (para onde?). Foi também no ano de 1968, que a escola passou a se 

chamar Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar, como uma homenagem feita pela antiga 

inspetoria de Ensino Municipal à Irmandade de Nossa Senhora do Pilarpela cessão do prédio. 

A proximidade com a igreja católica, nos anos iniciais, esteve presentetanto na suainstituição 

quanto na sua manutenção. Num período de intenso debate educacional, onde a igreja católica 

estava perdendo espaço para os ideais laicos da concepção escolanovista, a materialização de 

uma escola sob a tutela da igreja caracterizava que a concepção pedagógica tradicional e os 

preceitos da moral religiosa seriam levados a diante. Somente no ano de 1971 teve seu prédio 

próprio construído. 

Nos primeiros anos, a Escola Barão do Pilar funcionou em um único turno, sendo 

estendido para dois turnos na década de 1950 e chegando a funcionar em três turnos na 

década seguinte. O Ensino Primário foi o curso oferecido desde os anos iniciais, acolhendo a 

5ª série ginasial na década de 1970, onde encontramos registros de curso supletivo sob a 

coordenação da professora Alriceia Marta Trevezani e cursos de educação integrada. Com a 

Lei n° 1.176, de 1993 é instituída em nível municipal o ensino de 5ª a 8ª série. 

No quadro geral das diretoras da Escola Barão do Pilar, a professora Maria Dolores 

Monção foi a primeira diretora permanecendo dois anos na gestão. Entre 1935 e 1944, a 

professora Amélia Câmara dos Santos assumiu a direção da escola, retornando no ano de 

1950 para a mesma função, na qual permaneceu até o ano de 1966.Nos primeiros anos de 

funcionamento, as professoras supracitadas dividiram o tempo de trabalho entre a direção da 

escola e a docência.  

Em 1933, os registros indicam que havia 40 alunos matriculados, seguidos pela 

matrícula de 56 alunos, no ano seguinte, já separados em classes de 1ª e 2ª séries. Somente na 

década de 1950 encontramos registros de mais professoras dividindo a docência , o que está 

relacionado ao aumento no número de alunos matriculados. 

 
19A Ddiocese de Duque de Caxias e São João de Meriti foi fundada em 12 de junho de 1981, a partir da junção 
de desmembramento das Dioceses de Nova Iguaçu e de Petrópolis.   
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2.3 - Escola Municipal Coronel Eliseu20 

A pasta referente a Escola Municipal Coronel Eliseu, atual Escola Municipal 

professora Hilda do Carmo Siqueira, possui poucos documentos da escola, concentrando-se 

apenas em questões referentes aos turnos e ao prédio.   

A atual Escola Municipal Professora Hilda do Carmo Siqueira foi criada em 1937 e 

começou com uma sala de aula na casa da Professora Maria José de Azevedo Coutinho,21 

permanecendo na mesma até 1948. Foi construída mais uma sala na mesma casa, no governo 

de Gastão Reis, entre 1947 e 1950 pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.  A mudança 

da escola do prédio para outra rua22 no Parque Lafaiete ainda, ocorreu em 1971, na primeira 

gestão do prefeito Moacyr do Carmo. Em 1978, ocupou o prédio próprio23 construído pela 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, onde permanece até os dias atuais. 

A mudança do nome para Escola Municipal Professora Hilda do Carmo Siqueira, 24 de 

acordo com a Lei nº 627, é de 1984. A origem dessa homenagem ocorreu pelo fato da 

professora Hilda do Carmo, chefe do Departamento de Educação no período de 1967 a 1971, 

ter se aproximado da escola enviando uma quantidade “incomum” de material didático para a 

época, assim como, realizando melhoramentos estruturais e tornando regular o oferecimento 

de merenda.  

Quanto à direção da instituição, Regina Tescaro Sampaio foi diretora por um período 

até 1950, mas não há registro de quando ela iniciou sua atuação nessa função.  Ainda na 

década 1950, Regina Tescaro foi inspetora de educação no município de Duque de Caxias. 

No que diz respeito ao funcionamento, foi feito em dois turnos e com duas turmas de 

primeira e segunda séries no período inicial da escola.  Em 1937, as professoras eram Maria 

José de Azevedo Coutinho e Arlete Rebelo. Com a construção de mais uma sala, em 1949, 

passou a ter duas salas e funcionou em três turnos com seis séries e sete professoras.   

 

 

 
20Acervo SSAGP, digitalizado pelo CEPEMHEd:HCS 59.1,HSC 59.2,HCS 70.1, HCS 70.2, HCS 75.1, HCS 
75.2 e HSC 80.1. 
21 Rua Prefeito Bittencourt, s/n - Parque Lafaiete. 
22 Rua Ramiz Galvão, s/nº - Parque Lafaiete. 
23 Rua Campos, nº 55, Bar dos Cavaleiros. 
24 Irmã do político Moacyr do Carmo que foi prefeito de Duque de Caxias em dois mandatos.  De 31 de janeiro 
de 1967 a 31 de janeiro de 1971 (1º mandato) e de 1º de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 1996.  Em ambos 
os mandatos, foi eleito pelo voto direto.  Site:  https://www.cmdc.rj.gov.br/?page_id=1452#.  Consulta em 25 jul. 
2019. 
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2.4 - Escola Municipal Alberto Torres25 

 Na pasta da Escola Municipal Lions, integrante do acervo da SSAGP/SME, 

encontramos diferentes documentos que nos possibilitaram investigar os primórdios de sua 

criação. Uma trajetória enredada com as de outras escolas, silenciada na memória oficial e 

desconhecida pela comunidade.  

Sua história começou enquanto Escola Municipal Alberto Torres. Criada em 1940, 

funcionava na Rua Seis de Maio, nº 593, Vila São Luiz, ainda Prefeitura de Nova Iguassú, no 

lote doado pela Companhia de Loteamento da Vila São Luís. Em 1956, a Escola 

Expedicionário Aquino de Araújo foi transferida do Engenho do Porto para as dependências 

da Alberto Torres; foi, ainda, criado o primeiro Ginásio Municipal, que ali foi instalado. 

No ano seguinte, a E. M. Alberto Torres foi renomeada Escola Primária Municipal 

Expedicionário Aquino de Araújo, dividindo as instalações do prédio com o Ginásio 

Municipal Expedicionário Aquino de Araújo, em turnos distintos até 1968, quando foi 

transferida para o Esporte Clube Oriental, à Rua Bauru, sem número, devido à expansão do 

curso ginasial. Ali funcionou até a véspera de 01 de março de 1970, quando foi transferida 

para seu prédio próprio, na Avenida Itatiaia, nº 1067, construído a partir de um acordo entre a 

prefeitura – doadorado terreno e da mão-de obra – e o Lions Club – fornecedor do material 

para a construção. Dessa forma, foi novamente renomeada, passando à Escola Municipal 

Lions.  

Encontramos nos documentos oficiais, a administração da escola pela diretora Elza da 

Silva Lourenço durante todo o período em que foi E. M. Alberto Torres – de 1940 a 1956, 

assumindo Ruth da Conceição Cavalcante entre 1956 e 1966, quando renomeada Escola 

Primária Municipal Expedicionário Aquino de Araújo. Na ocasião em que passa à E. M. Lions, 

estava sob a direção de Gilete Monteiro Costa, que esteve à frente de 1967 a 1972. 

3 - Considerações Finais 

O percurso das instituições escolares estudadas dialoga com a estrutura e conjuntura 

histórica em que se insere. As mudanças de nomenclatura reforçam essa ideia, quando 

identificamos que: a Escola Proletária de Merity passou a ser chamada Escola Regional em 

virtude da política de fixação do homem ao campo, posteriormente passou a ser chamada 

Escola Dr. Álvaro Alberto, na ocasião da assinatura do Comodato com o Instituto Central do 

Povo, ligado à Igreja Metodista e, nos anos 2000, passou a adotar a nomenclatura atual, 

 
25Acervo SSAGP, digitalizado pelo CEPEMHEd: L1.3, L7.1, L13.2, L14.1, L35.7 e  L35.8. 

146



 

 
 

agregando a classificação de Creche ao seu nome, referendando o comodato firmado com a 

prefeitura municipal de Duque de Caxias; a homenagem feita a um militar no período 

ditatorial de Vargas, no caso da Escola Municipal Coronel Eliseu, e posteriormente, a 

homenagem a uma professora que atuou no cargo de Secretária de Educação e possuía 

parentesco com um dos prefeitos da cidade; a Escola Barão do Pilar por sua localização 

geográfica, nos tempos dos barões de café, seguida pela homenagem à igreja católica que a 

abrigou durante 35 anos; e a Escola Municipal Alberto Torres, que levou o nome de um 

representante do movimento ruralista e integralista, logo após, teve seu nome marcado pelo 

pracinha que serviu à guerra tornando-se Escola Municipal Primária Expedicionário Aquino 

de Araújo, até ceder seu espaço para outra escola e ter seu nome novamente alterado para 

Escola Municipal Lions, em homenagem ao Lions Clube, representante do comércio local. 

Entendemos que a prática educativa escolar se realiza no interior das relações de 

classe, portanto, é contraditória e realiza mediação com interesses antagônicos. Isso torna a 

escola alvo de disputa e de luta pelo controle de um espaço que tem como função política e 

técnica a difusão do saber social historicamente acumulado em articulação aos interesses de 

classe. Assim, no período de 1920 a 1943, as escolas que foram instituídas no espaço 

geográfico que hoje abriga o município de Duque de Caxias tiveram as marcas do projeto 

nacional-modernizante, das relações ambíguas entre igreja e educação, do coronelismo, da 

ditadura de Vargas, do populismo e das relações entre a preparação do trabalhador para atuar 

produtivamente através da educação. O processo de desenvolvimento capitalista em Duque de 

Caxias, seguindo o modelo nacional no qual estava inserido, implicou o deslocamento da vida 

societária do campo para a cidade e da agricultura para a indústria, materializando um 

processo onde o campo progressivamente se tornava urbanizado e a agricultura 

industrializada. No entanto, tal processo é desigual e combina elementos de avanço 

tecnológico e modernização, com profundas debilidades, reiterando a tese do desenvolvimento 

desigual e combinado de Florestan Fernandes. 

Nesse contexto característico, no campo educacional, emergiu de um lado, as forças 

políticas do movimento renovador que tinham suas bases no processo de “modernização” 

veiculado pela industrialização e urbanização; e de outro lado, as forças políticas da igreja 

tentando se manter no debate pedagógico. Ademais, em uma das escolas citadas, podemos ver 

a combinação de diferentes interesses políticos: na Escola Proletária de Merity, sua diretora 

foi signatária do Manifesto de 1932, em contrapartida o fundo de financiamento da instituição 

se vinculava a um político partidário do integralismo.  
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Nessas disputas por projetos de educação, as escolas supracitadas foram erguidas em 

casas residenciais, como a Escola Proletária de Merity; na sala da casa de uma das professoras 

como na Escola Coronel Eliseu; na sacristia de uma igreja católica seguida de um barracão na 

beira do Rio Pilar como no caso da Escola Barão do Pilar; e em um Clube como no caso da 

Escola Municipal Alberto Torres. Identificamos que a história de todas foi permeada de 

relações com instâncias confessionais, privadas ou com movimentos da sociedade civil, ora 

sendo ajudada em aspectos pontuais pelo poder público local que financiava iniciativas de 

cunho privado, mas nunca como uma iniciativa estatal.  

Ao analisarmos o quadro da gestão, percebemos que em cada uma delas, havia 

gestoras que permaneceram por mais de uma década na função e que hora desempenhavam a 

função de diretora e de professora – o que caracterizaria continuidade em relação aos 

processos educativos que são marca da educação brasileira “no século XIX”, os mestres-

escolas. No caso da Escola Proletária de Merity Armanda Álvaro Alberto contava com uma 

equipe de professores que organizava as atividades pedagógicas escolanovistas e mantinha a 

escola em seu funcionamento cotidiano. A escola atendia a um número pequeno de crianças, 

indo ao encontro com as concepções pedagógicas que defendiam. Nas demais escolas, as 

gestoras, inicialmente, realizavam o trabalho de gestão e de docência ao mesmo tempo, com 

turmas grandes. Não identificamos nos documentos se essas professoras tinham curso de 

formação de professores ou eram leigas, mas há que se ter em vista que na época não havia 

escolas de formação de professores na região. 

A preocupação da Escola Regional com a escrita de sua prática é um diferencial em 

relação às outras. Entendemos que essa preocupação tinha relações com o fato de que ela 

recebeu apoio financeiro de intelectuais e foi indicada como “modelo” do trabalho 

pedagógico pautado no escolanovismo, participando dos movimentos mais progressistas dos 

educadores da época.  

Há uma questão em investigação sobre o desenvolvimento pedagógico e infra-

estrutural de cada uma das escolas. Em termos estruturais, os terrenos onde as escolas foram 

construídas foram oriundos da doação dos respectivos mantenedores ou por pessoas que 

mantinham vínculos com os mesmos; os prédios foram construídos de forma precária, 

sinalizando uma preocupação em reunir o máximo de crianças num espaço único, com 

exceção da Escola Proletária de Merity que pretendeu dar características educativas de um 

“lar-escola”. Em termos pedagógicos, a Escola Proletária de Merity contou com o subsídio 

financeiro de muitos intelectuais do Rio de Janeiro que formaram estruturas como bibliotecas, 
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oficinas, museus, muitas das quais foram as primeiras da região. Já as demais escolas, 

mantiveram sua ação pedagógica na vertente tradicional, contando com os subsídios dos 

moradores do entorno, da igreja e do comércio local. 

O projeto nacional-industrializante, de modo geral, teve como função integrar o Brasil 

na expansão do capitalismo mundial de maneira dependente, mantendo-o em uma posição 

periférica (Fernandes, 1981). Duque de Caxias foi local estratégico para as camadas internas 

que controlavam o poder político colocarem seu projeto de dominação em pauta. A educação 

como um instrumento capaz de propiciar condições de capital humano para o 

desenvolvimento da industrialização e como meio de manter e reforçar a estrutura de 

dominação política sofreu as pressões das articulações peculiares. As escolas que se 

estabeleceram no atual espaço geográfico de Duque de Caxias, entre as décadas de 1920 e 

1940, trazem as marcas dos projetos educacionais em disputa pelos diferentes extratos da 

classe dominante.  
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GT1- História e Historiografia da Educação 

 

A HISTÓRIA DA ESCOLA POPULAR EM RONDÔNIA E O SURGIMENTO DA 

ESCOLA FAMÍLIA CAMPONESA EM MACHADINHO D’OESTE NA DÉCADA DE 

1990 E SUA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL: LIMITES E 

PERSPECTIVAS 

 

Autora: Tatiane Furtado Ricarte1 
Coautora: Marilsa Miranda de Souza2 

 

Resumo 

A Escola Popular surgiu em Rondônia na década de 1990 vinculada com a organização da 
luta pela terra no Estado. Sua finalidade era o desenvolvimento de uma educação integral 
fundamentada no marxismo. Para isso, espelhou-se no modelo de educação comunista 
desenvolvido pela URSS e pela China socialista durante a GRCP (Grande Revolução Cultural 
Proletária) entre os anos de 1966 -1976. Como experiência, criaram a Escola Família 
Camponesa na região de Machadinho d’Oeste – RO que foi autossustentada e organizada 
pelos camponeses e apoiadores da luta popular, tendo como objetivo fazer uma educação 
crítica, fora da esfera do Estado, politizando os camponeses para a luta de classes na 
atualidade, na perspectiva de contribuir para a construção de uma Revolução de Nova 
Democracia. Acreditamos que estudar e pesquisar sobre a história da Escola Popular em 
Rondônia e seus fundamentos teóricos e práticos é uma contribuição importante para a 
História da Educação brasileira, tendo em vista que poucas pessoas sabem da existência desse 
modelo de escola considerado de novo tipo. O objetivo de nosso trabalho foi conhecer e 
analisar a gênese da Escola Popular, seus fundamentos teóricos e práticos aplicados na Escola 
Família Camponesa na década de 1990 em Machadinho d’Oeste - RO, identificando os 
processos de desenvolvimento da educação integral e sua contribuição na luta de classes. 
Utilizamos o método do materialismo histórico-dialético. Os sujeitos da pesquisa foram 
professores e camponeses que ajudaram a construir a Escola Popular em Rondônia. Utilizou-
se para coleta de dados a pesquisa bibliográfica, a entrevista semiestruturada e a análise 
documental. A análise foi feita de forma analítica e descritiva. O referencial teórico principal 
baseou-se nas ideias de Mao Tsetung desenvolvidas durante a China Socialista e que serviram 
como princípios pedagógicos para a Escola Popular, a saber: a defesa da ideologia do 
proletariado e da revolução, a linha de massas, etc. Por isso, tivemos como base todos os 
textos, cartilhas e boletins desenvolvidos pela Escola Popular que foram essenciais para a 
elaboração deste trabalho. Os principais resultados e alcances deste estudo foi o apontamento 
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Federal de Rondônia. Email: ricartetatiane@gmail.com  

2 Pós-Doutorado em Filosofia e História da Educação pelo programa de Pós Graduação em Educação da 
Universidade Estadual de Campinas -UNICAMP, Doutorado em Educação Escolar pela Universidade Estadual 
Paulista - UNESP (2010), mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Universidade Federal 
de Rondônia-UNIR (2006); especialização em Alfabetização (1996) e em Educação e Movimentos Sociais 
(1998); Graduação em Pedagogia (1993) e graduação em Direito (2000) pela Universidade Federal de Rondônia. 
Email: msmarilsa@hotmail.com.  
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de alguns aspectos de educação integral desenvolvido pela Escola Família Camponesa e a 
identificação do processo de formação de quadros dirigentes para os movimentos sociais a 
partir do trabalho formativo dessa escola.  Por fim, observou-se o refutamento da democracia 
burguesa pela Escola Popular e a luta pela emancipação social. Como limites, apontamos os 
problemas não resolvidos pela Escola Popular que culminou com o seu fechamento e a 
dificuldade de se autossustentar sem a ajuda estatal. Como perspectiva, acreditamos que a 
Escola Popular foi e é um instrumento importante para a luta dos trabalhadores do campo, 
buscando aplicar os princípios da educação socialista e lutando pela transformação da 
sociedade. 
 
Palavras-chave: Luta de Classes. Educação Popular. Campesinato. 
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1 Introdução 
 

A Escola Popular surgiu em Rondônia na década de 1990, no contexto da formação da 

LCP (Liga dos Camponeses Pobres) que atua na luta pela terra de forma particular e pela 

transformação da sociedade de forma geral. A Escola Popular foi construída fora da esfera do 

Estado com o apoio de trabalhadores do campo e da cidade. Nesse trabalho iremos investigar 

a experiência desenvolvida na Escola Família Camponesa, também conhecida como Escola da 

Barragem, em Machadinho d’Oeste-RO na década de 1990. Essa escola foi organizada pela 

Escola Popular que é uma organização de orientação marxista existente hoje em vários 

Estados da Federação, mas que surgiu em Rondônia, nos processos de luta pela terra, após o 

conhecido Massacre de Corumbiara ocorrido em 1995. 

Supõe-se que essa escola tenha aplicado uma educação integral, de fundamentação 

socialista, educado e politizado dezenas de trabalhadores que se tornaram lideranças de 

movimentos sociais.  

Também a luta contra o imperialismo e o capitalismo burocrático, parece estar 

fortemente imbricada nas concepções e práticas da Escola Popular. 

 

1.1 Objetivos 

Dessa maneira nosso objetivo é conhecer e analisar a gênese da Escola Popular, seus 

fundamentos teóricos e práticos aplicados na Escola Família Camponesa nos anos de 1990 em 

Machadinho d’Oeste-RO, identificando os processos de desenvolvimento da educação 

integral e sua contribuição na luta de classes.  

 
2 Referencial Teórico 

O nosso referencial teórico se baseou em vários autores marxistas. Os aportes de 

Marx, Engels, Lênin e Mao Tsetung estão presentes na teoria e na prática da Escola Popular. 

Seus princípios filosóficos e pedagógicos foram baseados nas experiências da China 

Socialista no período da GRCP e da URSS. 

 
3 Procedimentos Metodológicos 

Utilizamos o método do materialismo histórico-dialético tendo como base a teoria 

marxista, pois assim como (LÊNIN, 1977, p. 284) acreditamos que “o marxismo não é só a 

teoria do socialismo; é uma concepção completa do mundo, um sistema filosófico do qual 
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emana logicamente o socialismo proletário de Marx. Esse sistema filosófico chama-se 

materialismo dialético”.  

O campo de pesquisa foi a área Palma Arruda, onde se desenvolveu a Escola da 

Barragem em Machadinho D’oeste e outras áreas da Liga dos camponeses Pobres de 

Rondônia e Amazônia Ocidental. Como procedimento básico, utilizamos os seguintes 

instrumentos: entrevista individual, pesquisa documental e bibliográfica.  

Optamos pelo modelo de entrevista semiestruturada. As entrevistas foram realizadas 

com quatro professores que lecionaram ou lecionam na Escola Popular. Com exceção de 

Fausto Arruda, os entrevistados receberam nomes fictícios a fim de preservar sua identidade. 

Além dos professores, entrevistamos um dirigente camponês da LCP, que apesar de não ter 

sido aluno da Escola Família Camponesa, foi importante para a construção política dessa 

organização popular. 

A análise documental, conforme definida por Gil (2002, p. 46), teve por base 

“documentos outros que não aqueles localizados em bibliotecas”, etc. Analisamos todos os 

textos, cartilhas, manifestos, boletins e outros materiais produzidos pela Escola Popular, de 

forma a selecionar os mais relevantes para o que essa pesquisa se propôs a investigar. Os 

documentos analisados foram fornecidos pelos professores da Escola Popular e dirigentes da 

LCP.  Já a pesquisa bibliográfica privilegiou os clássicos da literatura marxista. 

 A análise foi feita de forma analítica e descritiva. Analisamos os dados documentais e 

as entrevistas aplicando as categorias do Método: totalidade, contradição, ideologia e práxis. 

 

4 Resultados 

Depois da derrota da resistência armada ao regime militar fascista, mais popularmente 

conhecido como guerrilha do Araguaia3, o movimento revolucionário brasileiro teve um 

período de quase desaparecimento. Contudo, “somente na década de 1990 é que se retoma o 

desenvolvimento das lutas das massas trabalhadoras pelo caminho revolucionário”, após o 

rompimento com organizações oportunistas que tinham como objetivo levar as lutas dos 

trabalhadores para o caminho da conciliação de classes e, dessa maneira, servir aos interesses 

das classes dominantes brasileiras (ESCOLA POPULAR, 2013, p. 1). A Escola Popular 

                                                           
3 A Guerrilha do Araguaia ocorreu na região do Araguaia e foi um movimento armado que aconteceu entre os 
anos de 1972 e 1975, contrário a ditadura dos militares no Brasil. Foi organizada pelo Partido Comunista do 
Brasil (PCdoB) e tinha como um dos objetivos derrubar o governo e implantar o socialismo no Brasil. 
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nasceu desse processo de retomada do movimento revolucionário no País, especialmente no 

campo com a organização de um movimento em defesa da Revolução Agrária4, refutando o 

caminho reformista e de conciliação de classes.  

A Escola Popular brotou no seio da luta pela terra, em meio aos conflitos e a repressão 

do Estado. Embora tenha sido formulada em 1996 pelo sociólogo e professor Fausto Arruda, 

só passou a funcionar no segundo semestre de 1997, quando se deslocaram para Rondônia 

vários militantes de lutas sociais para ajudar em sua organização.  

A ideia inicial de fundar a Escola Popular em Rondônia surgiu em 1995 depois do 

conhecido massacre de Corumbiara, que foi uma luta dos camponeses sem-terra com a 

polícia. “Essa luta ocorreu na madrugada de uma quarta-feira, 09 de agosto de 1995 na 

fazenda Santa Elina no pequeno município de Corumbiara na região sul deste Estado” 

(MARTINS, 2009, p. 53) onde um grupo de camponeses, através da organização e 

mobilização tomaram as terras da fazenda Santa Elina. 

Essa luta ficou conhecida no Brasil inteiro e muitos dos camponeses que participaram 

dessa batalha resolveram criar um movimento que honrasse e desse continuidade à luta dos 

camponeses de Santa Elina. Assim, um núcleo de camponeses resolve criar o MCC 

(Movimento Camponês Corumbiara) que pretendia “ser diferente do que existia até então na 

luta pela terra em Rondônia e no Brasil, que era o MST (Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem-Terra)” (VITOR). 

Nessa época, uma das tomadas de terras realizadas pelo MCC, foi a Fazenda Santa 

Bárbara localizada no município de Machadinho d’oeste – RO, onde as famílias assentadas 

criaram o acampamento Palma Arruda que abrigava os camponeses sem-terra, muitos deles 

vítimas da batalha de Santa Elina.  

Durante um evento em Cuiabá, um dos nossos entrevistados, o professor Fausto 

Arruda, encontrou alguns camponeses de Rondônia que moravam no acampamento Palma 

Arruda e lhe falaram sobre a tomada de terra que tinham realizado na região e também da 

necessidade de ter uma escola na área recém-conquistada. Na entrevista Fausto Arruda relata 

sobre o convite dos camponeses: 

                                                           
4 A revolução agrária tem o objetivo de expropriar as terras do latifúndio como mecanismo de 

“descapitalizar” um grande mercado de especulação existente nos processos de desapropriação e organizar as 

massas para o processo revolucionário, em aliança com o proletariado (Souza, 2010, p. 76). 
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- Oh, nós acabamos de tomar uma fazenda agora, e ela tem uma instalação muito 
grande. Era um lugar onde ia ser construído uma barragem e tem muitos prédios lá, 
e está tudo abandonado. Você quer ir dar uma olhada?! Eu acho que dá para fazer 
uma escola” (ARRUDA). 

Os camponeses se referiam aos barracões feitos para se construir uma hidrelétrica na 

região, porém, o projeto não vingou, restando apenas os barracões abandonados pela 

empreiteira. Acreditavam que poderiam aproveitar esses barracões para construir uma escola 

para os acampados, já que haviam tomado as terras da fazenda onde ficava os barracões. 

 Depois dessa conversa com Fausto Arruda, os camponeses começaram a pensar sobre 

o tipo de escola que havia e o tipo de escola que o povo precisava. Iniciaram a idealização de 

uma escola vinculada às lutas do movimento camponês e que estivesse a serviço da classe 

trabalhadora, forjando no seu coletivo a consciência socialista. O acampamento Palma Arruda 

sofria também com a falta de energia elétrica e de transporte escolar para que os filhos dos 

camponeses pudessem estudar. Era impossível ir para a escola na cidade e voltar todos os 

dias. As estradas eram precárias e as instituições escolares ficavam muito longe. 

Dessa maneira, os idealizadores da Escola Popular juntamente com os camponeses da 

região aproveitaram a estrutura dos barracões já existentes e fizeram a reforma do espaço, 

limpando e organizando-o. O nome escolhido pela Escola foi uma decisão política, passando a 

se chamar EFC (Escola Família Camponesa) mas que se popularizou como Escola da 

Barragem por ser edificada próxima ao Rio Machado onde seria construída uma barragem. 

O modelo adotado foi o de regime de alternância, onde os alunos ficavam quinze dias 

na escola e quinze dias em casa. Na Escola Popular eles tinham a metade do tempo para 

estudar e a outra para realizar trabalhos manuais como a limpeza da escola, o cuidado com as 

granjas, etc. Todo o trabalho era dividido. Todos os dias também eram realizadas atividades 

físicas, já que seus membros defendiam a formação completa do ser humano. 

A Escola Família Camponesa foi construída sem ajuda estatal, ou seja, se 

autosssustentava e sua manutenção se dava por doações recebidas das pessoas da região e do 

trabalho realizado por seus membros como a plantação de hortas, a criação de frangos e 

porcos.  

Entretanto, o MCC se torna oportunista, fazendo surgir através de sua cisão a LCP 

(Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia e Amazônia Ocidental) que atua de forma mais 

radical na luta pela terra defendendo não a reforma agrária, mas sim a revolução agrária. 

Dessa maneira, a Escola Popular passa a ter uma forte imbricação com esse movimento 

camponês que juntos formaram várias lideranças de movimentos sociais que lutavam e lutam 

pela emancipação social de todos os trabalhadores, sejam eles do campo ou da cidade.  
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A escola funcionou durante três anos na região de Machadinho d’Oeste oferecendo 

vários cursos para os camponeses de nível fundamental, médio, alfabetização de jovens e 

adultos e cursos técnicos nas áreas de saúde e técnicas agrícolas. Porém, foram anos difíceis 

com muita perseguição tanto do exército como da imprensa de uma forma geral. Todavia, as 

perseguições sofridas pela Escola Família Camponesa serviram de grandes lições, pois 

resolveram aumentar a proposta da escola para outros municípios de Rondônia onde havia 

luta pela terra, como foi o caso dos municípios de Theobroma, Corumbiara e Espigão d’oeste 

que contaram com a participação de professores e estudantes que deixaram a cidade para 

servir ao povo no campo como nossos entrevistados Vitor, Júlia e Joana. 

Conforme os documentos da Escola Popular, depois de funcionar por três anos a 

Escola Família Camponesa teve de parar suas atividades devido vários fatores que 

interferiram em seu funcionamento:  

Durante os três anos de funcionamento uma das maiores dificuldades foi a 
conformação de um Núcleo Dirigente da Escola Popular conformado por pais, 
alunos e professores, o que contribuiu para a centralização das decisões nas mãos de 
alguns professores e a solução inadequada de problemas que foram surgindo em 
relação a aplicação dos planos de formação, produção e a estruturação de novas 
Escolas Populares - EPs em Espigão d’Oeste e Theobroma. Outro problema foram 
os gastos com a infraestrutura e pessoal que demandava uma quantia elevada de 
recursos e que não estavam de acordo com nossas possibilidades. Estes dois fatores 
levaram a uma crise deste modelo de escola (ESCOLA POPULAR, 2013 p. 2). 

Conforme o relato dos entrevistados e também nos documentos que analisamos a 

Escola Família Camponesa entrou em crise. Para Fausto Arruda eles cometeram alguns erros 

que posteriormente acarretou no fechamento da Escola de Machadinho d’oeste. O primeiro foi 

“a expectativa de que ia haver um núcleo de pessoas, um acampamento do outro lado do rio 

Machado e isso foi frustrado” (ARRUDA) pois todas as tentativas foram barradas pela 

polícia. Outro erro, segundo Fausto Arruda, foi a concentração dos envolvidos na escola 

apenas no aspecto de produção. Afirmavam que a escola deveria ter sua própria granja, sua 

própria produção de porco, sua horta, etc e isso sugou muito tempo dos membros da escola. 

Além disso, todas as tentativas de coletivizar os grupos de produção fora da escola não deram 

certo, pois “a gente não teve o braço suficiente” (ARRUDA). Outro problema apresentado por 

nosso entrevistado foi a dificuldade de ministrar cursos para as mulheres, tendo em vista que 

na maioria das vezes as mulheres camponesas são responsáveis pelo cuidado com os animais 

e “para você dar um curso de dois a três dias, era difícil para a mulher se deslocar. Aí nós 

tínhamos que ir até onde elas estavam, então isso para nós era dificultoso” (ARRUDA).  

Outro empecilho apresentado foi a expansão do movimento camponês na luta pela 

terra, pois exigia a presença dos dirigentes da escola na ajuda e organização do movimento 
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camponês. Andavam muito, se deslocavam para vários lugares diferentes e muitas vezes não 

podiam dar assistência na escola. “Então pra gente estar em todo lugar com a escola era 

impossível” (VITOR). Até mesmo “a alfabetização ficou prejudicada, porque ela vai se 

concentrar na questão da luta do pessoal para ler os panfletos, pra se organizar, discutir a 

finalidade do movimento” (ARRUDA). A Escola Popular errou segundo Vitor “por priorizar 

a politização, onde as vezes só se falava de luta, virando brigada do movimento camponês e 

causando contradições com os pais”. Outra dificuldade apresentada foi a ampliação desse 

modelo de escola para outros municípios. Isso acabou espalhando os colaboradores ainda 

mais, pois a fundação de todas as quatro escolas (Machadinho d’Oeste, Corumbiara, Espigão 

d’Oeste e Theobroma) fez com que o movimento se dispersasse e as pessoas ficassem longe 

da Escola da Barragem, que era como se fosse a sede das escolas populares. 

Além disso, havia o problema da certificação, pois muitos pais a exigiam.  O que a 

Escola Popular podia fazer era ensinar o aluno por um determinado tempo e depois levá-lo na 

Secretaria Municipal de Educação para fazer prova de supletivo para ser certificado. Isso 

gerou muita contradição na Escola Família Camponesa, uma vez que muitos pais não 

entendiam porque seus filhos estudavam e não tinham nenhum papel que comprovasse a 

escolaridade. 

Portanto, observamos que Vitor faz uma autocrítica ao dizer que a escola do jeito que 

estava não atendia a realidade dos camponeses e dos acampados da área Palma Arruda, pois 

os fundadores queriam muita coisa ao mesmo tempo. (VITOR). 

Observamos que vários foram os motivos para que a Escola Família Camponesa após 

três anos de funcionamento fechasse a suas portas. Entretanto, através da crítica e autocrítica 

os membros da Escola Popular criaram um segundo modelo de Escola Popular, voltado para a 

alfabetização dos camponeses, com estruturas pequenas e que fosse possível dirigir de acordo 

com a realidade dos camponeses. Na atualidade a Escola Popular se concentra em campanhas 

de Alfabetização nas áreas camponesas e com operários nas cidades.  

Essa escola teve muitas influências das ideias socialistas ancoradas no marxismo e 

também na educação integral proposta por Marx e Engels (2011, p. 85) como podemos 

observar abaixo: 

Por educação entendemos três coisas: 
Primeiramente: Educação mental. 
Segundo: Educação física, tal como é dada em escolas de ginástica e pelo exercício 
militar. 
Terceiro: Instrução tecnológica, que transmite os princípios gerais de todos os 
processos de produção e, simultaneamente, inicia a criança e o jovem no uso prático 
e manejo dos instrumentos elementares de todos os ofícios. 
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Um curso gradual e progressivo de instrução mental, gímnica e tecnológica deve 
corresponder à classificação dos trabalhadores jovens. Os custos das escolas 
tecnológicas deveriam ser em parte pagos pela venda dos seus produtos. A 
combinação de trabalho produtivo pago, educação mental, exercício físico e 
instrução politécnica, elevará a classe operária bastante acima do nível das classes 
superior e média. É evidente que o emprego de todas as pessoas dos [9] aos 17 anos 
(inclusive) em trabalho noturno e em todos os ofícios nocivos à saúde tem de ser 
estritamente proibido por lei. 

Essa formação total, integral, tem como objetivo desenvolver todas as capacidades dos 

homens e servir também para que as massas trabalhadoras se organizem e lutem pela 

revolução. Como já dissemos, a Escola Popular se espelhou nas ideias da URSS e da China 

Socialista durante a GRCP (Grande Revolução Cultural Proletária). Em relação a URSS, 

Anton Semyonovich Makarenko é bastante mencionado nas entrevistas feitas com os 

colaboradores da pesquisa, uma vez que a Escola Popular fundamentou seus princípios e 

organização pedagógica no trabalho realizado por Makarenko na colônia Gorki e depois na 

comuna Dzerjinski onde trabalhou com delinquentes juvenis, sendo todo seu processo 

educativo baseado na coletividade, autogestão e trabalhos culturais. 

Observamos que a educação defendida por Makarenko foi também pensada pelos 

membros da Escola Popular, pois sua forma “combina o estudo com o trabalho, a teoria com a 

prática, a política com a ação transformadora da sociedade, aplicando métodos e didáticas 

revolucionárias, baseadas no conhecimento do povo, relacionados à realidade objetiva” 

(ESCOLA POPULAR, S/d.c, p. 6). Todo o trabalho desenvolvido na Escola Popular sempre 

foram pautados no coletivismo, na ligação da teoria com a prática, na combinação do trabalho 

manual e intelectual, além dos exercícios físicos realizados cotidianamente pelos seus 

membros. 

Com base nessas ideias, observamos que a Escola Popular teve experiências de 

educação integral na Escola Família Camponesa não apenas no que diz respeito ao tempo que 

estes sujeitos ficavam na escola, mas por terem uma parte do dia destinada as atividades 

físicas, outra ao trabalho e estudo, pois através dessa vinculação era possível que o ser 

humano desenvolvesse suas potencialidades e tivesse uma formação completa. 

Os princípios da educação integral na perspectiva marxista têm o trabalho e a 

coletividade como elementos centrais da formação humana: 

A divisão do trabalho implica ainda a contradição entre o interesse do indivíduo 
singular ou da família singular e o interesse coletivo de todos os indivíduos que se 
relacionam entre si; mais ainda, esse interesse coletivo não existe apenas, digamos, 
na ideia enquanto "interesse universal", mas sobretudo na realidade como 
dependência recíproca dos indivíduos entre os quais é partilhado o trabalho (MARX; 
ENGELS, 2011, p.  28). 
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Portanto, a educação socialista deve ser para a coletividade, pois o trabalho e a vida 

coletiva são instâncias que contribuem para a formação do homem novo: 

Com efeito, desde o momento em que o trabalho começa a ser repartido, cada 
indivíduo tem uma esfera de atividade exclusiva que lhe é imposta e da qual não 
pode sair; é caçador, pescador, pastor ou crítico e não pode deixar de o ser se não 
quiser perder os seus meios de subsistência. Na sociedade comunista, porém, onde 
cada indivíduo pode aperfeiçoar-se no campo que lhe aprouver, não tendo por isso 
uma esfera de atividade exclusiva, é a sociedade que regula a produção geral e me 
possibilita fazer hoje uma coisa, amanhã outra, caçar de manhã, pescar à tarde, 
pastorear à noite, fazer crítica depois da refeição, e tudo isto a meu bel-prazer, sem 
por isso me tornar exclusivamente caçador, pescador ou crítico (MARX; ENGELS, 
2011, p. 28). 

Esse homem completo se forja nas relações de trabalho que deve começar desde cedo. 

Segundo os autores qualquer criança a partir dos nove anos pode e deve ser um trabalhador 

que produz e “não pode escapar da lei da natureza, segundo a qual aquele que quer comer tem 

de trabalhar, não só com o seu cérebro, mas também com suas mãos” (MARX; ENGELS, 

2011, p. 83). Fica evidente a importância dada pelo marxismo tanto no trabalho intelectual 

como no mental e que ambos não podem ser separados como faz o capitalismo, mas unidos 

para criar um homem completo e que se sinta realizado no trabalho, já que faz o que gosta e 

pode migrar nas mais diversas funções. Marx propôs a ligação entre o trabalho e estudo 

explicando suas vantagens: 

Os inspetores de fábrica logo descobriam, através dos depoimentos dos mestres-
escolas, que as crianças empregadas nas fábricas, embora só tivessem meia 
frequência escolar, aprendiam tanto e muitas vezes mais que os alunos regulares que 
tinham a frequência diária integral. "A coisa é simples. Aqueles que só permanecem 
na escola metade do dia estão sempre lépidos, em regra, dispostos e desejosos de 
aprender. O sistema de metade trabalho e metade escola toma cada uma das duas 
ocupações descanso e recreação em relação à outra, sendo por isso mais apropriado 
para a criança do que a continuação ininterrupta de uma das duas (MARX; 
ENGELS, 2011, p.  91). 

Marx observou que as crianças que estudavam e trabalhavam tinham um rendimento 

melhor do que aquelas que só estudavam. Por isso, uma educação integral na perspectiva da 

omnilateralidade deve primar para que os pequenos desde cedo valorizem e participem dos 

dois tipos de trabalho. Marx e Engels (2011, p. 92) constituíram o ensino e a ginástica como 

um “método de elevar a produção social e de único meio de produzir seres humanos 

plenamente desenvolvidos”. Portanto, essa formação é essencial para a educação integral que: 

Diversamente da ocultação do caráter da escola produzida pela burguesia, a escola 
da classe trabalhadora, durante a ditadura do proletariado, não tem nenhum interesse 
em mascarar seus objetivos e interesses de classe. Busca, ao contrário, explicitá-los 
evidenciando o seu compromisso com a superação do modo de produção capitalista 
e a construção de uma nova sociedade onde as classes sociais estariam suprimidas 
(SILVA, 2017, p. 144). 
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Entretanto, a nova escola socialista só existirá quando não houver mais as classes 

sociais. Para isso, algumas medidas são necessárias para que o proletariado garanta a sua 

existência e ataquem a propriedade privada. Sendo elas: 

[...]  
4 - Organização do trabalho ou emprego dos proletários nos domínios, fábricas e 
oficinas nacionais, graças ao qual se poderá eliminar a competência entre os 
trabalhadores; enquanto existam, os patrões das fábricas deverão abonar um salário 
tão elevado como o do Estado. 
5 - Obrigação de trabalhar para todos os membros da sociedade até que desapareça a 
propriedade privada. Formação de exércitos industriais, em particular na agricultura. 
6 - Educação de todas as crianças, a partir do momento em que possam desligar-se 
dos primeiros cuidados maternos, nas instituições nacionais e a cargo da nação. 
Educação e trabalho produtivo andarão lado a lado. 
7 - Multiplicação do número de fábricas, oficinas, caminhos-de ferro e navios 
nacionais, cultivo de todas as terras e melhoramento das já cultivadas, na mesma 
proporção em que se multiplicarem os capitais e os operários que se encontram à 
disposição da nação. 
8 - Educação de todas as crianças, a partir do momento em que podem passar sem os 
cuidados maternos, em estabelecimentos nacionais e a expensas do Estado. 
Combinar a educação e o trabalho fabril (MARX; ENGELS, 2011, p. 133). 

Além de Makarenko, pudemos observar em alguns documentos da Escola Popular 

várias passagens com citações de Mao Tsetung, principalmente no documento intitulado 

Escola Popular: instrumento de politização das massas, que nas suas várias páginas sempre 

faz menções ao pensamento guia do grande presidente chinês, principalmente no que diz 

respeito a Revolução no Ensino ocorrida durante a GRCP que se desenvolveu a partir da linha 

de massas e da combinação do ensino com o trabalho produtivo, democratizando o 

conhecimento e colocando-o a serviço do proletariado, politizando e formando o novo homem 

e a nova mulher. A GRCP não foi derrotada com a restauração do capitalismo, após a morte 

de Mao Tsetung, ao contrário, foi uma grande lição histórica com profundos ensinamentos ao 

proletariado de todo o mundo.  

Os princípios gerais da educação socialista aplicada nas experiências de Makarenko na 

URSS e na Grande Revolução Cultural Proletária são visíveis na organização da Escola 

Popular. O pensamento educacional de Mao Tsetung aplicado durante a GRCP fundamenta a 

crítica a educação burguesa e a proposta da Escola Popular:  

A Grande Revolução Cultural Proletária na China (1966 a 1976) dirigida pelo 
Presidente Mao Tsetung levou a fundo com uma contundente crítica à concepção 
burguesa de que a educação é um processo de transmissão de conhecimento indireto 
que se deriva de uma acumulação quantitativa e linear na História, o que 
desconsidera que a educação é um fenômeno da luta de classes, e que cada classe 
busca educar a sociedade de acordo com sua ideologia. A interrogação de “Quem 
educa quem?”, levantada para aplicar uma verdadeira revolução no ensino, 
procurava demonstrar que todo o conhecimento desenvolvido pela humanidade se 
deu através de uma ferrenha luta de classes, e que em todas as épocas de sua 
existência as diferentes classes procuram educar a sociedade de acordo com sua 
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concepção de mundo. Na concepção do proletariado a relação do conhecimento com 
a realidade só faz sentido se o primeiro serve à transformação do segundo, 
conduzindo a sociedade pela via revolucionária para o fim das classes sociais 
(ESCOLA POPULAR, 2013, p. 4). 

Vítor, um dos nossos entrevistados da pesquisa afirmou que sempre tiveram, desde o 

início da Escola Popular, como base teórica, os ideais da educação desenvolvida na URSS e 

também da China Socialista:  

Da onde a gente bebeu os princípios é da experiência mais avançada que houve na 
educação que é na União Soviética, mas, principalmente na China. Então nesse 
período todo que a escola funcionou, sempre foi um norte pra nós como princípio 
essa questão da revolução chinesa, principalmente por causa do Mao Tsetung, na 
qual conseguiu “casar” em todo momento essa questão da vinculação da teoria com 
a prática e a questão de entender a importância dos camponeses para a revolução no 
país. O princípio dela é esse, servir ao povo, mas principalmente no caso da escola, 
nas áreas de campo servir aos camponeses pobres e servir nesse sentido, de trabalhar 
com eles, estudar com eles e lutar com eles (VITOR). 

Portanto, observamos que a Escola Popular nunca desviou do legado deixado por esses 

países revolucionários, pelo contrário, sempre priorizou um ensino voltado para as massas, 

com uma nova cultura, servindo, estudando e trabalhando com o povo. De Makarenko, se 

observa a importância do trabalho coletivo, rechaçando o individualismo. De Mao Tsetung a 

compreensão de como aliar a teoria à prática, servir ao povo, lutar com o povo e vencer com o 

povo. 

A politização das massas camponesas aparece como o principal objetivo da Escola 

Popular, sendo seus métodos e princípios baseados na luta pela produção e de forma mais 

geral na luta de classes e na formação de militantes que contribuam com a revolução, 

defendendo assim a ideologia do proletariado. 

O conceito de revolução defendido pela Escola Popular foi desenvolvido por Mao 

Tsetung como Revolução de Nova Democracia: 

A revolução de democracia nova é parte da revolução socialista-proletária mundial, 
está resolutamente oposta ao imperialismo, isto é, ao capitalismo internacional. 
Politicamente, significa ditadura conjunta das classes revolucionárias sobre os 
imperialistas, traidores e reacionários (...). Economicamente, tem o objetivo a 
nacionalização do grande capital e das grandes empresas dos imperialistas, dos 
traidores e dos reacionários, assim como a distribuição pelos camponeses das terras 
da classe dos senhores de terras, preservando ao mesmo tempo as empresas 
capitalistas privadas em geral e não liquidando a economia dos camponeses ricos. 
Desse modo, o novo tipo de revolução democrática, embora abrindo caminho ao 
capitalismo, cria as condições prévias do socialismo (...) é uma fase de transição 
cujo objetivo é acabar com a sociedade colonial, semicolonial e semifeudal e 
preparar as condições para o estabelecimento da sociedade socialista, quer dizer, é o 
processo duma revolução de democracia nova (MAO TSETUNG, 1975, p. 530).  
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A Revolução de Nova Democracia é a revolução que deve ocorrer nos países de 

capitalismo burocrático, ou seja, semifeudais e semicoloniais, dominados pelo imperialismo. 

Conforme os documentos da Escola seus princípios podem ser sintetizados em três 

proposições: 1) São as massas que fazem a história e as massas decidem tudo; 2) Sustentar-se 

com as próprias forças; 3) Coordenação coletiva e trabalho coletivo. Observamos que são 

princípios que seguem as orientações marxistas. 

A proposta pedagógica da Escola Popular começou a ser formulada desde a 

organização da Escola Família Camponesa e foi construída coletivamente. Defende que a 

pedagogia “diz respeito à transmissão de conhecimento e para serem científicos os três tipos 

de práticas sociais (luta de classes, luta pela experimentação científica e a luta pela produção) 

devem estar integrados ao processo de aprendizagem” (ESCOLA POPULAR, 2007, p. 10) 

possibilitando aos estudantes “investigar e vivenciar pessoalmente a confirmação prática das 

teorias científicas apresentadas” (ESCOLA POPULAR, 2007, p. 10). Mas essa transmissão de 

conhecimento não é apenas papel do professor. Para a Escola “todos possuem conhecimento e 

que todos devem ensinar a todos, o que modifica essencialmente as relações no interior da 

escola, transformando todos em professores e todos em alunos” (ESCOLA POPULAR, S/d.c, 

p. 6).  

Apesar de se organizar fora da esfera do Estado, a Escola Popular não propõe que se 

abandone a escola pública estatal. Ela é considerada um importante espaço da luta de classes 

na sociedade. Os conteúdos da escola capitalista refletem a ideologia das classes dominantes, 

que são passadas como verdades para todos, entretanto, é preciso resistir dentro da escola e 

transformá-la em uma trincheira da luta de classes, pois, “como quem está no controle da 

escola oficial são os representantes do velho Estado, obviamente que as ideias dominantes 

refletem seus pontos de vistas, não, porém sem resistência” (ESCOLA POPULAR, 2011, p. 

3).  

Sendo assim, os documentos da escola afirmam que “nossa linha na educação deve 

ser: combater as ideias atrasadas dentro da velha escola, ideias que enaltecem os feitos e 

valores das classes dominantes e depreciam tudo aquilo que vem do povo” (ESCOLA 

POPULAR, 2011, p. 3). Porém, ao mesmo tempo, “nos debruçamos na construção de uma 

nova escola, onde a educação se assuma verdadeiramente como de nossa classe, uma 

educação que sirva ao povo, sua prática, sua sabedoria, sua cultura, suas lutas” (ESCOLA 

POPULAR, 2011, p. 3).  Para a Escola Popular a ciência e a técnica devem estar a serviço do 

povo. Também, combater o analfabetismo nas áreas camponesas é um dos grandes desafios a 

serem enfrentados pela Escola Popular, tendo em vista, a quantidade elevada de analfabetos 
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no campo. Dessa maneira, a Escola Popular realiza as campanhas de alfabetização, na qual o 

objetivo é varre-lo do seio do povo camponês nas áreas onde atua a Escola. 

Vejamos algumas fotos das salas de alfabetização e de seus alunos: 

 

 
Fotografia 01: Mulheres, homens e crianças participando das atividades da Escola Popular na Área 
Lamarquinha em Rondônia. Fonte: Arquivo Escola Popular.  
 

 

 

Fotografia 02: Turma de alfabetização da Escola Popular. Fonte: Arquivos Escola Popular.  
 

 Nas fotografias 4 e 5 podemos analisar a quantidade significativa de mulheres, 

homens e crianças que participaram das atividades da Escola Popular em Rondônia.  

Observamos nos documentos da Escola Popular a defesa de que o Brasil é um país de 

capitalismo burocrático, semifeudal e semicolonial e por isso, sofre com os ditames dos 

órgãos mundiais do imperialismo como o Banco mundial, por exemplo que faz interferências 

na educação ofertada para os países de terceiro mundo, fazendo aumentar a hegemonia das 

teorias pedagógicas capitalistas. 
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O conceito de Capitalismo Burocrático foi criado por Mao Tsetung na análise do 

capitalismo chinês e foi desenvolvido por Guzmán (1974, p. 1) que aprofundando o conceito 

de capitalismo burocrático, o define como “o capitalismo que o imperialismo impulsiona num 

país atrasado; o tipo de capitalismo, a forma especial de capitalismo, que impõe um país 

imperialista a um país atrasado, seja semifeudal, semicolonial”. 

Souza (2014, p. 65) afirma que “o capitalismo burocrático tem duas colunas: 

semicolonialismo e semifeudalidade (grande propriedade, semisservidão, gamonalismo)”. 

Conforme a autora, o semicolonialismo é essencialmente um fator externo, isto é, a condição 

de semicolônia dominada, que é totalmente dependente dos países com capitalismo avançado 

que monopolizam o sistema de produção. Semifeudal, porque mantém uma estrutura agrária 

concentradora e semicolonial e, no contexto de desenvolvimento capitalista, atua como um 

país produtor e exportador de matérias primas tendo sua política econômica controlada pelo 

imperialismo (SOUZA, 2014). 

Para (LÊNIN, 1979, p. 87 e 88) “se fosse necessário dar uma definição o mais breve 

possível do imperialismo, dever-se-ia dizer que o imperialismo é a fase monopolista do 

capitalismo”. Ou seja, é a fase de junção do capital financeiro com o industrial e bancário 

marcado pela partilha e repartilha do mundo entre as grandes potências imperialistas. 

(LÊNIN, 1979, p. 87). 

Conforme consta nas discussões presentes nos documentos da Escola Popular, o 

capitalismo existente no Brasil é um tipo de capitalismo caracterizado como capitalismo 

burocrático. Esse tipo de capitalismo está presente em todos os países que não conseguiram 

fazer as revoluções burguesas, pois “com o desenvolvimento do imperialismo, como fase 

superior e última do capitalismo, encerrou-se a etapa das revoluções burguesas, deixando 

pendente a questão da democratização da terra nos países coloniais e semicoloniais” 

(SOUZA, 2014, p. 61). Esses países coloniais e semicoloniais mantém o problema agrário 

(alta concentração das terras e os conflitos no campo) e se submete a uma ou mais nações 

imperialistas. 

 

5 Considerações Finais 

A pesquisa demonstrou que a Escola Popular surge como uma forma de resistência à 

educação atual oferecida pelo Estado. A Escola Popular desde seu início almejava formar o 

homem omnilateral, como propôs Marx: uma educação intelectual, física e tecnológica para 

que fosse possível formar o homem total, mas também ser suporte para que os trabalhadores 

lutassem e organizassem a revolução. Embora tivessem clareza de que essa escola só poderia 
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ser construída no socialismo, ela funcionaria como uma forma de resistência e contribuiria 

prioritariamente com a politização dos camponeses e a consciência e luta política contra o 

imperialismo e os seus ditames nos países de capitalismo burocrático. 

Como perspectivas, acreditamos que a Escola Popular é uma organização que está 

vinculada aos interesses dos camponeses e operários, na cidade e no campo, buscando aplicar 

os princípios da educação socialista com o objetivo de politizar e ampliar o acesso aos 

conhecimentos científicos, servindo ao processo de construção e desenvolvimento da 

Revolução de Nova democracia, ininterrupta ao socialismo, quando será possível oferecer a 

todos, de fato, uma educação integral.  
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DE POLIVALENTE A COLÉGIO CÍVICO MILITAR: A HISTÓRIA DE UMA 

INSTITUIÇÃO ESCOLAR E SUAS IDEIAS PEDAGÓGICAS 
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Resumo 

O fenômeno que chamamos de militarização das escolas ou de militarização da 
educação, foco de muitas pesquisas no campo da educação, chega em 2016 no 
município goiano de Catalão-GO quando o Colégio Estadual da Polícia Militar 
Polivalente “Dr. Tharsis Campos inicia suas atividades em prédio que desde a década de 
1970 para sediar naquele momento sediava o Colégio Polivalente. Não é uma escolha 
livre de intencionalidade já que vemos na literatura que a definição da localização e dos 
prédios para a militarização deve fundamentalmente optar por acontecer em escolas em 
bairros marginalizados, periféricos marcados pela violência e por baixos índices de 
desempenho como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) ou 
aquelas que já apresentem uma localização privilegiada, um alunado mais homogêneo 
do ponto de vista socioeconômico e que conte com melhor estrutura física.  Em ambos 
os casos o processo educativo adota como base um pensamento pedagógico de 
inspiração liberal que prima pela valorização da disciplina e do currículo formal. Neste 
artigo socializamos um recorte de pesquisa de mestrado concluída com o objetivo de 
demonstrar como a análise da trajetória da instituição que hoje comporta o Colégio da 
Polícia Militar manifesta a pré-existência de condições favoráveis para que ela se 
tornasse um colégio cívico militar que é o “Colégio Estadual da Polícia Militar 
Polivalente Dr. Tharsis Campos” em especial como representante das instituições que já 
continham historicamente elementos favoráveis a execução de um projeto claramente 
voltado à diferenciação social como a localização e o perfil do alunado. A metodologia 
utilizada foi a pesquisa documental que, atendo-se ao texto do Projeto Político 
Pedagógico vigente, que buscou analisar as características de público e proposta da 
instituição desde sua criação. O referencial utilizado circunscreveu-se nos limites dados 
pelos aportes da história das instituições do qual evidenciamos Julia (2001) e do 
pensamento pedagógico que teve em Mizukami (1986) a principal colaboração. Os 
resultados fornecem bases para indicar que desde o início a instituição na qual hoje 
funciona o colégio do tipo “cívico-militar” já atendia aos ideais de diferenciação social 
e disciplinarização das juventudes que eram caros às famílias conservadoras o que 
justifica o apreço ao paradigma liberal de educação que hoje se mantem e se fortalece 
com base no discurso do atual governo federal e da aprovação das famílias dos alunos 
matriculados. 
 

                                                           
1 Mestre em Educação, Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, renata_l_silva@hotmail.com. 

2 Doutora em Educação, Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, juliana.barrado@gmail.com. 
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Palavras-chave: História da Educação. História das instituições. Colégio Cívico 
Militar. 
 

1. Introdução  

Entendemos que a história de uma instituição educativa vai produzindo marcas 

em sua cultura escolar (JULIA, 2001) cuja análise mais atenta explicita a gênese e a 

evolução de suas formas de pensar a educação e de realizar o processo educativo. 

Assim, a história tece uma lógica que encerra em si uma concepção de mundo, de 

sociedade, de escola e de homem/mulher mais ou menos alinhados a períodos, 

contextos, projetos que em muito colaboram com nossa compreensão sobre a educação 

como processo social e humano. 

Partindo desse pensamento é que voltamos nossa atenção à história da 

Instituição localizada no município goiano de Catalão onde desde 2016 funciona o 

Colégio Estadual da Polícia Militar Polivalente Dr. Tharsis Campos que pode ser visto 

como modelo do que o governo federal em vigência denomina de “colégio cívico-

militar”. Nesse novo formato a responsabilidade da gestão da instituição passa a ser da 

Polícia Militar e, a partir de então, recebem um expediente que vem recebendo amplo 

apoio daqueles que consideram positiva a disciplina e os resultados que estas 

instituições vêm apresentando em avaliações do sistema educacional, como o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Por outro lado, recebe críticas incisivas dos que 

discordam de um modelo pedagógico pautado em autoritarismo e hierarquização e da 

perda de autonomia e reconhecimento dos profissionais da educação que tem 

minimizada sua participação nas decisões e na gestão que deixa de ser democrática 

como pressupões a Lei de Diretrizes e Bases (LDB).  

Avaliamos que pela análise da história desta instituição que consta no 

documento que é o Projeto Político Pedagógico atual ainda que apresentada em breve 

retrospectiva permite enfeixar alguns elementos que exprimem como ela foi ao longo do 

tempo consolidando uma cultura escolar que foi atendendo a certos grupos e 

necessidades afeitos a um projeto liberal de desenvolvimento para o qual era adequado 

um projeto liberal de educação. Em nova roupagem são novamente estes grupos liberais 

que tomam as rédeas das políticas educacionais e que vem nos colégios cívico militares 

instrumento de apaziguamento social pela disciplinarização e de diferenciação social a 

depender do público presente. 
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Isto posto torna-se premente recuperar as fases da instituição e analisa-las à luz 

do contexto em que concretizaram sua proposta educativa assim como à luz do campo 

do pensamento ou das teorias pedagógicas para melhor entendimento das bases do que 

se coloca e se efetiva hoje como uma proposta governamental e sobretudo para pautar 

condições para posicionamento que permita acatar, ajustar ou rechaçar o que se 

apresenta. 

Podemos afiançar que é nestes termos que nos interessou realizar uma pesquisa 

documental cujo objetivo foi demonstrar como a análise da trajetória da instituição que 

hoje comporta o “Colégio Estadual da Polícia Militar Polivalente Dr. Tharsis Campos” 

manifesta a pré-existência de condições favoráveis para que ela se tornasse expoente de 

um projeto liberal de educação. 

 

2.  Metodologia e desenvolvimento 

Tendo por base um objetivo relacionado a história das instituições educativas 

definimos como marco da metodologia a pesquisa documental coadunando com Cellard 

(2012) quando advoga que este tipo de pesquisa é de extrema importância para o 

pesquisador das ciências sociais sendo considerada indispensável aos que possuam 

qualquer intenção de reconstituir um passado distante.  

O documento analisado foi o Projeto Político Pedagógico em vigência na 

instituição foco da pesquisa que permite a partir do histórico da mesma dividir sua 

trajetória em quatro fases que revelam como ao longo do tempo o contexto, a influência 

de grupos e a política educacional foram cristalizando uma cultura escolar que hoje 

reflete e reforça um alinhamento ao pensamento social e pedagógico liberal. Dito de 

outra maneira, demonstram como toda a trajetória tornou não só possível como 

desejável aos olhos da sociedade a constituição de um colégio cívico militar. 

Após a análise do conteúdo (BARDIN, 2009) selecionamos trechos dos quais foi 

possível perceber os ideais pedagógicos adotados pela instituição em cada época e a 

partir dos mesmos travamos diálogo com textos autores que se dedicam ao estudo do 

pensamento pedagógico como Mizukami (1986), Libâneo (2003) e Saviani (2012).  

A pesquisa nos proporcionou uma maior compreensão da instituição que vemos 

hoje sem desconsiderar que sua história irradia rumos e explica o apreço a um propósito 

educacional baseado no indivíduo, na moral e no conhecimento. 
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3- Desenvolvimento 

Optamos por apresentar o desenvolvimento (dados e análise) obedecendo 

sequencialmente uma estrutura ancorada nas quatro (4) fases da instituição 

evidenciando o que orientou em termos de pensamento pedagógico, tendências ou 

abordagens a proposta e funcionamento do colégio ao longo do tempo. 

 

Fase I: Escola Estadual Polivalente de 1º Grau de Catalão (1978-1986). 

Segundo consta no Projeto Político Pedagógico a história dessa instituição 

educativa remonta a 1978 quando surgiu a Escola Estadual Polivalente de 1º Grau de 

Catalão por meio da Lei 8.275 de 27 de julho de 1977. Sua construção e a aquisição de 

materiais e equipamentos foi possível através de parcerias entre entidades Federais, 

Estaduais, Municipais e internacionais, que disponibilizaram recursos e financiamentos 

através da Agência Norte Americana para o desenvolvimento Internacional e pelo 

Programa de Expansão e Melhoria do Ensino.  

Iniciando suas atividades em 02 de maio de 1978 o colégio se dedicou ao 

atendimento dos alunos do Ensino Fundamental II (no período conhecido como ensino 

de 1º grau - 5ª a 8ª séries). 

No ano seguinte, por meio da Lei 8.669 de 30 de junho de 1979, o colégio 

passou a denominar-se “Escola Estadual Polivalente de 1º Grau “Dr. Tharsis Campos”. 

Nesta primeira fase anunciava como objetivo “a promoção de uma educação que 

contemplasse a formação científica paralela à formação profissional”.  

É preciso submeter este desenho à luz do período que é a década de 1970. Isso 

ressaltará que em nível local havia um município do interior goiano que recebia suas 

primeiras empresas mineradoras fato que desencadeava altos índices de 

desenvolvimento e ressaltará ainda que em cenário mais amplo o mesmo tipo de 

desenvolvimento, calcado na industrialização, fomentava no pais como um todo a 

valorização das parcerias com entidades internacionais de fomento à educação 

sobretudo pela existência dos acordos MEC-USAID.  O entendimento era de que a 

educação seria peça fundamental ao desenvolvimento econômico fornecendo 

fundamentalmente a mão de obra nos moldes talhados pela classe industrial. 

Logo, a criação do Colégio Polivalente em Catalão pode ser vista como uma 

mostra da conexão entre a política educacional e a política nacional de desenvolvimento 

econômico (nacional desenvolvimentista) que necessitava urgentemente garantir a 
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qualificação de mão de obra para atuar nas empresas e fábricas que se instalavam nesse 

período no Brasil. Ao ter como meta o atendimento das necessidades produtivas do 

período as instituições educativas, adotavam o tecnicismo como abordagem pedagógica 

central, sobretudo após a aprovação da Lei 5692/71, que dentre outras prerrogativas, 

implantava a profissionalização do ensino médio.  

A promulgação da Lei 8.780 de 23 de janeiro de 1980 que dispunha sobre o 

Sistema Estadual de Ensino determinou a mudança na estrutura da escola que passou a 

ofertar também o 2º Grau em paralelo ao ensino Técnico-profissionalizante. O Projeto 

Político Pedagógico consultado mostra que esta configuração se manteve até o ano de 

1986.  

No campo maior das políticas educacionais esse movimento que explicita uma 

lógica pedagógica perpassada continuamente por uma lógica econômico-produtiva já 

vinha sendo definido pela reforma educacional promulgada pela Lei nº 5.692 de 11 de 

agosto de 1971 que havia fixado as Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus 

consonante aos interesses econômicos industriais regozijados pelo milagre econômico. 

Por essa via o governo orientava a inserção dos jovens das famílias trabalhadoras que, 

ao concluir essa etapa de ensino já adentravam no mercado de trabalho.  Vemos assim o 

porquê de a instituição centrar-se na promoção da profissionalização do ensino 

secundário reforçando nele o caráter essencialmente tecnicista.  

Em outro trecho presente no Projeto Político Pedagógico vemos que o objetivo 

da instituição naquele momento era “proporcionar experiência humanística científica e 

prática, designada a construção de fundamentos para estudos, além de promover 

disciplinas extracurriculares, dentre as quais, técnicas agrícolas, comerciais, educação 

para o lar e artes industriais” (PPP, 2017, p. 1).  

Por apresentar tais objetivos claramente vinculados a um projeto de educação 

que é fundamentalmente para o trabalho, percebemos que as abordagens humanista e 

tecnicista esteiam a proposta da escola e seu funcionamento. Para Mizukami (1986) a 

abordagem humanista se caracteriza por desencadear um processo educativo centrado 

no sujeito e por princípio a escola precisa oferecer condições para que o aluno se 

desenvolva em um processo de “vir-a-ser” (p. 47).  

Já o tecnicismo aparece como influência na medida em que a instituição 

persegue a formação técnica profissionalizante voltada para a inserção rápida no 

mercado de trabalho.  
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Sobre o tecnicismo é Saviani (2012) quem chama atenção para o fato de que 

seus princípios de racionalidade, eficiência e produtividade orientam a reorganização do 

processo educativo, a fim de torná-lo objetivo e operacional. Isso explica o caráter 

instrumental e utilitarista que as políticas educacionais introduziram no contexto 

escolar.  

Para Libâneo (2003) essa escola de caráter tecnicista atua em prol do 

aperfeiçoamento de uma ordem social vigente favorável ao sistema capitalista já que 

aceita como interesse imediato a produção de indivíduos “competentes” para o mercado 

de trabalho. Atua, portanto transmitindo eficientemente informações precisas, objetivas 

e rápidas.  

Todo modo, consideramos a partir do exposto que na origem da instituição há 

um pensamento educacional ou pedagógico pautado nas tendências liberais para as 

quais, a escola tem a função de preparar os indivíduos para desempenhar papéis sociais 

por sua vez baseados nas aptidões individuais. Dessa forma, o indivíduo deve adequar-

se aos valores e normas da sociedade de classe, desenvolvendo sua cultura individual. 

Com isso as diferenças entre as classes sociais não são consideradas, já que, a escola 

não leva em consideração as desigualdades sociais (LIBÂNEO, 2003). 

 

Fase II: Escola Estadual Polivalente de 1º Grau “Dr. Tharsis Campos” (1986- 2013). 

O final de década de 1980 e início da de 1990 foi um período de instabilidade 

social e econômica, visto que o país atravessava uma mudança política em decorrência 

da saída de um regime ditatorial para um regime democrático e padecia sobre os efeitos 

do desaquecimento da economia principalmente o desemprego e a superinflação. No 

ano de 1988 foi promulgada a Constituição Federal e nesta pela primeira vez a educação 

foi contemplada em um capítulo específico, em que se postula a universalização do 

acesso a educação e a superação do analfabetismo.  

Entretanto neste período o que descobrimos é que a instituição pesquisada sofreu 

os reflexos do abandono e da falta de verbas vivenciando um gradual processo de 

decadência visibilizado pela precarização de sua infraestrutura e pelo decréscimo no 

172



 

 

número de alunos3. Tudo isso teria desembocado na queda dos scores nas avaliações 

nacionais do desempenho escolar.  

Quase ao final desta fase, no ano de 2012 o governo lança o Programa Novo 

Futuro pelo qual escolas são selecionadas para funcionarem oferecendo o Ensino Médio 

em tempo integral. A ausência de mais informações no Projeto Político Pedagógico nos 

permitiu inferir que nesta fase se manteve o que havia sido sinalizador na fase 

antecedente qual seja o caráter liberal marcado pelo apreço a humanização pela moral. 

A luta maior era manter em funcionamento uma instituição de origem cara e 

reconhecida ao município. É neste contexto que os profissionais da instituição 

visualizam possibilidade para reversão do quadro.  

Pela Lei nº 17.920 de 27 de dezembro de 2012, o governo estadual instituiu os 

Centros de Ensino em Período Integral (CEPI) e por ela o Colégio Polivalente se tornou 

o Colégio Estadual Polivalente “Dr. Tharsis Campos” para atender alunos do Ensino 

Médio em período integral. 

 

Fase III: Colégio Estadual Polivalente “Dr. Tharsis Campos (2013-2016) 

Conforme mencionado, foi por meio da Lei nº 17.920 de 27 de dezembro de 

2012, que o governo definiu a transformação de quinze escolas estaduais em Centros de 

Ensino em Período Integral (CEPI) com atendimento exclusivo à alunos do Ensino 

Médio. Estas instituições, pelo documento, tinham como objetivo a expansão da jornada 

escolar para promover o dos estudantes do Ensino Médio, almejando a formação de 

indivíduos livres, solidários e qualificados, atendendo assim, às diretrizes estabelecidas 

na LDB 9.394/96, (GOIÁS, 2012).  

Para além disso, Rodrigues (2016) afirma que a reorganização dessa etapa da 

educação básica em Goiás se deu a partir da verificação de falhas no processo de 

ensino/aprendizagem, que por meio das avaliações de larga escala da qualidade 

educacional, expuseram que os índices de evasão e abandono no estado eram altos, o 

que indicava a necessidade de promover medidas para solucionar essas questões e ainda 

de expandir oportunidades de aprendizagem, sucesso e progressão nos estudos dos 

estudantes. 

                                                           
3 Matrículas por ano: 2010 – 700 alunos, sendo 506 do EM.; 2011 – 629 alunos, sendo 432 do EM.; 2012 
– 585, sendo 413 do EM. (INEP) 
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A transformação do colégio em CEPI implicou na transferência de mais de 500 

(quinhentos) alunos para outras instituições, sobretudo, os alunos do Ensino 

Fundamental I e Ensino Médio noturno. Uma vez efetivado, o colégio passou a atender 

os alunos do Ensino Médio em período integral, nos anos seguintes, o número de alunos 

foi decaindo significativamente4. 

Ainda no ano de 2013, iniciou-se uma reforma que visava a adequação do 

colégio para o atendimento do alunado em período integral, no entanto, os dados 

acessados apontam que esta foi paralisada e posteriormente abandonada. Badiinho Filho 

(2015) em seu blog, dedicou-se a uma reportagem que abordava a realidade que a escola 

se encontrava no momento, apresentou fotos e dados que indicaram a precariedade e 

descaso que os alunos que ainda se encontravam na instituição estavam sujeitos.  

A realidade do colégio, muito diferente daquilo proposto no documento original, 

estava com pisos quebrados, banheiros desmanchados, o telhado do refeitório e do 

laboratório de informática havia sido arrancado. Um pavilhão de salas de aula ainda 

havia sido desmanchado para reforma. Enfim, não havia condições para a continuidade 

das atividades, visto que a infraestrutura do colégio se encontrava caótica. 

Enfim, pela documentação acessada e pelo que preconiza o Programa Novo 

Futuro (que institui e organiza os CEPI’s), o aluno torna-se o centro do processo de 

ensino aprendizagem e, cujo modelo pedagógico “propicia ao estudante: formação 

acadêmica de excelência, formação para a vida, formação para o mundo do trabalho” 

(GOIÁS, 2012a), a proposta pedagógica da instituição mantém no período a tendência 

Humanista (MIZUKAMI, 1986) como fundamento para sua concepção de educação e 

seu funcionamento.  

 

IV Fase: CEPI-PMG Polivalente Dr. “Tharsis Campos (2016) 

A autorização para a criação de um Colégio da Polícia Militar de Goiás na 

cidade de Catalão, foi concedida por meio da Lei nº 18.556 de 25 de junho de 2014. 

Todavia, foi somente no ano de 2016 que isso se efetiva quando o comando militar 

assumiu a gestão do Colégio Polivalente. A partir de então ele passa a ter a 

denominação de “Centro de Ensino em Período Integral da Polícia Militar Colégio 

                                                           
42013 – 129 alunos do EM; 2014 – 88 alunos do EM; 2015, 90 alunos do EM; 2016, 76 alunos do EM. 
(INEP).  
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Polivalente “Dr. Tharsis Campos” explicitando a parceria entre a Polícia Militar e a 

Secretaria de Estado da Educação (SEE).  

No texto do Projeto Político Pedagógico vemos que o modelo pedagógico 

seguido pela instituição ainda é Programa Novo Futuro, no entanto, a partir da 

militarização, um novo documento foi introduzido, o Regimento Interno, documento 

proveniente dos Colégios da Polícia Militar de Goiás. Este documento introduz uma 

educação mais voltada à resultados, e define o comportamento de toda comunidade 

escolar, a partir de relações hierárquicas. Exige-se dos alunos o acatamento das normas, 

sob pena de serem punidos com transgressões.  

Quanto a evidência encontrada das abordagens pedagógicas, vemos as 

influências da pedagogia tradicional tanto pelo apreço a transmissão de conteúdos, ao 

rigor como pela centralidade do professor na condução do processo, predominante no 

Núcleo Comum (NC) e, também estão aí pistas da presença de uma abordagem 

humanista e da escola nova na diretividade menos irradiada dos professores, momentos 

mais descontraídos referentes, sobretudo, ao Núcleo Diversificado (ND).  

A definição de Mizukami (1986, p. 11), sobre a abordagem tradicional casa 

bem com os dados produzidos “[...] é caracterizada pela concepção de educação como 

um produto, já que os modelos a serem alcançados estão pré-estabelecidos, daí a 

ausência de ênfase no processo. Trata-se, pois, da transmissão de idéias selecionadas e 

organizadas logicamente”. 

Por sua vez, a abordagem humanista está centrada no aluno, que se desenvolve 

por meio das relações interpessoais estabelecidas. Centra-se no “desenvolvimento da 

personalidade do indivíduo, em seus processos de construção e organização pessoal da 

realidade, e em suas capacidades de atuar, como pessoa integrada” (IBID., p. 38). 

É após a transferência de gestão da sociedade civil para os militares que a 

instituição tem o aumento no número de matrículas disponibilizadas e a ocorrência de 

uma procura acima de seu quantitativo de vagas o que gera uma lista de espera para 

vagas ociosas. Em 2018 foram abertas turmas para o 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental.  

Também foi retomada a obra paralisada que executa as reformas e 

reestruturações dos pavilhões e equipamentos. A Figura 1 ilustra como estava a escola 

antes do CPMG, e, a Figura 2, mostra depois de realizadas as primeiras reformas.  
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Figura 1: Banheiro feminino, Pavilhão de sala de aula e Frente do Pavilhão I no início 2016. 

 
Fonte: Acervo da escola 
 
Figura 2: Pátio, refeitório e pavilhão de entrada em 2017. 

 
Fonte: Acervo da escola 

 

Quando comparamos a situação dessa instituição atual com a de outras 

instituições educativas estaduais é possível notar que ela conta com um quantitativo 

superior de Recursos Humanos, seja de profissionais da educação e militares (que em 

geral, prestam serviços de gestão, vigilância, controle de disciplina e manutenções). É 

uma composição organizacional bastante privilegiada quando temos em mente que a 

maioria das demais escolas estaduais sofre com quadro reduzido e escassez de 

profissionais qualificados. É pertinente expor ainda que nesta composição a maior parte 

de professores é especialista havendo também mestres. Todo esse capital humano com 

certeza traz ganhos para a instituição e para os alunos. 

 

3. Resultados 

A compreensão da história do Colégio Polivalente através do que se apresenta 

no atual Projeto Político Pedagógico como trajetória nos permitiu compreender como ao 

longo das distintas fases a tendência que guiou a proposta pedagógica tem sido 

preponderantemente a tendência liberal para a qual conforme é defendido por Libâneo 

(2003) e Saviani (2012) a escola tem a função de preparar os indivíduos para 

desempenhar os papéis sociais, a partir de suas capacidades individuais. Neste sentido 

não cabe à escola promover à transformação sociais e a formação para a superação das 

desigualdades sociais, mas sim, promover a manutenção da ordem vigente. 

Em seu primeiro momento, por meio da análise do PPP, observamos no colégio 

a presença de duas tendências que guiaram a proposta educacional, uma tendência 
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humanista, no qual, o enfoque do trabalho pedagógico e do processo de ensino-

aprendizagem é o sujeito (MIZUKAMI, 1986), e também a liberal tecnicista, que 

conforme afirma Libâneo (2003, p. 8), “[...] subordina a educação à sociedade, tendo 

como função a preparação de “recursos humanos” (mão-de-obra para indústria). 

Predomina assim, o aprender a fazer, “o essencial não é o conteúdo da realidade, mas as 

técnicas (forma) de descoberta e aplicação, (IBID).  

Nessa mistura de tendências, podemos então, a partir de Libâneo (2003, p. 11), 

afirmar que se trata de uma tendência liberal renovada progressivista, cuja função da 

escola é “adequar as necessidades individuais ao meio social”.  

Em referência à fase correspondente aos anos de 1986 a 2013, o documento 

analisado não apresenta pormenores sobre a proposta pedagógica, mas, a partir de pistas 

dadas pelo funcionamento e pelas rotinas da instituição assomados ao reconhecimento 

do cenário nacional, sustentamos a continuidade de ideais liberais sustentados pela 

tendência tradicional humanista. Libâneo (2003) nos serve de fulcro para tal 

consideração ao afirmar que as tendências liberais se manifestam nas práticas escolares 

de modo a pontuar a necessidade de recomposição da supremacia da burguesia.  

A partir do ano de 2013 vemos um aprofundamento do liberalismo recoberto da 

tendência humanista que assume o aluno como centro do processo de ensino 

aprendizagem. Passa-se a estimular  a busca e construção do conhecimento e o professor 

torna-se o mediador do processo e deve organizar momentos que possibilitem ao aluno 

o desenvolvimento de suas habilidades individuais. No entanto, pelos motivos 

apresentados anteriormente – falta de recursos financeiros e humanos – a proposta não 

se efetivou, tal qual estava proposto sendo que a militarização emerge como a solução 

para a crise, a decadência.  

E é a militarização que marca um período de significativas mudanças na 

instituição sem desconsiderar a cultura escolar nela sedimentada. O item novo não está 

nos ideais de educação que se mantem apegados aos quesitos da moral, da disciplina e 

da aprendizagem dos conteúdos formais, mas na chegada de um grupo que assumindo a 

conquista pela farda e pela ordem de uma maior confiabilidade e credibilidade da 

sociedade. E que, servindo-se das parcerias público/privadas executa o que é visto como 

um intenso processo de reestruturação, ampliação e melhorias significativas. 

Analisando o modo como o processo educativo se configura nesta fase vemos 

que a o que direciona o trabalho pedagógico sobretudo no núcleo comum do currículo é 
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um pensamento liberal que na vertente tradicional de educação defende que a escola 

tem como objetivo a formação intelectual e moral dos educandos preparando-os para 

assumir sua posição social (LIBÂNEO, 2003).  

Sem destoar desse horizonte esse mesmo currículo tem para as disciplinas do 

núcleo diversificado a valorização de um protagonismo juvenil que se reinventa como 

se fosse uma abordagem humanista ou escolanovista, mas que de fundo serve ao intento 

de grupos que almejam para a escola a função forjar alunos que detenham as habilidades 

e competências que pelo mercado são colocadas em voga como o empreendedorismo e 

a flexibilidade. 

 

4. Conclusões ou Considerações Finais 

Enfim, temos elementos que nos oportunizam indicar a instituição hoje 

denominada “Centro de Ensino em Período Integral da Polícia Militar Colégio 

Polivalente “Dr. Tharsis Campos” sempre se pautou em um pensamento liberal de 

sociedade e de educação.  

Assim, assume como objetivo aquilo que para Libâneo (2003) é próprio desse 

pensamento e que é a concepção de que a escola tem como objetivo a formação de 

indivíduos para o “desempenho de papéis sociais” conforme as competências 

individuais. Ao disseminar o ideário de igualdade de oportunidades, desconsidera a 

desigualdade de condições. Portanto, não há a busca da superação das desigualdades 

sociais, e sim, da manutenção da ordem vigente, ou seja, a escola reproduz o sistema 

capitalista. 
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EIXO - HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DA EDUCAÇÃO 
 
CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (1979-1996) 
 

Jorismary Lescano Severino (UFMS)1 
Margarita Victoria Rodríguez (UFMS)2 

Resumo 

O artigo objetiva analisar o curso de Pedagogia na Universidade de Mato Grosso do Sul, 
campus de Campo Grande, especificamente a implantação e trajetória histórica do curso no 
período de 1979 a 1996. O recorte temporal foi definido em decorrência da divisão do Estado 
de Mato Grosso e das reformulações nas políticas de formação inicial de professores ocorridas 
na área da Pedagogia em nível nacional, durante a ditadura cívico-militar, e a posterior 
democratização do país e as mudanças ocorridas na educação superior pública brasileira. Os 
procedimentos metodológicos utilizados compreendem a investigação bibliográfica e 
documental (leis, decretos, resoluções e pareceres), também foram consultadas e 
sistematizadas fontes institucionais dos anos de 1970, 1980 e 1990. Verificou-se que o curso 
de Pedagogia foi implantado num momento histórico caraterizado pelo modelo tecnicista, que 
privilegiava a formação de especialistas. A Comissão Organizadora propôs que o curso de 
Pedagogia em Campo Grande fosse orientado para a formação de professores com habilitação 
para atuar na pré-escola e nos primeiros anos do ensino fundamental ampliando os espaços de 
atuação do pedagogo.  
 
Palavras-chave: História da Educação. Formação Inicial de Professores. Curso de Pedagogia 
 
INTRODUÇÃO   

Este artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa em andamento, cujo objeto é a 

história de criação do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS), campus de Campo Grande, integra o grupo de pesquisa “Sociedade História e 

Educação - GEPSE/HISTEDBR-MS, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul”, 

vinculado à Linha de Pesquisa “História, Políticas e Educação¨, do Programa de Pós-graduação 

em Educação mestrado e doutorado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

O objetivo do artigo foi analisar o curso de Pedagogia na Universidade de Mato 

Grosso do Sul, campus de Campo Grande, especificamente a sua criação no período de 1979 a 

1989. O referido recorte temporal foi definido em decorrência da divisão do Estado de Mato 

Grosso e das reformulações nas políticas de formação inicial de professores ocorridas na área 

                                                             
1 Jorismary Lescano Severino, doutoranda Programa de Pós-Graduação em Educação/FAED/UFMS; Mestre em 
Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Graduada em Pedagogia - Licenciatura 
(Habilitação em Anos Iniciais e Educação Infantil) pela mesma universidade. 
2 Professora associada do curso de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação/FAED/UFMS. 
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da Pedagogia em nível nacional, durante a ditadura militar, e a posterior democratização do 

país, bem como as mudanças ocorridas na educação superior pública brasileira. 

Os procedimentos metodológicos compreendem a investigação bibliográfica e 

documental, também foram consultadas e sistematizadas fontes institucionais dos anos de 

1970 e 1980, tais como: leis, decretos, resoluções, pareceres, estatutos, atas de reunião do 

colegiado do curso de Pedagogia e relatório do Centro de Ciências Humanas Sociais da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Optou-se como referência metodológica pelo 

enfoque do materialismo histórico dialético, por considerá-lo mais apropriado e que mais 

contribui para o desenvolvimento de pesquisas neste campo de investigação.  

Assim, o artigo apresenta inicialmente a caracterização histórica do brasil, em segundo 

momento os aspectos históricos e legais que organizaram o curso de Pedagogia no Brasil e 

finaliza com a história do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul3 no campus de Campo Grande, MS. 

 
CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA DO BRASIL: IMPLICAÇÕES NA POLÍTICA 
EDUCACIONAL DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES (1970-1990) 
 
 No Brasil, o período que antecedeu a entrada da década de 1970, especificamente o 

ano de 1964, marcou o país com profundas mudanças políticas e ideológicas. Com efeito, em 

março desse ano, ocorreu o golpe civil militar, o presidente João Goulart (1961-1964) foi 

deposto e iniciou-se a ditadura, mediante o Ato Institucional nº 1, de 9 de abril. Foram 

suspensos os direitos políticos dos opositores do regime, bem como cassação de mandatos e 

prisão dos mesmos (VIEIRA, 2015). 

 Os primeiros anos de governo militar foram marcados por corte de gastos no setor 

público, aumento de tarifas e impostos, restrição de crédito, arrocho salarial, recessão e 

desemprego. A relação com o capital estrangeiro ficou cada vez mais estreitada mediante a 

                                                             
3 A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) teve sua origem em 1962, com a criação da 
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Campo Grande, na cidade de Campo Grande e primeiramente recebeu 
a denominação de Universidade Estadual de Mato Grosso inserindo o ensino superior público no sul do então 
Estado de Mato Grosso. A Lei Estadual nº 2.620 de 26 de julho de 1966 possibilitou a criação do Instituto de 
Ciências Biológicas de Campo Grande que instituiu departamentos e o curso de Medicina, bem como reformulou 
a estrutura anterior, instituiu departamentos e criou o curso de Medicina. Em 1967, o governo do Estado de Mato 
Grosso amplia a rede pública de ensino superior com a criação em Corumbá do Instituto Superior de Pedagogia 
e, em Três Lagoas, do Instituto de Ciências Humanas e Letras. Posteriormente, a integração dos Institutos de 
Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas ocorreu a promulgação da Lei Estadual nº 2.947, de 16.09.1969, que 
criou a Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT). Na década de 1970, foram criados os Centros 
Pedagógicos de Aquidauana e Dourados; incorporados à UEMT. Com a divisão do Estado de Mato Grosso, foi 
concretizada a federalização da instituição que passou a denominar-se Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, pela Lei Federal nº 6.674, de 05.07.1979 e o Centro Pedagógico de Rondonópolis passou a 
integrar a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 
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venda de empresas nacionais – ocasionada pela desvalorização da moeda do país – e os novos 

empréstimos provocaram uma aproximação cada vez maior com os Estados Unidos (EUA) 

(VIEIRA, 2015). 

 Os anos de 1970 expressaram o auge da ditadura, com prisões, torturas e assassinatos 

dos opositores e intensa repressão e eliminação de qualquer movimento ou indivíduo que 

fosse vinculado ao comunismo. Também, é o período chamado de milagre econômico em que 

houve o crescimento do PIB em 11,1% e facilidade de crédito para a aquisição de bens de 

consumo duráveis. O crescimento da economia contrastou com o aumento da dependência do 

capital e petróleo estrangeiro e com o aprofundamento das desigualdades sociais no país 

(MENEZES; SANTOS, 2001). 

 Verifica-se no lastro da reforma que, a profissionalização compulsória preconizada por 

meio da implantação das Habilitações Especificas para o Magistério (HEM) foi tratada como 

uma questão de formação de recursos humanos para a educação dentro da ótica tecnicista que 

imperava no programa oficial de governo. Nesse momento histórico, a educação era 

direcionada para o treinamento profissional. O crescimento das matrículas, aperfeiçoamento 

da qualidade de ensino e estímulo aos cursos de pós-graduação foram aspectos educacionais 

que interessaram ao governo do general Ernesto Beckmann Geisel (VIEIRA, 2015). 

 Destaca-se que o presidente Geisel (1974-1979) assumiu a presidência e o Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB) conquistou um expressivo número nas eleições legislativas. 

Sinais de uma crise econômica se manifestavam progressivamente, devido ao aumento do 

preço do petróleo e da dívida externa. Geisel mostrou-se mais moderado e tentou promover 

uma abertura com a oposição. A sociedade civil passou a reivindicar os direitos democráticos 

e com o fim das imposições do AI-5 progrediu a abertura política, mesmo que lentamente. 

(VIEIRA, 2015) 

 Na passagem de 1970 para 1980, o general João Baptista de Oliveira Figueiredo 

(1979-1985) assumiu o poder. Junto a isso, centenas de exilados voltaram ao país e foi 

restabelecida a estrutura pluripartidária. A crise econômica se agravou provocando 

manifestações e aumento de greves (VIEIRA, 2015). O governo estabeleceu relações 

paradoxais, ao mesmo tempo que lentamente deu abertura a formação de novas siglas 

partidárias, buscava manter o controle político e econômico. A missão que assumiu em levar 

o país as vias de um regime democrático, colidia com o agravamento econômico 

(FAUSTO,1994). 

 Os fatos históricos, políticos e sociais ocasionaram desdobramentos que redefiniram o 

papel do Estado, e impactaram na forma de produção da sociedade capitalista. Destaca-se o 
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movimento dos trabalhadores que lutavam pela qualidade da educação pública e no quadro 

geral, pela democratização da sociedade. Estas lutas políticas e pedagógicas dos docentes 

trouxeram relevantes contribuições para a educação, em especial, para a formação de 

professores (FREITAS, 2002). 

Ressalta-se ainda que o embate neo-conservador se iniciou a partir de 1960, porém 

alcançou sua maior expressão nos finais dos anos 1980, sustentava uma forte crítica sob as 

formas do Estado Bem-Estar4 e o Estado Keynesiano5, alertava a respeito das “terríveis" 

consequências políticas, econômicas e sociais das propostas de políticas públicas que 

pretendem corrigir os problemas das diferenças sociais dos setores de menores recursos.  

 A década de 1980 também foi marcada pelo discurso democrático como eleições 

diretas para governadores e prefeitos. Com isso, foi criado o Partido dos Trabalhadores com o 

registro na Justiça Eleitoral. Em 1984, o Brasil foi movido por uma campanha por eleições 

diretas para presidente da república, chamada de Diretas Já, e ainda se promoveu uma emenda 

constitucional para que a eleição ocorresse de forma direta, porém, ela foi vetada pelo 

Congresso Nacional (VIEIRA, 2015). 

   Em 1985, venceu por eleição indireta, o oposicionista Tancredo de Almeida Neves – 

pela coligação Aliança Democrática entre os partidos MDB e Partido da Frente Liberal (PFL).  

Tancredo morreu e assumiu a presidência José Sarney de Araújo Costa (1985-1990), durante 

seu governo foi elaborada uma nova Constituição, para substituir a carta adotada pelo regime 

militar em 1967. A Assembleia Constituinte foi formada em fevereiro de 1987, e a 

Constituição da República Federativa do Brasil aprovada em 1988, estabeleceu as eleições 

diretas, independência dos poderes legislativo, executivo e judiciário, restrição a atuação das 

forças armadas e garantia o direito à greve, entre outras medidas (VIEIRA, 2015). 

 Porém, o processo de descrédito e crítica ao Estado, iniciado em décadas anteriores, se 

aprofundou nos anos 1990 em todos os países da América Latina, adotando diferentes 

características conforme as conjunturas nacionais no Brasil foram implementadas as políticas 

neoliberais a partir do governo de Fernando Collor de Melo/ Itamar Franco6 (1990-1994). 

                                                             
4 O Estado de Bem-Estar é fortemente questionado a partir da década de sessenta, com o surgimento das 
doutrinas de caráter monetarista, neoliberal e conservadora.  Manifestando que este Estado de caráter 
assistencialista não soluciona os conflitos sociais senão que os aprofunda porque impede que as forças do 
mercado funcionem livremente. 
5 Teoria política econômica proposta por John Maynard Keynes que defendia no contexto da sociedade 
capitalista de mercado a intervenção do estado para promover o desenvolvimento econômico, mediante a 
manutenção do pleno emprego e o controle da inflação. 
6 Fernando Collor de Melo foi deposto pelo processo de impeachment, e o seu vive Itamar Franco assumiu o 
governo entre os anos (1992-1994). 
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Quando Itamar Franco assumiu a presidência designou Fernando Henrique Cardoso (FHC) no 

Ministério da Fazenda e das Relações Exteriores. Nestas pastas ministeriais chefiou a 

elaboração do Plano Real, que estabilizou a economia.  

 O Governo de FHC (1994-1998) inaugurou uma nova ofensiva neoliberal no país ao 

encaminhar o Projeto de Emenda Constitucional nº 173 sobre a reforma do aparelho do 

Estado brasileiro. Com o suporte da popularidade conquistada pela estabilização da economia 

refletido nas urnas, o novo presidente principiou sua administração estruturando uma ampla 

reforma nas políticas e nos aparelhos de Estado, para reduzir o custo Brasil, solucionar a crise 

da economia brasileira e garantir as condições de inserção do país na economia globalizada. 

Prosseguiu com as reformas econômicas iniciadas, as taxas de inflação continuaram baixas, 

houve a privatização de diversas empresas e a abertura de mercado, que deu maior 

visibilidade no mercado externo. Posteriormente, a contextualização histórica do Brasil no 

período selecionado, apresenta-se os aspectos históricos e legais que organizaram o curso de 

Pedagogia no Brasil.  

 
O CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL: ASPECTOS HISTÓRICOS E MARCOS 
LEGAIS  
 
 O curso de Pedagogia no Brasil no decorrer de sua história enfrentou inúmeras 

modificações curriculares as quais interferiram e direcionaram a sua estrutura, bem como a 

identidade dos profissionais da educação. O mesmo foi criado mediante o Decreto-lei nº 9 

1.190, de 04/04/1939 que organizou a Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, 

apresentando na sua estrutura quatro eixos fundamentais Filosofia, Ciências, Letras e 

Pedagogia, bem como uma seção direcionada ao curso de Didática. 

 O Instituto Superior de Educação que funcionava anexo à Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, inaugurado em 1901 pela Ordem das Beneditinas de São Paulo, tinha o 

intuito de formar os professores em nível superior mediante cursos de nível superior. 

Entretanto, não conseguiram ser efetivados continuando a formação destes educadores apenas 

nas escolas normais em nível secundário.    

 No Decreto-lei nº 9 1.190/1939, no artigo 19, estabelece a duração de três anos para o 

curso e as disciplinas que deveriam ser cursadas na primeira, segunda e terceira série da 

formação do pedagogo, apresenta na Secção XI, a estrutura curricular para o curso de 

pedagogia. 

 As disciplinas foram organizadas da seguinte forma: na primeira série as disciplinas 

complementos de matemática, história da filosofia, sociologia, fundamentos biológicos da 
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educação e psicologia educacional. Na segunda série Estatística educacional, história da 

educação, fundamentos sociológicos da educação, psicologia educacional e administração 

escolar. Na terceira série história da educação, psicologia educacional, administração escolar 

filosofia da educação e educação comparada (BRASIL, 1939, S/P).   

 Assim, a licenciatura em pedagogia era obtida com mais um ano de estudos no curso 

de Didática que habilitava os professores no exercício do magistério nos cursos normais. Por 

meio do Decreto-lei nº 3.454/1941 o curso de didática deveria ser cursado depois da formação 

no bacharelado sendo proibido matrículas simultâneas num curso de bacharelado e no curso 

de didática. 

 O Decreto-lei nº 9.092 do ano de 1946 objetivou alterar a organização do curso de 

Pedagogia, definindo que a formação seria de quatro anos para as duas habilitações 

bacharelado e licenciatura. Entretanto, não ocorreu esta modificação visto que a maior parte 

das faculdades não efetivou essa determinação legal e manteve a organização de 3+1. 

  Silva (2006) descreve a estrutura curricular do curso de Pedagogia que organizou as 

disciplinas do bacharelado da seguinte maneira complementos de matemática (1ª série), 

História da Filosofia (1ª série), Sociologia (1ª série), Fundamentos Biológicos da Educação 

(1ª série), Psicologia Educacional (1ª, 2ª e 3ª séries), estatística educacional (2ª série), História 

da Educação (2ª e 3ª séries), Fundamentos Sociológicos da Educação (2ª série), 

Administração Escolar (2ª e 3ª séries), Educação Comparada (3ª série) e Filosofia da 

Educação (3ª série). Para a habilitação em licenciatura acrescentavam-se as disciplinas de 

Didáticas Geral, Didática Especial, Psicologia Educacional, Administração Escolar e 

Fundamentos Sociológicos da Educação.  

 Desta forma, ao término do curso de pedagogia bacharelado para garantir as duas 

habilitações o profissional deveria cursar as disciplinas de Didática Geral e as Especiais que 

não são descritas na grade curricular.  

 Como destacado por Silva (2006) o curso apresentava dificuldades relacionadas as 

questões teóricas que eram pouco discutidas nas disciplinas oferecidas e apresentava 

características técnicas, outro fator preponderante era a inexistência de pesquisas na matriz 

curricular. Nesse sentido, a formação dos educadores estava fundamentada nas atividades 

práticas tornando o curso alvo de críticas e intimidações de extinção.            

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 4.024/1961, modificou a 

esta estrutura curricular que prevaleceu até 1961. Posteriormente, em 1962, o Conselho 
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Federal de Educação (CFE) por meio do Parecer nº 251/1962 em decorrência da Lei 

4.024/1961 fixou um currículo mínimo para o curso de pedagogia7.  

 O Parecer nº 252/1969 e a Resolução nº 02/1969 do Conselho Fedral de Educação, 

realizou uma segunda reformulação do curso como afirma Coelho (1987, p. 10) neste ano “se 

procurou, pois, tornar mais explícito e mais preciso o que em 1962 ainda estava latente, 

implícito, difuso e impreciso.” 

 A compreensão histórica que impulsionou a mudança na organização do Estado 

brasileiro como consequências das demandas da produção capitalista, alterou as políticas de 

formação de professores desenvolvidas nas últimas décadas, suscitando desdobramentos de 

natureza política, econômica e social. Este fenômeno desencadeou investigações e discussões 

entre os pesquisadores da educação com o objetivo de compreender a indução de tendências e 

orientações nas políticas educacionais. 

 No período final da década de 1970, a formação de professores era tratada como uma 

questão de formação de recursos humanos para a educação dentro da ótica tecnicista que 

imperava no pensamento oficial. Em 1980, as referidas concepções foram combatidas pelo 

movimento dos trabalhadores que lutavam pela qualidade da educação pública e no quadro 

geral pela democratização da sociedade. Estas lutas políticas e pedagógicas dos docentes 

trouxeram relevantes contribuições para a educação, em especial, para a formação de 

professores (FREITAS, 2002). 

Neste período, havia no país um grupo de estudiosos que buscava romper com o 

pensamento tecnicista que predominava na área da educação. Os movimentos, por meio das 

associações Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Centro de Estudos 

Educação e Sociedade (Cedes) , Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (ANFOPE) e Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (ANPED), 

realizavam debates que discutiam as concepções sobre a formação dos profissionais de 

educação evidenciando as características sócio-históricas dessa formação, a necessidade de 

um profissional formado com um conhecimento sobre a ampla realidade do seu tempo, com 

postura crítica e propositiva para que consiga transformar as condições da escola, da educação 

e da sociedade (MACIEL; NETO, 2004). 

Apesar das inúmeras discussões e questionamentos sobre a formação de professores, 

a década de 1980 chega a seu final sem que se tenha elaborado uma proposta concreta sobre o 

                                                             
7 Romanelli (1978) afirma que prevaleceram os interesses da iniciativa privada. Assim, a duração do curso ficou 
definida em quatro anos, unindo o bacharelado e a licenciatura. Permitiu a existência de duas matrículas para 
cursar ao mesmo tempo as disciplinas de referentes as habilitações de licenciatura e bacharelado.  
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fazer pedagógico por parte das universidades e seus cursos de pedagogia. Dentre os grandes 

fatos ocorridos neste período podemos destacar a criação do Comitê Pró-Formação do 

Educador (1980), constituído por dois grupos de intelectuais, um que incorpora a produção do 

poder instituído e outro a produção do coletivo de educadores (KULLOK, 2000). 

O primeiro grupo é homogêneo, inclui a produção de documentos que conservam 

uma forma monolítica, sem mudanças, o sistema preconizado pelo CFE, propondo alguns 

princípios transformadores. O segundo grupo, heterogêneo, revela muitas tendências de 

transformação assumidas e divulgadas pela própria práxis. Procuravam unir a compreensão 

teórica à compreensão do real, relacionar a atividade teórica à prática. 

Como podemos observar, havia uma imperiosa necessidade de modificar os cursos 

de formação de educadores, e a necessidade de estabelecer articulações entre a universidade 

com os demais níveis de ensino, e com as diversas entidades de classes e grupos 

representativos da comunidade. Proclamava-se a necessidade de uma maior autonomia 

universitária e participação da comunidade acadêmica nas decisões universitárias gerando 

condições para a revalorização do profissional da educação. 

Assim, o movimento com sua concepção emancipadora da educação e da formação, 

avançou no sentido de superar as dicotomias presentes na formação dos profissionais de 

educação, ou seja, na formação acadêmica entre professores e especialistas, pedagogia e 

licenciaturas, especialistas e generalistas, acompanhando a escola na busca da democratização 

das relações de poder em seu interior e na construção de novos projetos coletivos (MACIEL; 

NETO, 2004). 

Durante os anos 1990, principalmente no período do governo Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), entre 1995 e 2002, surgiram várias ações regulatórias, normas legais, 

direcionadas à formação dos professores. Segundo Moon (2008, p. 802), “[...] a impressão 

geral é de que mais atenção política foi dada à educação dos professores na década de 1990 do 

que nas centenas de anos de história que a precederam, e que a maior parte dessas ações 

enfocou a qualidade”. 

Sendo assim, a criação dos institutos superiores de educação, a oferta de cursos de 

formação como os cursos normais superiores, cursos de graduação em Pedagogia e outras 

licenciaturas expandiram-se principalmente em instituições privadas. O crescimento dos 

Institutos de Educação Superior (IES) pela iniciativa privada foi um dos pilares que sustentou 

a política neoliberal que busca a efetivação de um mercado educacional livre e 

consequentemente fazer da educação mais uma mercadoria do sistema capitalista (MACIEL; 

NETO, 2004). 
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Nesse período, a ANFOPE8 teve papel fundamental no redirecionamento das 

discussões travadas no âmbito oficial sobre formação de professores. Tal instituição, de 

caráter político-acadêmico, originária do movimento dos educadores na década de 1970, teve 

um papel importante no cenário nacional quando se trata de desenvolver estudos, pesquisas e 

debates sobre a formação e valorização dos profissionais da educação. 

No contexto dos anos 1990 ocorreu a promulgação da LDBEN resultado de dois 

projetos: o primeiro elaborado pelas entidades da sociedade civil e o segundo articulado pelo 

senador Darcy Ribeiro que causou polêmica no Congresso Nacional, pois desencadeou muitas 

contradições e grandes avanços (GATTI, 2011). Tal lei admite que o professor dos primeiros 

anos do ensino fundamental tenha formação em nível médio. 

As instituições de ensino superior assumiram a responsabilidade pela formação 

inicial e continuada dos professores da educação básica conforme o artigo 63, incisos I, II e 

III, da Lei 9.394/1996 (BRASIL, 1996) para realizar e manter os cursos formadores de 

profissionais para a educação básica. 

Assim, seguindo a Parecer CNE/CP nº 04/19979, outros documentos foram 

elaborados com o intuito de orientar a formação dos professores como: os Referenciais 

Curriculares para Formação de Professores (1999), o Parecer nº 115/1999 que dispõe sobre os 

Institutos Superiores de Educação10 e as Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial de 

Professores para a Educação Básica em Nível Superior (2001). Tais documentos direcionaram 

a organização curricular dos cursos de formação profissional. 

Nesse momento histórico, a formação dos professores recebeu uma relevância 

estratégica para a efetivação das reformas educativas que culminaram na homologação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em 

Nível Superior, por meio da Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 (SCAFF, 

2011). A seguir se discute o histórico do curso de Pedagogia no estado de Mato Grosso do Sul 

tendo como base a análise da política educacional de formação inicial de professores em 

âmbito estadual a partir da década de 1980 ano da divisão do Estado de Mato Grosso. 

 

O CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSS O 
DO SUL 
                                                             
8 A ANFOPE participou da aprovação das diretrizes curriculares do curso de Pedagogia e atuou na formulação 
das diretrizes para o curso de Pedagogia. 
9 PARECER Nº: CP 04/97 Proposta de resolução referente ao programa especial de formação de Professores 
para o 1º e 2º graus de ensino. 
10 O parecer criado considera os Art. 62 e 63 da Lei 9.394/1996 e o Art. 9º, § 2, alíneas “c” e “h” da Lei 
4.024/1961, com a redação dada pela Lei 9.131/1995. 
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A história do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul11 

no campus de Campo Grande, MS, iniciou sua trajetória na década de 1980 com a criação do 

Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 11 

de março de 1980 que posteriormente acolheria o curso de Pedagogia.  

A Secretaria do Estado de Educação de Mato Grosso do Sul juntamente com a 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul foram protagonistas na criação do curso como 

consta no Oficio nº 6071/1030/SE/1980 emitido pela secretaria de educação e enviado para o 

reitor da universidade solicitando o estudo de criação de cursos de nível superior que 

contemplasse a área pedagógica para atender os profissionais em exercício da Rede Estadual 

de Ensino de Campo Grande que atuavam nos níveis de 1º e 2º graus (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. 2013). 

Alguns critérios foram estabelecidos pela secretaria de educação para que a 

universidade atendesse a formação inicial dos profissionais de educação da rede em potencial 

com um curso no período noturno para que os mesmos continuassem desenvolvendo suas 

atividades no período matutino e vespertino. Também, informaram o quantitativo de 

professores 644 docentes em exercício que precisavam da formação (FERNANDEZ, 1989). 

Ressalta-se que o documento apresentado por Fernandez (1989) destacou a 

importância da universidade pública na formação da força de trabalho qualificada, na abertura 

de maiores perspectivas de auto realização e no melhor desempenho do profissional da 

educação. 

A solicitação realizada pela Secretaria de Educação do Estado foi atendida, iniciaram 

as discussões sobre a criação e aprovação do curso de Pedagogia com habilitação no 

magistério de 1º grau (séries iniciais) e no magistério da Pré-escola para o campus 

universitário de Campo Grande, MS, para tanto instituíram uma comissão. 

                                                             
11 A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) teve sua origem em 1962, com a criação da 
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Campo Grande, na cidade de Campo Grande e primeiramente recebeu 
a denominação de Universidade Estadual de Mato Grosso inserindo o ensino superior público no sul do então 
Estado de Mato Grosso. A Lei Estadual nº 2.620 de 26 de julho de 1966 possibilitou a criação do Instituto de 
Ciências Biológicas de Campo Grande que instituiu departamentos e o curso de Medicina, bem como reformulou 
a estrutura anterior, instituiu departamentos e criou o curso de Medicina. Em 1967, o governo do Estado de Mato 
Grosso amplia a rede pública de ensino superior com a criação em Corumbá do Instituto Superior de Pedagogia 
e, em Três Lagoas, do Instituto de Ciências Humanas e Letras. Posteriormente, a integração dos Institutos de 
Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas ocorreu a promulgação da Lei Estadual nº 2.947, de 16.09.1969, que 
criou a Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT). Na década de 1970, foram criados os Centros 
Pedagógicos de Aquidauana e Dourados; incorporados à UEMT. Com a divisão do Estado de Mato Grosso, foi 
concretizada a federalização da instituição que passou a denominar-se Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, pela Lei Federal nº 6.674, de 05.07.1979 e o Centro Pedagógico de Rondonópolis passou a 
integrar a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 
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 Em relação as habilitações escolhidas na criação do curso de Pedagogia foram 

primeiramente em decorrência das prioridades levantadas pela Secretaria de Educação e pela 

justificativa presente no plano do Curso de Pedagogia que objetivou auxiliar o sistema 

estadual de educação-MS, bem como pela disponibilidade de recursos humanos altamente 

qualificados e espaço físico disponível na universidade no período noturno (FERNANDEZ, 

1989).                         

 Durante o V Seminário do curso de Pedagogia “Repensando o curso de Pedagogia”, 

realizado nos dias 03 a 07 de outubro de 1988, foi destacado que no decorrer da elaboração do 

Plano do Curso de Pedagogia foram descritos os objetivos específicos de cada habilitação, a 

estrutura curricular, duração do curso e o corpo docente responsável pela sua implantação. 

 As estruturas curriculares das novas habilitações, bem como da habilitação em 

supervisão escolar que foi procedida de ampla discussão entre os docentes, a Pró-reitoria de 

Assuntos Acadêmicos, Coordenadoria Geral de Planejamento e profissionais de outras 

instituições que ministravam o curso de Pedagogia. Assim, Portaria 129-A de 1980 da 

Reitoria em 15 de novembro de 1980 aprovou a estrutura curricular. (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. 1980) 

  A comissão que era responsável pela implantação do curso na instituição buscou 

informações junto as universidades que ofereciam estas novas habilitações tais como a 

Universidade Metodista de Piracicaba localizada na cidade de São Paulo-SP e a Universidade 

de Santa Maria em Passo Fundo-RS (FERNANDEZ, 1989). 

 Desta forma, o curso de Pedagogia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

entrou em funcionamento no 1º semestre de 1981 com a habilitação em Magistério do 1º grau 

nas séries iniciais, o ingresso foi mediante vestibular com a abertura de 30 vagas. 

Posteriormente, no segundo semestre do mesmo ano iniciou a turma com habilitação no 

magistério da pré-escola. 

 A primeira coordenadora do curso foi a professora mestre Jane Mary Abuhassan 

Gonçalves indicada em 06 de abril de 1981 mediante a Portaria nº 077/1981 da reitoria que 

regulamentava as atividades de responsabilidade do professor responsável pela coordenação 

do curso. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. 1981) 

 O curso de Pedagogia, com as habilitações descritas, funcionou até 1982, dentro dos 

moldes previstos. Nesse momento, ocorreu uma unificação nas estruturas curriculares dos 

cursos de licenciatura regulamentada pelas Resoluções 60/1982 e 72/1982 do Conselho de 

Ensino Pesquisa e Extensão. (CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO. 1982)  
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 Posteriormente, a análise da estrutura curricular do curso de Pedagogia foi modificada 

para atender as ponderações dos docentes e discentes do curso para adequar a formação a uma 

nova realidade presente na região sul-mato-grossense. Em paralelo iniciou um estudo do perfil 

do profissional do curso de Pedagogia pela comissão designada pela diretoria do Centro de 

Ciências Humanas e Sociais (GONÇALVES, 1989). 

 O curso de Pedagogia obteve sua autorização de funcionamento em 03 de agosto de 

1983 por meio do Parecer nº 375/1983 do Conselho Federal de Educação. O Plano do Curso 

de Pedagogia foi aprovado sem a habilitação de supervisão escolar que também era prevista 

para ser ofertada, entretanto não foi ativada (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO DO SUL. 2013).             

   Em setembro de 1983, a Comissão responsável pelos estudos para a definição do 

perfil do profissional da educação apresentou o seu trabalho e propôs a realização do I 

Seminário Interno do Curso de Pedagogia que discutiu o documento elaborado pela comissão 

de estudos para a definição do perfil do profissional de educação (GONÇALVES, 1989). 

  Assim, o I Seminário Interno do Curso de Pedagogia aconteceu nos dias 05 a 09 de 

dezembro de 1983 e teve como objetivo discutir e analisar o perfil do profissional da 

educação, os participantes foram professores, alunos, autoridades educacionais, entidades 

envolvidas no processo educacional, estudiosos da Pré-escola e Ensino Básico. 

(GONÇALVES, 1989). 

 Nesse contexto, ainda no ano de 1983 identificou-se em uma das reuniões nacionais de 

coordenadores do curso em relação a estrutura curricular do curso de Pedagogia que não 

existia disciplina destinadas a alfabetização (GONÇALVES, 1989).  

          Desta forma, no 1º semestre do ano de 1984 entrou em vigor a nova estrutura 

curricular aprovada pelo Conselho de Ensino e Pesquisa (COEPE) por meio da Resolução 

57/1983 que incluía a habilitação magistério das matérias pedagógicas de 2º grau 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. 2013).  

 Ressalta-se que ocorreu um erro na publicação do edital do concurso de vestibular, de 

certo modo foi desfavorável ao curso de pedagogia, pois prejudicou a organização das 

estruturas do curso invertendo a ordem da proposta inicial que era no primeiro semestre com a 

habilitação para seres iniciais e o segundo semestre adentrar com a habilitação para Pré-

escola. Porém, na publicação do edital ficou ao contrário e para evitar que outros problemas 

viessem a ocorrer permaneceu as definições previstas em edital propondo a utilização do 

curso de verão quando futuramente aparecessem as defasagens (GONÇALVES, 1989).   
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 O curso de Pedagogia enfrentou outros problemas no ano de 1984 com a necessidade 

de contratação de professores para as disciplinas Prática de Ensino nas Séries Iniciais I e II, 

Estágio Supervisionado que foram sendo discutidos e resolvidos. 

 Quando a primeira turma do curso estava preste a concluir sua formação a 

coordenação do curso iniciou um Projeto de Acompanhamento do aluno egresso do Curso de 

Pedagogia no intuito de verificar as oportunidades de emprego e aceitação no mercado de 

trabalho (FERNANDEZ, 1989). 

 Em seguida, a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul abriu 

concurso Estatual de Professores da 1º a 4º série e os formandos tiveram a oportunidade de 

concorrer as vagas de professores. 

 Em 29 de maio de 1984, a UFMS recebeu uma Comissão Verificadora formada pelas 

professoras Clélia de Feitas Capanema da Universidade de Brasília e a professora Roseli 

Cecília Rocha de Carvalho Baunsel da Universidade Federal do Pará para o reconhecimento 

do curso de Pedagogia a avaliação do curso foi positiva e as docentes constataram condições 

favoráveis de funcionamento. 

 Desta forma, o reconhecimento do curso de Pedagogia, com as habilitações em 

Magistério das Séries Iniciais do 1º grau, da Pré-Escola e Matérias Pedagógicas foi aprovada 

pelo Parecer 691/1984 em 05 de outubro de 1984 e publicada no dia 14 de novembro de 1984 

no Diário Oficial. Também, houve a realização do II Seminário do Curso de Pedagogia em 

1984 nos dias 22 a 26 de outubro na Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso (FUCMT) 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. 2013).  

 Em 1985, cria-se o colegiado do Curso de Pedagogia de acordo com o Estatuto da 

UFMS formado pela coordenadora do curso professora Eurize Caldas Pessanha, José Luiz 

Magalhães, Alzira Mongelli, Therezinha de Alencar Selem e a representante discente Mirian 

Morello (FERNANDEZ,1989). 

 Neste momento, o curso enfrentou dificuldades para a contratação de professores para 

as matérias específicas da pré-escola por causa da exigência no edital de convocação não 

tiveram inscritos no concurso. Assim, houve alteração no edital diminuindo o nível de 

exigências para realização do concurso (FERNANDEZ,1989). 

 Novos impasses surgem, os egressos do curso que foram aprovados no concurso para 

docente do estado não estavam conseguindo assumir por causa da legislação estadual em 

vigência no período que não admitiam formação em nível superior. Entretanto com a 

intervenção da Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul, Procuradoria Geral do Estado, 

Secretaria de Administração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul os candidatos 
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tiveram sua nomeação efetivada no Nível V da carreira do magistério correspondente a 

formação em ensino superior (FERNANDEZ,1989). 

 No 1º semestre de 1985, iniciou-se a organização do III Seminário do Curso de 

Pedagogia, mas com a paralização12 dos professores das Universidades Brasileiras o evento 

ocorreu somente nos dias 2 a 6 de dezembro de 1985. O tema de discussão foi “A prática do 

ensino em questão” (FERNANDEZ, 1989). 

 Entretanto, para atender ao curso, a universidade contratou temporariamente os 

professores solicitados e conseguiu finalizar o semestre no dia 10 de janeiro de 1986. Neste 

ano outros problemas foram evidenciados como a evasão de alunos que estavam insatisfeitos 

com o curso afirmavam que faltava informações no edital do vestibular como a exigência de 

experiência previa no magistério de 2º grau que posteriormente entraria em discussão 

(FERNANDEZ, 1989).  

 Nesse período, os acadêmicos do curso realizaram uma mobilização no 2º semestre do 

ano de 1986 com o objetivo de reivindicar por meio de uma lista de propostas a retirada da 

exigência de experiência no magistério de 2º grau (GONÇALVES, 1989). 

 No IV Seminário do Curso de Pedagogia que ocorreu nos dias 20 a 24 de outubro de 

1986 colocou em discussão a habilitação em magistério de 2º grau acordaram que diante das 

reinvindicações dos alunos forma-se uma comissão de estudos com professores e alunos com 

o objetivo de elaborar alguns instrumentos1) avaliativos periódicos e constantes para o curso 

(FERNANDEZ,1989).  

 A professora Denise Tibau de Vasconcelos Dias assumiu a coordenação do curso no 

final do 2º semestre do ano de 1986. Outrossim, iniciou-se a discussão sobre a avaliação do 

curso de Pedagogia. Em 12 de novembro de 1986 na posse da nova coordenação a professora 

Eurize Caldas Pessanha realizou um balanço das atividades do curso mediante sua atuação na 

coordenação do curso, no colegiado e com a criação do centro acadêmico 

(FERNANDEZ,1989).   

 Durante o ano de 1987 o currículo e a avaliação do curso foram discutidos. Em 15 de 

novembro de 1987 realizou-se uma consulta a Pró-reitora de Ensino referente a fusão das 

                                                             
12 As Universidades Federais no ano de 1985 realizaram uma paralização de 45 dias no período de 10 de agosto a 
23 de setembro. As reinvindicações dos profissionais foram reposição salarial de 38,5%, implantação de reajuste 
trimestral, adicional de 5% a cada quinquênio, adicional por dedicação exclusiva de no mínimo 50%, adicional 
de 5% de produtividade, aposentadoria integral e reajuste para custeio das instituições de ensino superior. A 
greve das Universidades Brasileiras resultou em algumas ações do Ministério da Educação como a elaboração de 
um novo Plano de Cargos e Salários para as Instituições de Ensino Superior. (Sindicato dos Docentes da 
Universidade Federal de Santa Maria, 2019)  
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habilitações séries iniciais e pré-escola, pois os egressos do curso, principalmente os 

formandos da pré-escola, estavam com dificuldades de ingressar no mercado de trabalho 

representado pelo sistema estadual e municipal de ensino (GONÇALVES, 1989).  

 O curso de Pedagogia teve momentos distintos em sua trajetória primeiramente foi a 

preocupação legal e burocrática para consolidação e funcionamento da Pedagogia na capital, o 

segundo momento foi marcado pela busca de equilíbrio entre as habilitações ofertadas, sua 

articulação com o mercado de trabalho e a busca pelo seu crescimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 O curso de Pedagogia foi implantado num momento histórico caraterizado pelo 

modelo tecnicista que privilegiava a formação de especialistas. Nesse contexto, a 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul implantou o Curso de Pedagogia no campus de 

Campo Grande com o intuito de atender a rede estadual de ensino que precisava de 

profissionais capacitados para atuarem nas séries iniciais do ensino fundamental e da Pré-

Escola. 

 Desta forma, a universidade para atender a solicitação da Secretária de Educação 

compôs uma comissão para o estudo e viabilidade do curso na capital do Estado. Para tanto, 

ficou decidido por ambas as partes instituição de nível superior e rede estadual de ensino que 

a formação seria no período noturno em detrimento da disponibilidade dos docentes em 

exercício e do espaço físico da universidade.   

 A proposta de iniciar o curso de Pedagogia com as habilitações direcionadas para a 

formação de professores com habilitação para atuar na pré-escola e nos primeiros anos do 

ensino fundamental foi inédito no Estado de Mato Grosso do Sul poucas instituições no Brasil 

formavam os docentes para esta área como a Universidade Metodista de Piracicaba localizada 

na cidade de São Paulo-SP e a Universidade de Santa Maria em Passo Fundo-RS. Assim, 

ampliou os espaços de atuação do pedagogo, pois predominava cursos de Pedagogia que 

formavam profissionais que atuavam fora da sala de aula nas áreas de orientação pedagógica e 

gestão escolar.  
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MUSEU PEDAGÓGICO: UMA EXPRESSÃO DA HISTÓRIA  

 
Roseli B. Klein1 

 
 

Resumo 

Esse trabalho expressa a importância da criação e manutenção de um Museu 
Pedagógico numa instituição pública de ensino superior, cujo acervo resulta de doações 
de acadêmicos. As doações destacam-se por revelarem práticas educativas/pedagógicas 
no interior de escolas rurais isoladas e multisseriadas pertencentes a grupos étnicos, 
estabelecidos na região de abrangência da Instituição, no final do século XIX e início do 
século XX. A pesquisa tem por objetivo demonstrar que o patrimônio preservado não se 
trata apenas de um bem material, mas revela a cultura dos imigrantes e seus 
descendentes. Justifica-se o estudo pelo fato de um museu pedagógico constituir-se 
como espaço de produção, educação e divulgação do conhecimento, contribuindo dessa 
forma, como fonte de pesquisa em produções historiográficas. A investigação apresenta-
se bibliográfica, descritiva, exploratória e com pesquisa de campo tendo por base o 
acervo constituído. A pesquisa fundamenta-se nos estudos sobre a imigração no estado 
do Paraná (WACHOWICZ, 2001) e sobre ensino e patrimônio (SALVADORI, 2008). 
 
Palavras-chave: Patrimônio. Cultura escolar. Escola imigrante. 
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1 Introdução  

O Museu Pedagógico criado na Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), 

campus de União da Vitória2, na região sul do estado, vem sendo implementado desde o 

ano de 2013. A iniciativa surgiu a partir das aulas de História da Educação, no curso de 

pedagogia. Observou-se que a maioria dos estudantes da instituição vinham de regiões 

rurais pertencentes à área de abrangência da universidade, e, grande parte deles 

descendiam de imigrantes (poloneses, ucranianos, alemães, italianos e outros)3. A 

proposta da disciplina constituía em trazer algum material para doação (livros, cadernos, 

documentos, fotos, objetos...) pertencentes aos antepassados e que foram utilizados 

durante a vida escolar desses.   Desde então o acervo vem crescendo ano após ano, e 

muitas peças significativas compõe a coleção e expressam principalmente a organização 

da escola imigrante, oferecendo assim, suporte para pesquisas sobre instituições 

escolares étnicas, práticas educativas/pedagógicas, influência religiosa nas escolas rurais 

isoladas e multisseriadas organizadas por núcleos imigrantes4, etc. 

Justifica-se esse estudo pelo fato de um museu pedagógico constituir-se como 

espaço de produção, educação e divulgação do conhecimento, contribuindo dessa 

forma, como fonte de pesquisa em produções historiográficas e ainda, servir para a 

conscientização dos futuros professores quanto à necessidade de preservação do 

material histórico armazenado junto às famílias, depositado nas escolas e secretarias de 

educação.  A pesquisa tem por objetivo demonstrar que o patrimônio preservado não se 

trata apenas de um bem material, mas vai muito além, revelando a cultura dos 

imigrantes e seus descendentes. A investigação apresenta-se bibliográfica, descritiva, 

exploratória e com pesquisa de campo tendo por base o acervo constituído. 

                                                             
2 A UNESPAR constitui-se como uma instituição multicampi abrangendo sete campus. 

3 O Município de União da Vitória situa-se na região sul do estado do Paraná, uma região fronteiriça com 
o estado de Santa Catarina, portanto a UNESPAR assim localizada, atende acadêmicos de uma ampla 
área de abrangência: doze municípios no Paraná e oito em Santa Catarina.  

4 Segundo Wachowicz (2001, p. 158) a população imigrante que se estabeleceu no estado do Paraná entre 
o final do século XIX até o ano de 1948 aproxima-se a 130.000 pessoas. Entre eles descendentes de 
poloneses (em maior número – 57.000), seguido de ucranianos (22.000), alemães (20.000), japoneses 
(15.000) e italianos (14.000).  
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Fundamenta-se nosestudos sobre a imigração no estado do Paraná e sobre ensino e 

patrimônio. 

 

2 Preliminares 

           União da Vitória, município brasileiro do estado do Paraná, pertence a 

microrregião de mesmo nome e também a Mesorregião do Sudeste Paranaense, apesar 

de formalmente localizar-se no extremo Sul do estado, fica aproximadamente a 243 

quilômetros a oeste da capital do estado. Tem uma população estimada pelo IBGE 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA), em torno de 57.111 

habitantes. Teve suas origens devido às expedições pelo Rio Iguaçu que o circunda 

(primeiras expedições em torno do ano de 1726). Tornou-se um pequeno vilarejo e, em 

1890, por meio do Decreto nº 54, do dia 27 de março, foi criada a Intendência 

Municipal de União da Vitória, desmembrando-o do município de Palmas (PR). A 

Microrregião contempla nove municípios: União da Vitória, General Carneiro, 

Bituruna, Porto Vitória, Cruz Machado, Paula Freitas, Paulo Frontin, São Mateus do Sul 

e Antônio Olinto. Todos esses, no início do século XX, receberam grande quantidade de 

imigrantes europeus, entre eles: alemães, poloneses, ucranianos, italianos entre outros 

(PARANÁ, 2019). Além disso União da Vitória constitui-se uma região fronteiriça com 

o estado de Santa Catarina, estabelecendo limites geográficos com o município de Porto 

União (SC), dividido por uma linha férrea. Até o ano de 1916 ambas cidades 

constituíam-se num único município, entretanto com o Conflito do Contestado5 (1912-

1916) a região foi dividida ao meio. 

Quando se fala em imigração nessa região, refere-se a ambos estados, tendo em 

vista que imigrantes chegaram à localidade no final do século XIX e início do século 

XX. A região em destaque abriga um campus da Universidade Estadual do Paraná 

(UNESPAR) que acolhe acadêmicos de vinte município diferentes e, em grande 

maioria, descendentes de imigrantes poloneses e ucranianos. 
                                                             
5A Guerra do Contestado ocorreu entre os Estados do Paraná e de Santa Catarina (1912-1916), 
envolvendo sertanejos, madeireiras, entre outros. O artigo não aprofunda a discussão sobre a Guerra do 
Contestado, sugere-se consultar os seguintes estudos: Auras (1983); Karsburg (2012); Monteiro (1974); 
Machado (2004), entre outros. Em 1916, os governadores dos dois Estados litigiantes assinaram o Acordo 
de Limites, dividindo a população e o território da cidade de Porto União da Vitória (PR). Os trilhos da 
ferrovia tornaram-se marco divisório, criando uma fronteira interestadual aonde antes constituía-se 
território paranaense: de um lado a cidade de União da Vitória (PR) e do outro a de Porto União (SC). O 
acordo de limites foi definitivamente estabelecido pelo Decreto Federal nº. 3304, em 3 de agosto de 1917. 
(SILVA, 2006, p.160).  
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Em meados dos séculos XIX e XX, muitos poloneses viram-se obrigados a 

abandonar seu país de origem por motivos governamentais e socioeconômicos, e 

também, por ocasião da guerra que devastava a população, fazendo com que viessem se 

estabelecer no Brasil, principalmente na região Sul do país (WACHOWICZ, 1987). Até 

1948 estabeleceram-se no Paraná 57.000 imigrantes poloneses. Instalaram-se devido às 

terras despovoadas, desenvolveram a agricultura familiar e prosperaram suas 

comunidades colonizadoras (WACHOWICZ, 2001, p. 158). Segundo Wronski (2016, p. 

32) surgiram várias colônias imigrantes polonesas, entre elas São Mateus, Água Branca, 

Eufrosina, Rio Claro, Cruz Machado e Mallet.  

Wronski (2016) afirma que: 

[...] os imigrantes vieram para o Brasil entre o final do século XIX até 
meados do Século XX se instalaram na região de Marechal Mallet, interior 
do estado do Paraná, deixando as marcas de sua cultura, identidade, religião, 
no tempo, no espaço e nas pessoas (WRONSKI, 2016, p. 19). 

 
 Esses construíram ali suas moradias, igrejas, escolas e, mais tarde auxiliaram na 

construção da estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul6. A 

inauguração da estação ferroviária, na localidade, trouxe grande desenvolvimento à 

região onde inúmeras famílias de poloneses e ucranianos se estabeleceram nas 

redondezas. 

 Em 1895, chegaram os ucranianos (PARANÁ, 2018). Estabeleceram-se nos 

municípios paranaenses de Prudentópolis, Antônio Olinto, Cruz Machado, Jangada, 

Mallet e Dorizon. Da mesma forma que os poloneses, estes receberam terras 

demarcadas por empresas colonizadoras e com o fruto do trabalho deveriam realizar o 

pagamento das mesmas. Trabalharam na construção de estradas e de rodovias.  

            Os imigrantes alemães chegaram à região sul do Paraná em menor número, 

entretanto prevaleceram nos municípios do estado de Santa Catarina. No Paraná vieram 

até o ano de 1948 cerca de 20.000 alemães. Na localidade de Rio Negro (PR), o Barão 

de Antonina identificou, em 1829, cerca de 238 alemães exercendo atividades agrícolas, 

e, ali foram instalados com a finalidade de expandir as terras produtivas e afugentar os 

indígenas para as matas, diminuindo, assim o ataque aos tropeiros (WACHOWICZ, 

                                                             
6 Em 1903, foi construída a Estação Marechal Mallet, pertencente a Rede Ferroviária Federal, em 
homenagem ao Engenheiro João Nepomuceno de Medeiros Mallet, responsável pela construção da 
ferrovia. O nome da estação uniu-se ao do antigo povoado que passou a denominar-se São Pedro de 
Mallet. Em 1929 ocorreu a instalação oficial do município (Lei nº 2.645) que passou a denominar-se 
simplesmente Mallet. Em 1943, foi criada a Comarca de Mallet. (PARANÁ, 2018). 
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2001, p. 146). Em Santa Catarina desenvolveram-se as colônias de Blumenau e de 

Joinville, e não menos importantes as localidades do Maratá, São Pedro do Timbó, São 

Miguel, Santa Cruz do Timbó..., todas comunidades rurais do Município de Porto União 

ao norte de Santa Catarina. E para o sul do Paraná, em torno do ano de 1920, chegaram 

os alemães, provindos do Rio Grande do Sul. Ocuparam a localidade de Concórdia 

(Cruz Machado - PR) e o município de Porto Vitória (PR). Os alemães estabeleceram-se 

em pequenas propriedades rurais, valorizaram a família, a língua, as tradições, 

dedicaram-se a agropecuária, principalmente à produção leiteira.   

            Mediante essa realidade, Wachowicz (2001, p. 157) aponta o estado do Paraná 

como sendo “o maior laboratório étnico do Brasil”, e, complementa destacando a 

contribuição de todos os povos europeus, representados pelas novas gerações, que 

integraram-se à sociedade brasileira, transformando a cultura original luso-brasileira. 

 Toda essa diversidade de tradições, hábitos, costumes e religiosidade 

interferiram no modo que esses povos, em suas colônias, organizaram a escola. Devido 

as adversidades da época, verificou-se que os esforços foram extenuantes. Por 

intermédio da história e memória de sujeitos que fizeram parte desse contexto, verifica-

se que independente de grupo étnico, o desejo de oferecer a escolarização aos 

descendentes foi comum. Os colonos organizaram a escola por meio de iniciativa 

particular, elegendo um professor, oferecendo-lhe pagamento, construindo as pequenas 

escolinhas, na maioria, multisseriadas, localizadas em propriedades doadas por 

moradores locais; ou por iniciativas religiosas, por meio do padre, do pastor ou de uma 

congregação religiosa. Quanto aos materiais, esses permaneciam escassos: trazidos do 

país de origem, fornecidos pelas associações que surgiram nessa época (sociedades 

agrícolas e outras), encomendados ao país de origem, e, num primeiro momento, 

redigidos na língua materna. As escolas situavam-se geralmente próximas à Igreja e 

havia grande interferência religiosa, mesmo nas escolas laicas.  

 Levando-se em consideração toda essa riqueza multicultural da região de 

abrangência da UNESPAR, campus de União da Vitória (PR), percebe-se a importância 

em se manter e preservar um Museu Pedagógico que abriga não somente documentos, 

materiais e objetos, mas a identidade individual e coletiva da população imigrante no 

sul do estado do Paraná. 

 

3 Museu Pedagógico: um empreendimento necessário 
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            Como anteriormente relatado o Museu Pedagógico da UNESPAR (campus de 

União da Vitória – PR) nasceu de uma iniciativa dos acadêmicos que doaram materiais 

significativos e capazes de recontar toda essa história da imigração. Ao doações 

constituem, na grande maioria, de documentos que permaneceram guardados em baús, 

escolas desativadas, comunidades religiosas, ou que estavam sob a tutela de antigos 

professores e de ex-alunos dessas escolinhas multisseriadas; e chegaram ao museu 

acompanhados de entrevistas aos atores participantes dessas instituições com o intuito 

de resgatar o significado histórico, e restaurar para além da materialidade, aquilo que 

representam para os sujeitos.  

 Entre as doações encontra-se um acervo significativo de livros religiosos 

utilizados nessas escolas. Percebe-se a forte influência da religião no currículo. A figura 

1 apresenta um livro de orações, editado em língua alemã, no ano de 1869. Um material 

que vinha sendo passado de geração em geração, e, segundo a família doadora, os 

antepassados o trouxeram quando vieram para o Brasil. Ao chegarem em terras 

brasileiras (Comunidade do Maratá – área rural do município de Porto União – SC), 

numa colonização alemã, o livro serviu para as orações na Igreja e para as aulas de 

catequese, cuja catequista era a própria professora. E, como havia escassez de material 

didático servia para o reforço da linguagem escrita nas atividades de casa. Verifica-se a 

preservação da língua, da religiosidade, e a presença da Fé cristã no interior das escolas.  
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Figura 1- Livro de orações escrito em língua alemã, editado no ano de 1869. 
Fonte: Museu Pedagógico da UNESPAR, campus de União da Vitória (PR). 

 

A figura 2 exibe um Catecismo em polonês, editado em 1953, usado na 

catequização das crianças da comunidade Linha Polonesa, município de Cruz Machado 

(PR).  

 

 
Figura 2 – Catecismo escrito em Polonês e editado no ano de 1953. 

                  Fonte: Museu Pedagógico da UNESPAR, campus de União da Vitória (PR). 
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Verifica-se que o catecismo editado após quase duas décadas do nacionalismo 

do Governo Vargas, levava muitas comunidades imigrantes a preservarem sua língua, 

mesmo que não fosse na escola, mas a perpetuação ocorria por meio dos ritos da Igreja.  

A doadora do material assim se expressa (FEDEROVICZ, 2018): 

 

Com as dificuldades da época, minha avó não pode frequentar a escola, tinha 
somente o ensino em casa, passado pelos pais. O ensino religioso 
predominava e os pais dela utilizavam este catecismo para ensinar as orações, 
mandamentos e ritos religiosos. O catecismo era ao mesmo tempo um meio 
de ensino e também um modo de manter viva a religiosidade polonesa na 
comunidade entre os parentes e descendentes da Polônia. Com a mistura dos 
povos na região, teve algumas mudanças na forma de se aplicar o catecismo, 
como: o idioma que passou a ser utilizado o português ao invés do polonês; 
mas, na atualidade, os costumes mantem-se quando a comunidade encontra-
se na Igreja para a realização de missas e cultos, alguns ainda na língua de 
origem [...]. (FEDEROVICZ, 2018). 

 

A figura 3 mostra um livro religioso de 1960, que pertenceu a uma família numa 

comunidade de ucranianos ortodoxos, localizada em área rural do município de Porto 

União (SC).  

 

 
Figura 3 – Livro religioso escrito em ucraniano e editado no ano de 1960. 

               Fonte:  Museu Pedagógico da UNESPAR, campus de União da Vitória (PR). 
 

Um dos membros da família ganhou esse livro de um professor da comunidade e 

assim se manifestou: “a escola da época não tinha um local físico próprio, as aulas 

aconteciam em um salão de festas que pertencia a União Agrícola Instrutiva, que 

recentemente foi destruído por um incêndio” (CHABATURA, 2016). O fato de um 

professor oferecer um livro em língua ucraniana, na década de 1960, revela que os 
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costumes, nas comunidades étnicas, perduraram por longos anos e que a educação ainda 

recebia a influência religiosa.  

Outra categoria do acervo do Museu Pedagógico inclui os materiais didáticos. 

Encontram-se cartilhas, livros de gramática e leitura, objetos, cadernos escolares em 

língua polonesa, ucraniana e alemã, culturas predominantes na região. A figura 4 

apresenta uma cartilha em língua polonesa, editada na década de 1960. 

 

 
Figura 4 - Cartilha de ensino da língua polonesa, editada na década de 1960. 

               Fonte:  Museu Pedagógico da UNESPAR, campus de União da Vitória (PR). 
 
 

Na década de 1960 ainda havia localidades longínquas que falavam e ensinavam 

a língua de origem às crianças, e estas somente aprenderiam a língua portuguesa quando 

passassem a frequentar a escola. Essa cartilha foi trazida da Polônia por um padre a 

pedido das famílias da localidade, para que pudessem garantir a continuidade da língua 

aos descendentes, conforme relata Delonzek (2015): 

A cartilha foi trazida da Polônia pelo Padre [?], no ano de 1970 e doada à 
família do senhor [?], filho de imigrantes poloneses. A cartilha foi utilizada 
no ensino da leitura da língua polonesa aos filhos da família (estes estudaram 
todos na Escola Rural Municipal Moisés Lupion, escola de classe 
multisseriada localizada na zona rural do município de Cruz Machado - PR). 
Como não se podia falar na língua polonesa na escola, as crianças que só 
sabiam esse idioma aprenderam na escola a língua portuguesa falada e 
escrita, e, voltando para casa, o pai ensinava, à luz de lampião a querosene, o 
alfabeto polonês e as primeiras lições. A Cartilha apresentava histórias 
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engraçadas com rimas. A partir dessa leitura puderam aprender a ler outros 
livros mais complexos. (DELONZEK, 2015). 

 

A família que herdou o livro, possuindo grande apreço por ele, decidiu doá-lo ao 

Museu Pedagógico para que ali fosse bem guardado.  

As figuras apresentadas anteriormente revelam uma amostra do rico acervo que 

vem crescendo ano a ano e que contempla as histórias da escolarização dos imigrantes 

realizando uma “releitura daquilo que permaneceu e da compreensão dos processos que 

levam a esta seleção” (SALVADORI, 2008, p. 36). Esse processo de valorização e 

preservação de bens materiais, acompanhado geralmente de entrevistas, resgata também 

os bens imateriais, ambos auxiliam a compreender melhor o modelo de vida dos 

colonos imigrantes que o produziram.  

 

4 Considerações Finais 

Reunir esses materiais possibilitou aos educandos perceberem a importância do 

passado na formação de sua identidade individual e coletiva, bem como na construção 

da realidade em que estão inseridos. A história e memória oral que, geralmente, 

acompanha o objeto concreto torna-se patrimônio cultural, pois significados e valores 

também constituem um suporte de informação. As aulas de história oferecem condições 

para que os alunos identifiquem o patrimônio cultural material e imaterial e esforcem-se 

para garantir a preservação desse. 

A criação do Museu Pedagógico tornou-se significativa para a instituição por 

proporcionar não somente a reunião e o acondicionamento do acervo, mas também 

estimular o olhar crítico dos futuros professores para a importância de preservarem o 

patrimônio histórico em seus locais de trabalho, valorizar cada objeto, livro ou outro 

material, interessar-se pela história de origem, valorizar a cultura dos antepassados. 

Nota-se ainda, um aumento significativo de pesquisas voltadas para área da história da 

educação e a reconstrução das práticas educativas/pedagógicas do passado 

confrontando-as com a realidade presente. Esse envolvimento dos educandos, por meio 

do resgate de materiais, entrevistas e pesquisas científicas possibilitou um mapeamento 

das áreas de colonização e suas respectivas etnias; enumerou um grande número de 

escolas rurais multisseriadas, criadas pelos colonos, escolas que, muitas vezes, nem 

existem mais e que permanecem na memória dos sujeitos. Oportunizou, tal qual um 
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grande quebra-cabeças, juntar peças da história quando se trata de estudar instituições 

escolares, pois uma informação leva a outra e a cada ano chegam novos materiais: 

livros, cadernos escolares, fotografias entre outros, que vão ampliando as descobertas 

sobre a história das escolas em estudo. Despertou, na comunidade escolar, interesse que 

os materiais, dos antepassados, fiquem ali depositados como garantia de preservá-los 

para futuras pesquisas. Talvez, na atualidade, não se visualize a dimensão desse trabalho 

de resguardo, mas no futuro, os historiadores agradecerão essas gerações do passado e 

do presente por disponibilizar esse acervo. 
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O ENSINO SUPERIOR PELAS LENTES DO JORNAL CORREIO DE 

UBERLÂNDIA  (1950 – 1970) 

José Lito Salustriano da Silva 1 
Sauloéber Tarsio de Souza2 

 

Resumo 

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

 

Palavras-chave: Ensino Superior. Representações de Imprensa. Triângulo Mineiro. 
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Introdução 

 

Este trabalho é fruto de pesquisas desenvolvidas no projeto “Representações de 

Imprensa: O Universo Escolar nas Páginas de Jornais do Triângulo Mineiro (1950-1970)”. Os 

dados apresentados decorrem da catalogação e digitalização das notícias sobre a educação 

coletadas no Jornal Correio de Uberlândia que circulava no munícipio. Nesse trabalho em 

específico, objetivamos abordar as representações em torno do processo de criação e expansão 

do ensino superior no Triângulo Mineiro, veiculadas nesse jornal, buscando identificar 

principais fatos e personagens destacados nessa ação, articulando as dimensões micro e 

macro, relativas a esse nível de ensino na região.  

A relevância deste trabalho se sustenta na contribuição histórico-educativa quanto aos 

debates sobre tal temática, tendo em vista que, ao finalizar a segunda etapa do projeto, 

levantamos um número de 598 notícias relativas ao Ensino Superior, cerca de 40% de um 

total de 1495 referentes à educação na coleção do jornal Correio de Uberlândia, disponível no 

acervo do Arquivo Público Municipal de Uberlândia. Ou seja, quase metade das notícias 

sobre o universo educacional, corresponde a este nível de ensino, entre os anos 1950 a 1970, 

revelando a posição político-educativa do periódico. Salientamos que nesse período, houve 

crescimento significativo da rede pública escolar urbana no território nacional e também em 

Uberlândia, além da aposta no nível superior, como reflexo ao processo de urbanização – 

bastante fomentado a partir dos anos de 1930, com o governo de Getúlio Vargas (1930-1945 e 

1950-1955) - podendo ser percebido pelos debates presentes nas páginas do jornal.  

O Correio de Uberlândia foi fundado em 1938, sob a responsabilidade de Osório 

José Junqueira, natural de Ribeirão Preto – SP. De acordo com Santos (2009), o Jornal 

circulava, a partir de 1950, quase todos os dias em 04 páginas (02 folhas) e seu redator chefe 

era João Edison de Mello. Já nos anos de 1960, a circulação acontecia em dias alternados, mas 

as edições foram ampliadas para 08 páginas (04 folhas) exceto em datas comemorativas, 

como o Natal, no qual as páginas ficavam carregadas de propagandas publicitárias. Todavia, 

em 1986, o Grupo Algar Midia assume o controle acionário do periódico, depois de pertencer 

a diversos proprietários e, mesmo com uma trajetória de quase 80 anos, com publicações de 

notícias locais, regionais, nacional e até internacionais, o periódico encerrou suas atividades 

no dia 31 de dezembro de 2016, deixando legado jornalístico na imprensa e grande fonte de 

pesquisa no Triângulo Mineiro.  
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Figura 1 – Capa do Jornal Correio de Uberlândia dia 24 de janeiro de 1960.  

 
         Fonte: Jornal Correio de Uberlândia, 24/01/1960, Arquivo Público Municipal de Uberlândia. 

 

O Jornal como Fonte para a Pesquisa Histórico-Educativa 

Desde os anos de 1980, os jornais têm sido amplamente utilizados como fonte de 

pesquisa em História e História da Educação, mesmo que tenham sido considerados até então, 

como fontes suspeitas para esse tipo de pesquisa, pois se entendia que estes veículos 

carregariam alto grau de subjetividade, contudo, suas informações se revelam rico manancial 

portador de diversas representações imagéticas que nos ajudam a compreender o contexto 

investigado (LUCA, 2006).  

Desse modo, de acordo com Chartier (1990), 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinados pelos 
interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento 
dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza. As percepções do social 
não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas 
(sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, 
por ela menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os 
próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas (p.17). 
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Ou seja, as representações produzidas pelas diferentes sociedades constituem 

elementos de análises que nos ajudam a entender o processo histórico de formação de 

discursos, que não são neutros, mas carregados de subjetividades. Por isso, a imprensa escrita 

passou a fazer parte do repertório de fontes para as pesquisas em história da educação no 

Brasil, tendo em vista que, o conteúdo da imprensa escrita não apenas informam 

acontecimentos e conhecimentos, mas, também os produzem, sendo, pois, portador de 

particularidades e interesses subjetivos de cada editorial (CAPELATO, 1988).  

Entendemos, portanto, que as informações obtidas nas fontes jornalísticas, pelo 

pesquisador, trazem uma linguagem e conteúdos que atendem aos interesses de determinados 

grupos socioeconômicos, responsáveis pela manutenção desses veículos de comunicação de 

massa, ou estão, direta ou indiretamente, ligados a elas. Nesse sentido, por meio da análise 

das representações sobre o Ensino Superior, veiculadas pelo Jornal Correio de Uberlândia 

podemos compreender o ideal e ideário social a respeito da educação no período investigado, 

bem como, o contexto e os interesses políticos e sociais que compunham a sociedade 

uberlandense. 

Por fim, as fontes documentais, a saber, a imprensa escrita, constitui-se de “um rico 

instrumento [que] fornece elementos que clarificam os debates realizados na esfera social, e 

que nem sempre estão próximos dos setores formais da prática escolar” (PASQUINI e 

TOLEDO, 2014, p. 265), caracterizando-se, nesse caso, como um importante recurso utilizado 

pelo investigador em História e História da Educação. Essas fontes, portanto, tem tido grande 

relevância no processo de investigação historiográfica, tendo em vista que, suas páginas 

trazem:  

[…] elementos históricos que, seguramente, proporcionam o entendimento não só do 
processo educacional em si, mas dos debates havidos na sociedade em nome da 
realização de uma forma determinada de relação social e, na qual a educação 
desempenhava e desempenha papel relevante. (PASQUINI e TOLEDO, 2014, p. 262) 

Ou seja, os estudos a partir das fontes jornalísticas passaram a subsidiar o trabalho do 

investigador, ganhando cada vez mais proporção como suporte para análises histórico-sociais, 

mesmo havendo multiplicidade de fontes para apuração de dados históricos para análises 

contextuais sobre o período pesquisado, elas se configuram como um manancial de 

possibilidades investigativas. 
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O Ensino Superior no Brasil 

Pode-se compreender a criação da Universidade Federal de Uberlândia, como 

subproduto das mudanças advindas dos debates em torno da Reforma Universitária, ao 

longo dos anos de 1960.  O sistema de ensino superior estava sendo questionado, e a busca 

por novo paradigma buscava adequar esse nível de ensino as propostas de desenvolvimento 

econômico e social do país. Assim, a discussão envolveu o Estado (com o seu aparato 

técnico), a comunidade científica e o movimento estudantil, colocando muitas vezes, esses 

personagens em lados opostos, como na questão da cátedra, herança do sistema erguido 

pela burocracia do Estado Novo.  

A proposta de modernização do Ensino Superior é anterior ao golpe de 1964, de 

acordo com Cunha (1983), a presença dos militares no comando do Estado, gerou num 

primeiro momento a tentativa de reprimir os debates sobre a reforma universitária, 

adotando-se a violência dentro dos campi, contudo, a pressão da classe média por aumento 

das vagas (crise dos excedentes) nesse nível de ensino fez com que o debate avançasse. 

Assim, após o AI-5 em 1968, institui-se o GT para estudo do processo de modernização do 

Ensino Superior, uma tentativa de controlar o processo por parte dos militares: 

No Relatório elaborado pelo GT, a orientação desenvolvimentista era afirmada, porém 
no contexto do novo projeto político em implantação, o que implicava 
contraditoriamente esvaziar a proposta da sua dimensão política, atribuindo ao trabalho 
uma perspectiva essencialmente técnica (MENDONÇA, 2000, p.147). 

 

Após o trabalho do GT, foi aprovado a toque de caixa a Reforma Universitária pela 

lei 5540/68: 

A partir daí, as universidades, particularmente as públicas – num primeiro momento, 
mantidas na sua quase totalidade pelo governo federal –, entrariam em um processo de 
consolidação, mesmo que irregular em seu conjunto, bastante ajudado, a meu ver, pela 
institucionalização da carreira docente e, especialmente, pela definitiva implantação 
dos cursos de pós-graduação. Este último foi, sem dúvida, o principal fator 
responsável pela mudança efetiva da universidade brasileira, garantindo, por um lado, 
o desenvolvimento da pesquisa no âmbito da universidade e, por outro, a melhoria da 
qualificação dos docentes universitários. Privilegiando, de início, as áreas das 
chamadas ciências exatas, as agências de fomento criadas ao longo dos anos 50 
acabaram por garantir uma surpreendente expansão da pós-graduação no país, que 
atingiu, num segundo momento, também as áreas das ciências humanas e sociais. Por 
outro lado, a autonomia da universidade não teve condições para se efetivar, no 
contexto do regime autoritário (MENDONÇA, 2000, p.148). 
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Assim, os debates no Jornal Correio de Uberlândia refletem as discussões da época, 

em especial, na criação dos cursos superiores que mais tarde dariam origem a Universidade 

Federal de Uberlândia. Nos anos de 1950 e 60, as cidades de médio porte buscavam via 

implantação do Ensino Superior, projetar-se como centros de progresso, de modernidade e 

de avanço, como Uberlândia.  

 

Análise dos resultados 

No período correspondente entre 1950 a 1970, pudemos perceber uma grande 

quantidade de notícias vinculadas à educação a nível local, regional e nacional. Das 

notícias que mais se destacaram foram as que se relacionam ao ensino superior, isto é, de 

1495, 598 (40%) delas correspondiam a este nível de ensino, a saber: 

Tabela 1: relação de notícias do Ensino Superior 

Ano/ 

tipo 

Fac. de 
Direito 

Fac. de 
Filo. 

Fac. de 
Eng. 

F. Ciências 
Econômicas 

Medicina e  
Odonto. 

Univ. de  
Uberlândia 

Outros Total 

1950       10 10 

1951       13 13 

1952       7 7 

1953 **  **  **  **  **  **  **  **  

1954 1  5 1   8 15 

1955       3 3 

1956   3 2   5 10 

1957   4    2 6 

1958   1     1 

1959 6  1   1 4 12 

1960 37 18 6    8 69 

1961 20 8 7 1   13 49 

1962 26 2 8 5   13 54 
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1963 22 1 12 4  5 6 50 

1964 20 3 14 5   17 59 

1965 20 6 8 6   13 53 

1966 13 3 4 5 10 4 22 61 

1967 **  **  **  **  **  **  **  **  

1968 1 4 5 1 10  4 25 

1969 8  3 2 5 10 17 45 

1970 4 1 1 7 18 4 18 53 

Total 178 46 82 39 43 24 183 595 

 

Observamos que a partir do final da década de 1950, o número de notícias sobre 

Ensino Superior cresce exponencialmente, decorrente da criação e estruturação da Escola 

de Engenharia e as Faculdades de Direito, de Filosofia e também a de Ciências 

Econômicas. Neste ínterim, foi articulada uma corrida para a criação da Fundação 

Universitária (Universidade de Uberlândia). Nos anos finais da década de 1960 surgem 

como protagonistas das páginas do jornal, as Faculdades de Medicina e Odontologia que se 

somando as outras instituições, faziam parte do projeto desenvolvimentista local, reflexo 

do nacional, revelando o desejo de grupo social privilegiado cujo ideal de progresso 

passava pela criação de oportunidades na Educação Superior.  

Visto que, 

Uberlândia, a partir da década de 1940, começou a experimentar um avanço 
econômico, com impactos demográficos, culturais e políticos, transformando a 
pequena cidade interiorana em um polo regional, ainda carente da implantação de 
escolas e faculdades de ensino superior, que eram reivindicadas pela elite local como 
parte do seu projeto desenvolvimentista (PRIETO, 2010, p. 384) 

 
Isto é, a criação de instituições educacionais no município de Uberlândia contribuiria 

para lançar o município no cenário de desenvolvimento das metrópoles regionais interioranas, 

além do interesse do Estado brasileiro em investir nesta cidade, somando-se ao incentivo 

privado e ao crescimento populacional acelerado nesse período. 
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A faculdade de Direito de Uberlândia foi a instituição de Ensino Superior que mais 

recebeu destaque do Jornal Correio de Uberlândia: um total de 178 notícias. A “criação da 

Faculdade de Direito é simbólica porque representa uma das primeiras escolas superiores que 

só existiram porque foram assumidas pela comunidade e não pelo poder público” (PRIETO. 

201, p. 386). Ela foi idealizada, de acordo com uma reportagem do Jornal Correio de 

Uberlândia (21/05/2959)3, pelo professor Jacy de Assis4 e mais dez personalidades da 

sociedade uberlandense, em 1959, tendo apenas suas atividades iniciadas no ano seguinte pelo 

Decreto Federal n.º 47.732 de 03 de fevereiro de 1960. A instituição, nesse caso, representaria 

o início de uma nova fase de progresso local, uma aposta de sua elite, preocupada com o 

desenvolvimento intelectual e cultural de sua juventude (PRIETO, 2010). 

Apesar de ser fundada em 1959 e autorizada a funcionar em 1960, praticamente junto 

com a Faculdade de Direito, a Faculdade de Filosofia teve número menor de notícias, 

totalizando 46, apenas, comparada a citada acima. Segundo Prieto (2009), a instituição foi 

também objeto de reivindicação da elite uberlandense, porém, criada e idealizada pela Igreja 

Católica e instalada no Colégio Nossa Senhora. Todavia, mesmo que fizesse parte do catálogo 

de exigências dos grupos de poder do município, percebemos, a partir da análise das notícias, 

que a criação desta instituição representava não o progresso, como preconizado pela 

Faculdade de Direito, mas como objeto de aquisição cultural e intelectual5 da juventude da 

metrópole em ascensão. 

O número de notícias sobre a Faculdade de Ciências Econômicas, por sua vez, foram 

39. Mesmo com o baixo registro de matérias envolvendo esta instituição nas páginas do 
                                                           
3 “Funcionará (ano que vem) a Faculdade de Direito – Acaba de ser fundada a Faculdade de Direito do Triângulo 
Mineiro. Nesta época que Uberlândia toma um novo aspecto que a cidade parece atingir um novo ritmo de crescimento, 
surge, não como ideia, mas já em caráter de entidade existente a Faculdade de Direito de Uberlândia [...] (CORREIO 
DE UBERLÂNDIA, 21/maio/1959). 

4 O professor Jacy de Assis, falecido em 1995, além de ser o principal e idealizador da Faculdade de Direito, foi o 
primeiro diretor da instituição. Apesar de mineiro, inicia sua carreira em Buriti Alegre (GO). A sua vinda à Uberlândia 
se dá por perseguições políticas. Na cidade, trabalha como promotor de Justiça e professor, sendo, pois professor e 
Diretor da Faculdade de direito, como mencionado acima. Entre os anos 1967 e 1971, retorna a Goiás para trabalhar 
como Procurador Geral do Estado. Suas obras jurídicas podem ser consultadas no acervo da Sala Jacy de Assis da 
Biblioteca do campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, campus Santa Mônica.  

5
 “Faculdade de Filosofia: um ano vencido, outro a iniciar” – Findo 1960. Terminado, também, o primeiro ano de lutas 

que, ora marcantes de triunfo, ora mescladas de desgosto, imprimem-se nas páginas da história da faculdade de 
Filosofia, hoje pequena ainda, no amanhã, grande e conhecida. A matéria sem o ornato do espírito, reduz-se a caos; a 
mente humana sem a moldura e as luzes dos conhecimentos torna-se vazia e sem vida. O homem se eleva, não por seus 
bens materiais, senão por seu intelecto, por suas virtudes morais. E, nada mais relevante nesse aspecto que o papel 
exercido pela Faculdade de Filosofia (CORREIO DE UBERLÂNDIA, 15/fevereiro/1961). 
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Jornal Correio de Uberlândia, de acordo com Prieto (2009), os motivos para a sua criação, 

foram os mesmos para a criação da Faculdade de Direito6, tanto que as duas faculdades foram 

mantidas pela Fundação Educacional de Uberlândia. Sua fundação foi em 1963 e seu 

idealizador foi o professor Juarez Altafin, que na época. Trabalhava como professor e juiz de 

Direito. A galeria de cursos era formada por Ciências Contábeis, Administração e Economia. 

A Faculdade Federal de Engenharia (ou Escola de Engenharia, ou simplesmente 

Faculdade de Engenharia de Uberlândia) também foi um dos grandes destaques de 

reportagens do Jornal Correio de Uberlândia, totalizando 82 notícias. Segundo Prieto (2009) 

a fundação da Faculdade de Engenharia de Uberlândia, (com os cursos de Engenharia 

Mecânica e Engenharia Química), expressava um grande desejo do então Ministro da 

Educação, Jurandir Lopes, que visava levar ao interior do país, cursos de formação técnica, 

formando mão de obra especializada para atender as demandas das indústrias, os engenheiros 

e organizações empresariais. O seu funcionamento se deu apenas em 1965, mesmo sendo 

criada em 1961, através da Lei n.º 3.864 de 24 de janeiro, justamente, por ser uma instituição 

federal, necessitando, neste caso, inúmeros medidas para assegurar os recursos de sua criação 

e manutenção (PRIETO, 2009). 

A Faculdade de Engenharia de Uberlândia, porém, não apenas um desejo do Ministro 

da Educação, mas também um anseio da elite local, refletida nas ações dos políticos Valdir 

Melgaço e o parlamentar Rondon Pacheco. A partir das análises das notícias veiculadas no 

jornal, percebemos o quão importante era para o povo do município mineiro, explicitado no 

periódico, que já nos anos 19547 já circulavam matérias sobre a possiblidade de criação da 

escola superior em Uberlândia e sua fundação e funcionamento só viria anos depois, 

justamente, para lançar a cidade no cenário das metrópoles regionais, culminando no 

intensivo investimento estatal e privado, além de superar a rival vizinha: Uberaba. 

                                                           
6
 “Facul.: Ciências Econômicas” – Essa é, a nosso ver, uma grande promessa de êxito imprevisível, por contarmos com 

nada menos de seis grandes escolas de comércio nesta região, as quais representam mananciais para os cursos de 
Ciências Contábeis, de administração de empresas e de ciências econômicas, que constituem as atualíssimas carreiras da 
nova Faculdade de Ciências Econômicas de Uberlândia (CORREIO DE UBERLÂNDIA, 31/ janeiro/1963). 

7
 Segundo reportagem do dia 07/08/1964, em 1953, é fundada a Sociedade de Engenheiros, Químicos e Agrônomos de 

Uberlândia – SEQAU – e em seu programa de trabalho incluía o de criação da Faculdade de Engenharia na cidade. É 
dito também que a criação da faculdade partiu de uma promessa do futuro candidato a presidência, Juscelino 
Kubitschek, com o propósito de projetar Uberlândia nos interesses estatais de desenvolvimento e progresso, além do 
constante esforço do parlamentar Rondon Pacheco. 
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Em relação às escolas de Medicina e Odontologia, catalogamos 43 notícias. O curioso 

é que na primeira matéria publicada pelo jornal – em 1966 – até a última – em 1970 – houve 

um crescimento exponencial de reportagens sobre as duas instituições. O que revela a 

importância dada pelo periódico a cursos historicamente elitizados. A grande ênfase dada a 

Faculdade de Direito migrou para as faculdades que abrigariam os cursos de saúde. Para se ter 

uma ideia, no ano 1970, o jornal noticiou 18 reportagens sobre as faculdades de Medicina e 

Odontologia, enquanto que a de Direito, recebeu apenas 4. Percebemos, então, que, mesmo 

com a mudança de foco, a ideia de progresso estava viva no ideário uberlandense, 

representado no jornal. Segundo Prieto (2009), a gênese da Escola de Medicina8 foi com 

reunião de médicos para fundar a instituição mantenedora, a Fundação Escola de Medicina e 

Cirurgia de Uberlândia (FAMECIU), em 1966.  

Mesmo que autorizada a funcionar em 1966, a Faculdade de Medicina passou por uma 

série de problemas, inicialmente, por ser uma instituição particular, o que requeria 

investimento pesado e gerava muitas despesas, além de causar receios aos médicos da época, 

por conta dos novos profissionais que formariam uma provável concorrência aos idealizadores 

da Escola. O que os motivava a prosseguir era a falta de uma rede de atendimento médico 

público em Uberlândia, havendo apenas em Uberaba, o que produzia um sentimento de 

desprestígio dos médicos uberlandenses em ter que mandar os pacientes para a cidade vizinha. 

Observamos, por tanto que, com a criação da Faculdade, além de ser um importante polo 

econômico, Uberlândia ganha novo status de referência na área médica. 

A Faculdade de Odontologia, por sua vez, funcionou em 1970, primeiro que a 

Faculdade de Medicina, sendo autorizada em 19679. A demora no funcionamento se deu pelas 

dificuldades financeiras e e local (PRIETO, 2009) 

O sonho uberlandense de progresso se consolidaria com a criação da Universidade de 

Uberlândia10. Mesmo havendo apenas 24 notícias dedicadas à corrida para a criação desta 

                                                           
8 Na reportagem de 21/22 de agosto de 1966, percebe-se o engajamento político e a expectativa social sobre a criação da 
Faculdade de Medicina para Uberlândia, bem como, a repercussão regional e nacional a despeito da possibilidade de 
fundação desta instituição que exaltará ainda mais a metrópole do Triângulo Mineiro. 

9
 Na reportagem de 19/20 de abril de 1966, o Jornal Correio de Uberlândia noticia a alegria do povo uberlandense com a 

promessa criação da Faculdade de Odontologia, que assim como a demais, preconizava o discurso de progresso, 
desenvolvimento e modernidade para o município mineiro, tornando-se, como referido na notícia “a Metrópole 
Universitária do Brasil central”. 

10 “Valdir Melgaço: projeto Universidade de Uberlândia” – O deputado Valdir Melgaço que já está atuando com muito 
entusiasmo dentro da Assembleia Mineira, dentro de poucos dias, entrará com projeto criando aa Universidade de 
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instituição, que integraria as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, de Direito, 

Engenharia, Ciências Econômicas e as demais ligadas à saúde. Sua gênese se dá com a 

criação do Instituto Uberlandense de Ensino, que posteriormente é transformada em Fundação 

Educacional de Uberlândia11, abrigando, inicialmente, as Faculdades de Direito e de Ciências 

Econômicas de Uberlândia, 

Segundo Prieto (2010) 

No ano de 1969 essas diferentes instituições foram reunidas em uma universidade, a 
Universidade de Uberlândia (UnU), mas continuaram mantendo sua autonomia. 
Anos depois, a UnU foi federalizada, consolidou-se como instituição de relevância 
acadêmica e social e expandiu-se em cursos e vagas, ajudando a tornar Uberlândia 
uma cidade universitária (p. 384). 
 

 As matérias sobre a Universidade de Uberlândia sugerem que tal conquista faria parte 

do patrimônio material, intelectual e cultural do município mineiro, consolidando um 

repertório “benfeitorias” oriundas, especialmente, das práticas dos parlamentares Rondon 

Pacheco e Valdir Melgaço, considerados importantes políticos da época e região. 

A categoria “Outros” totalizou 185 notícias. Esse número, que ultrapassou as demais, 

representava a diversidade de matérias sobre o ensino superior não só a nível municipal ou à 

instituições específicas, mas abordando políticas estaduais, nacionais e internacionais de 

bolsas de estudos, investimentos e conquistas das Universidades de Minas Gerais e a 

Universidade Rural, além das tentativas de criação de faculdades em cidades vizinhas, como 

Tupaciguara, Ituiutaba, Uberaba, dentre outras. As conquistas internacionais de universitários 

uberlandenses e inúmeras bolsas ofertadas para o exterior12 imprimiram uma grande 

quantidade de publicações, assim como, o movimento estudantil, representado pelas greves e 

ações dos diretórios acadêmicos das respectivas faculdades do município, reverberou nas 

páginas do periódico durante o período pesquisado. 
                                                                                                                                                                                     
Uberlândia. Além disso, o parlamentar udenista promete envidar todos os esforços  possíveis no sentido de ver 
aprovado este projeto, que será de uma importância enorme para Cidade Jardim (Correio de Uberlândia, 
07/fevereiro/1963. 

11 “Legalizada a Fundação Educacional de Uberlândia” – O “Diário Oficial” na sua edição de 29 de janeiro último, 
publicou o decreto nº 2.143 de 22 do mesmo mês, assinado pelo primeiro ministro Hermes Lima e referendado pelo 
Ministro da Educação Darcy Ribeiro, aprovando a transformação da Instituição Uberlandense de Ensino em Fundação 
Educacional de Uberlândia, mantendo para esta a obrigação de mantenedora da Faculdade de Direito e Faculdade de 
Ciências Econômicas de Uberlândia (Correio de Uberlândia, 05/fevereiro/1963). 

12
 “40 bolsas de estudos para Minas”  A comissão mixta Brasil Estados Unidos, segundo comunicação enviada ao 

governo do Estado, por intermédio do engenheiro Lucas Lopes, acaba de destinar a candidatos mineiros 40 bolsas de 
estudos das 110 reservadas para todo o país [...] (Correio de Uberlândia, 27/março/1952). 
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Considerações finais 

Por fim, percebe-se que a criação das instituições de nível superior no município 

mineiro visava consolidar a ideia de metrópole regional, projetando o município no cenário 

nacional, em especial, no centro-oeste brasileiro, motivando os investimentos estatais, 

articulados ao incentivo privado, atraindo fluxo migratório e consolidando sua posição de 

liderança na região. 

Nessas duas décadas que pesquisamos, evidenciamos a mudança político-

educacional do periódico após o golpe de 1964. Enquanto que nos anos anteriores, o jornal 

expressava crítica implacável às deficiências sociais, em relação ao descaso da prefeitura e 

governo estadual com os grupos escolares, especialmente, adotando uma postura crítica, após 

o acontecimento citado acima, limitou-se à publicar propaganda e anúncios e focando suas 

matérias ao Ensino Superior, somente. Isso significa que, as 40% das reportagens catalogadas 

e digitalizadas tratavam do Ensino Superior, o que evidenciava e fomentava a ideia de 

progresso, representado nesse nível de ensino. Em outras palavras, o jornal, priorizava o 

grupo seleto da sociedade uberlandense que alcançavam tal nível de educação (menos de 3% 

à época). 

De modo geral, o período pesquisado (correspondente aos anos de 1950 a 1970), o 

Jornal Correio de Uberlândia publicava muitas notícias diversificadas, não só sobre educação 

em si, mas também muitas campanhas publicitárias, propagadas comerciais e também 

matérias políticas, tanto que, o politico Rondon Pacheco, assim como, Valdir Melgaço 

protagonizam o cenário de luta para conquistas importantes referentes, especialmente, ao 

Ensino Superior uberlandense, a saber, a implantação da Faculdade de Engenharia e corrida 

para a criação da Universidade de Uberlândia.  
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OS GOVERNOS OSWALDO TRIGUEIRO E JOSÉ AMÉRICO E A 

INSTAURAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL DE CAMPINA GRANDE-PB  

(1948-1953)  

 
Vívia de Melo Silva1 

 

Resumo 

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

 Este texto integra parte de uma pesquisa desenvolvida no doutorado em 

Educação, especificamente na linha de pesquisa História da Educação do PPGE/UFPB, 

que, fundamentalmente, refletiu sobre a função educacional do Colégio Estadual de 

Campina Grande-PB (CECG). O CECG foi o segundo colégio de ensino secundário 

público implantado no estado da Paraíba, construído em uma importante cidade do 

estado, Campina Grande, que fica localizada na mesorregião do agreste paraibano. Essa 

instituição desempenhou um relevante papel no ensino da juventude paraibana, sendo 

um marco na formação de lideranças políticas, intelectuais e renomados profissionais. 

Mesmo sendo uma instituição pública, inicialmente esteve revestida de um caráter 

bastante elitista.  

 No que tange ao recorte temporal deste estudo, justifica-se porque em 1948, foi 

oficialmente proposto à construção do Colégio Estadual de Campina Grande-PB e, 

1953, ano que o referido colégio foi inaugurado e passou a funcionar oficialmente na 

cidade de Campina Grande. Período, portanto, que esteve à frente da administração 

pública paraibana dois governadores, Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo (1947-

1950) e José Américo de Almeida (1951-1956), cujas atuações no que concerne à 

implantação do CECG, são enfatizadas nesta discussão. 

 Nesta direção, alguns questionamentos foram essenciais neste estudo, a saber: 

teria o CECG dois “benfeitores” na realização da obra de vulto educacional para a 

cidade de Campina Grande-PB? Quais os motivos que levaram à instauração desse 

estabelecimento de ensino naquele momento em Campina Grande? 

  

1.1 Objetivos 

 Inscrito no âmbito da história das instituições escolares, objetivamos discutir 

sobre o processo de construção e criação do Colégio Estadual de Campina Grande-PB, 

relacionando com a atuação dos governos de Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo 

(1947-1950) e José Américo de Almeida (1951-1956), governadores do Estado da 

Paraíba à época. 

 

2 Referencial Teórico 

 Antes de refletir propriamente sobre as bases teóricas que deu subsídio a 

elaboração do nosso conhecimento histórico, um norteamento foi crucial, a saber: a 
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compreensão da História como uma ciência que vem possibilitando profícuo diálogo 

com outras ciências, a exemplo da Educação, Sociologia e Antropologia.  

É importante também ressaltar que esse estudo se inscreve no âmbito das 

pesquisas que tematizam instituições escolares. Neste sentido, o seguinte conceito de 

instituição educativa foi assumido como norteamento: 

 

[...] são, portanto, necessariamente sociais, tanto na origem, já que 
determinadas pelas necessidades postas pelas relações entre os homens 
como no seu próprio funcionamento, uma vez que se constituem como um 
conjunto de agentes que travam relações entre si e com a sociedade à qual 
servem (SAVIANI, 2007, p. 5). 

 
O mesmo autor explicita que estudar a história de uma instituição escolar 

pressupõe reconstruí-la historicamente, razão porque o pesquisador não constrói seu 

objeto enquanto tal, pois “o que lhe cabe construir é o conhecimento do objeto e não o 

próprio objeto. E construir o conhecimento do objeto não é outra coisa senão reconstruí-

lo no plano do pensamento” (SAVIANI, 2007, p.15).  

Ainda sobre conceitos e categorias deste estudo, destacamos que alguns 

elementos da teoria de Norbert Elias e da teoria de Bourdieu nos apontaram um respaldo 

fundamental. O conceito de configuração (ELIAS, 2001; 2006; 2008) e a categoria 

representação na perspectiva bourdieusiana foram tomadas como lentes teóricas para 

melhor vislumbrar nosso objeto de estudo. Valendo-nos do conceito configuração 

(ELIAS, 2001; 2006; 2008) partimos da compreensão de que o indivíduo e a sociedade 

“se referem a dois níveis diferentes, mas inseparáveis do mundo humano” (ELIAS, 

2008, p. 141). Para o referido sociólogo, esse conceito serve de instrumento científico 

para se evitar o constrangimento de pensar o indivíduo e a sociedade como contrários.  

Neste sentido, partimos do entendimento de que o colégio em estudo compreende uma 

configuração, tendo em vista o imbricamento entre os indivíduos e a sociedade, movido 

pelas interdependências entre os sujeitos que o integraram. 

Outra noção operatória de pesquisa também nos foi importante. Trata-se da 

categoria representação na perspectiva bourdieusiana. Trabalhamos com enunciações, 

construções simbólicas sobre o CECG, portanto, também com representações, que são 

“como manifestações sociais destinadas a manipular as imagens mentais (e até mesmo 

no sentido de delegações encarregadas de organizar as representações como 

manifestações capazes de modificar as representações mentais)” (BOURDIEU, 2010, p. 
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113). Portanto, são “enunciados performativos que pretendem que aconteça aquilo que 

enunciam” (BOURDIEU, 2010, p.118).  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

No que concerne aos procedimentos metodológicos elegemos, necessariamente, 

estudo bibliográfico, levantamento documental, mediante pesquisa em arquivos 

públicos do Estado, e análise documental. 

 Sobre a pesquisa nos arquivos, na capital João Pessoa, os documentos foram 

pesquisados junto aos arquivos: Arquivo Histórico Waldemar Duarte, localizado na 

Fundação Espaço Cultural (FUNESC), no qual encontramos exemplares do jornal A 

União; Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba (IHGP), onde localizamos 

publicações concernentes aos governadores Oswaldo Trigueiro e José Américo; 

Arquivo dos Governadores – Fundação Casa José Américo de Almeida, que além de 

publicações oficiais dos governadores acessamos livros de memorialistas. 

 Na cidade de Campina Grande a investigação se deu nos seguintes locais: 

Arquivo da Escola Estadual Elpídio de Almeida, antigo Colégio Estadual de Campina 

Grande, cuja documentação encontrava-se mal conservada e danificada e Arquivo do 

Museu Histórico de Campina Grande, no qual localizamos jornais locais.  

No que concerne às fontes trabalhadas, utilizamos jornais de circulação no 

Estado da Paraíba, como A União, de caráter oficial do governo, fundado em 1893, por 

Álvaro Machado.  Também trabalhamos com anuários da Paraíba e da cidade de 

Campina Grande; mensagens de governadores, livros de memorialistas, leis e decretos. 

Frente às fontes coletadas, a seguinte reflexão foi bastante oportuna: 

 

Tal como um mineiro apanha uma pedra, perscrutando-a na busca de ouro, 
também o investigador procura identificar a informação importante por entre 
o material encontrado durante o processo de investigação. (BOGDAN E 
BIKLEN, 1994, p.149) 
 
 

 Além disso, é importante destacar a necessidade de um constante 

questionamento por nossa parte frente aos dados coletados, uma vez que a fonte por si 

só não nos traz reflexões às indagações da pesquisa. 

 Neste sentido, para nosso trabalho com as fontes, baseamo-nos no conceito de 

“documento/monumento” elaborado por Jacques Le Goff. Para este historiador francês, 
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os documentos e os monumentos são materiais da memória coletiva e da história. O 

primeiro, conforme Le Goff (1996, p. 535), é “escolha do historiador”, e o segundo, o 

monumento, “é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação [...]”. 

Não podemos deixar de destacar que consideramos as fontes como documentos ou 

vestígios materiais elaborados no passado, sejam esses longínquos ou mais ligados ao 

tempo presente, não direcionados ao historiador, mas para atender as necessidades 

específicas do momento no qual foram produzidos.  

 

4 Resultados 

Do anúncio de criação de um colégio estadual para a cidade de Campina Grande 

até a inauguração e funcionamento tivemos efetivamente à frente do Estado da Paraíba, 

como representante do povo, dois governadores, a saber: Oswaldo Trigueiro de 

Albuquerque Melo (1947-1950) e José Américo de Almeida (1951-1956).  

Oswaldo Trigueiro, após o processo de redemocratização porque passava o 

Brasil, foi o primeiro governador da Paraíba escolhido pelo processo de voto direto e 

secreto, fato esse assegurado pelo artigo 4º da Lei Constitucional n. 9, de 28 de 

fevereiro de 1945, detalhado pelo Decreto-Lei nº 7.586, de 28 de Maio de 1945, que 

regulamentou, em todo país, o alistamento eleitoral e as eleições. Nascido em Alagoa 

Grande em 1905, Oswaldo Trigueiro estudou no Colégio Pio X, na capital paraibana. 

Na década de 1920, mudou-se para Recife, onde ingressou no ensino superior, 

formando-se, em seguida, bacharel em direito, pela Faculdade de Direito do Recife. 

Mais tarde, passou a residir em Minas Gerais, Estado onde assumiu a função de 

promotor e inspetor do ensino federal. Foi prefeito da então cidade da Parahyba (1935-

1938) e um dos fundadores do partido político União Democrática Nacional (UDN), no 

Rio de Janeiro em 1945. Ademais, depois de concluir seu mandato de governador, 

tornou-se deputado federal pela Paraíba (1951-1954). Assumiu também os seguintes 

cargos: embaixador do Brasil na Indonésia (1954-1956); Ministro do Tribunal Superior 

Eleitoral (1961-1963); Procurador Geral da República (1964-1966); Ministro e 

presidente do Supremo Tribunal Federal (1967-1971). 

Como governador da Paraíba, no que tange ao investimento na área da educação, 

Mello (1996, p. 125-126) faz o seguinte destaque para as primeiras iniciativas desse 

governo. 
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Inicialmente, como medida de maior importância, tratou o governo de 
concluir as construções de prédios escolares que haviam sido iniciados em 
administrações anteriores e que se achavam, há longo tempo paralisadas, 
muitas das quais ainda nas fases preliminares dos trabalhos, e outras em via 
de conclusão.   
E assim tiveram prosseguimento os grupos de Santa Júlia, na Capital, e os de 
Soledade, Pombal, Caiçara, Pirpirituba, Pedras de Fogo e Aroeiras [...] além 
das obras enumeradas, foram construídos mais 14 estabelecimentos dessa 
natureza [...] Em resumo, o Governo Oswaldo Trigueiro instalou e pôs em 
funcionamento 28 grupos escolares – com um dispêndio superior a Cr$ 
4.000.000,00.  
 
 

Expandir a educação escolarizada pode ter sido uma das prioridades do governo 

de Oswaldo Trigueiro, quando assumiu o estado. Em mensagem apresentada à 

Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba em 1º de junho de 1949, o governador 

confirma esse foco no âmbito educacional paraibano:  

 

Em dois anos o Estado criou cerca de 200 novas unidades escolares e 
aumentou de mais de 500 o número de professores primários. Se juntarmos a 
esse acréscimo as 1.000 classes que os municípios devem abrir este ano, e as 
670 de ensino supletivo, custeadas pela União, teremos o expressivo total de 
2.000 novas classes de ensino elementar em todo Estado [...] no que diz 
respeito ao ensino médio está sendo consideravelmente melhorada e 
ampliada a rede de estabelecimentos do interior do Estado. (ESTADO DA 
PARAIBA, 1949, p.12-13) 
 
 

A preocupação do governador Oswaldo Trigueiro concernente à educação, 

especificamente no que se refere à expansão do ensino, estava, na verdade, sintonizada a 

um fio condutor mais amplo: as novas determinações indicadas pela Carta 

Constitucional de 1946, na qual se retomavam anseios de outrora, educação como 

direito de todos e os poderes públicos como “obrigados a garantir, na forma da lei, a 

educação em todos os níveis, juntamente com a iniciativa privada” (SHIROMA, 2000, 

p.29). 

Foi nesta gestão de Oswaldo Trigueiro que se lançou a proposta de fundação de 

um colégio secundário público para a cidade de Campina Grande. É válido destacar que 

o estado da Paraíba contava apenas com o Liceu Paraibano, como instituição pública 

desse nível de ensino. O Liceu foi criado oficialmente pela lei nº. 11, de 24 de março de 

1836, tendo seu funcionamento a partir de 1837. Por isso, foram mais de cem anos na 

Paraíba para se contar com outro estabelecimento de ensino secundário público. Durante 

esses anos, disputavam com o Liceu, instituições particulares, como: Colégio Padre 

Rolim, Colégio Pio X, Colégio Imaculada Conceição, Colégio Pio XI, Instituto 
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Pedagógico e outras, localizadas na capital e em outras cidades do estado, a exemplo de 

Campina Grande e Cajazeiras.  

No que se refere à implantação do Colégio Estadual de Campina Grande, o 

governador Oswaldo Trigueiro relatou na sua primeira mensagem no mandato de 1947 a 

1950, apresentada em primeiro de julho de 1947 à Assembleia Legislativa e publicada 

no Jornal A União em dois de julho do mesmo ano, a suposta realidade do ensino 

secundário no estado da Paraíba e os anseios de atuação nesse nível de ensino. Na 

mensagem foi evidenciado que até o ano de 1947, contava o estado apenas com um 

estabelecimento de ensino secundário público, o Colégio Estadual da Paraíba, antigo 

Liceu Paraibano, localizado na capital João Pessoa. Para esse governador, se fazia 

urgente “a criação de novos estabelecimentos em outras cidades, a fim de se facilitar a 

tarefa de dar aos paraibanos, de qualquer zona, iguais possibilidades [de estudo]” 

(Jornal A UNIÃO, 02/07/1947, p.01).  

Reiterando o que proclamou na mensagem antes citada, o governador Oswaldo 

Trigueiro em mensagem apresentada à Assembleia Legislativa no ano seguinte (1948) e 

publicada no Jornal A União em três de junho de 1948, anunciou a criação do Colégio 

Estadual de Campina Grande.  

 

Torna-se indispensável a ampliação de nossa rêde de estabelecimentos de 
ensino secundário com a criação de novos colégios pelo Estado [...] 
Com êsse propósito já determinou o Govêrno a construção do Colégio 
Estadual de Campina Grande, que também disporá de dois ciclos. (Jornal A 
UNIÃO, 03/06/1948, p.05). 

 

Eis um passo importantíssimo em prol da educação secundária do estado da 

Paraíba. Como pudemos perceber esse passo esteve ligado às pretensões alvitradas pelo 

governo federal, já que em mensagem apresentada ao Congresso Nacional o Presidente 

da República General Eurico Gaspar Dutra na abertura da sessão legislativa evidenciou 

uma necessidade de expansão para o ensino secundário: “A tendência universal de 

nossos dias é estender as oportunidades educativas de segundo grau aos adolescentes de 

todas as camadas sociais, a fim de elevar o padrão médio de cultura geral das 

populações”. (INEP, 1987, p. 160).  

Nesse sentido, o então governo do estado da Paraíba aprova a implantação do 

colégio secundário público em Campina Grande, e já no ano de 1948 anunciou 

oficialmente o início da construção desse estabelecimento de ensino, evidenciando um 
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orçamento inicial, sem despesas com a compra do terreno, no valor de 3.227.013,40 

cruzeiros, segundo a matéria “Colégio Estadual de Campina Grande” do Jornal A União 

de quatro de dezembro de 1948.  

A construção do Colégio Estadual de Campina Grande avançou 

satisfatoriamente neste governo de Oswaldo Trigueiro, até que nas eleições para 

prefeitura de Campina Grande, o candidato apoiado pelo então governador apresentou 

insatisfatório resultado, saindo eleito o candidato da oposição ao governador da Paraíba.  

 

Com 8.142 votos, Elpídio Josué de Almeida é eleito prefeito de Campina 
Grande, seguido pelo seu vice Antônio Rodembusch com 8.006 votos. O 
candidato da UDN, o major Veneziano Vital do Rêgo recebeu 6.456 votos, 
seguido do seu vice José de Brito Lira que obteve 6.495 votos. (BARBOSA, 
2012, p.129) 

 

Portanto, o candidato eleito prefeito de Campina Grande nesse momento foi o 

apoiado por José Américo, que fazia oposição a Oswaldo Trigueiro. Isso resultou uma 

imensa insatisfação ao governador da Paraíba e a seu partido. Desse descontentamento 

ou, como alega Barbosa (2012, p. 181), por “desvio de finalidades” algumas obras de 

responsabilidade do governo estadual foram retardadas na Paraíba e, consequentemente, 

naquela cidade como penalidade à situação de rejeição aos udenistas na escolha da 

eleição municipal. Como exemplo do adiamento em algumas obras públicas estaduais, 

podemos citar, com base em Sylvestre (1988), as seguintes: A barragem de Marés; 

estradas e rodovias e, principalmente, o Colégio Estadual de Campina Grande.  

Portanto, o governo de Oswaldo Trigueiro finalizou seu mandato sem concluir a obra 

deste colégio.  

Findada a gestão de Oswaldo Trigueiro, foi eleito governador da Paraíba José 

Américo de Almeida (1951-1956) apoiado por Getúlio Vargas. José Américo e seu vice 

João Fernandes de Lima foram eleitos pelo povo “em 03 de outubro de 1950, com 

147.093 votos, [...] a Aliança Republicana representada por Argemiro de Figueiredo e 

Renato Ribeiro Coutinho recebeu111. 152 votos” (BARBOSA, 2012, p. 173).  

José Américo era escritor reconhecido nacionalmente e natural da cidade de 

Areia, localizada na microrregião do brejo paraibano, em 10 de janeiro de 1887, foi 

educado pelo tio, padre Odilon Benvindo de Almeida, quando tinha ainda oito anos de 

idade. Aos doze anos perdeu seu pai. Estudou as primeiras letras na cidade de Areia. Foi 

estudante do Lyceu Parahybano e, posteriormente, estudou na Faculdade de Direito no 
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Recife, onde se bacharelou no ano de 1908. Diz Milanez (1991) que esse foi o 

coroamento de sua carreira estudantil. 

Como homem de letras, escreveu várias obras, sendo algumas delas as seguintes: 

Reflexões de um Cabra (1922); A Paraíba e seus problemas (1923); A Bagaceira 

(1928); O Ciclo Revolucionário do Ministério da Viação (1934); O Boqueirão (1935); 

Coiteiros (1935); Secas do Nordeste (exposição na Câmara Federal - 1935); Ocasos de 

sangue (crônica - 1954); Discursos do seu tempo e A palavra e o tempo (1965); O ano 

do Nego (1968); Eu e Eles (1970); Quarto minguante (1973); Antes que me esqueça 

(1976); Sem me rir, sem chorar (1984). 

Na vida pública assumiu vários cargos, podemos ressaltar alguns: Promotor de 

Justiça da cidade de Souza e Guarabira (respectivamente em 1909-1911) Procurador 

Geral do Estado (1922); Secretário de Segurança e Assistência Pública do governo de 

João Pessoa (1928); Interventor do Estado e Chefe do Governo Central do Norte (1930); 

Ministro da Viação e Obras Públicas (1930-1934/ 1953-1954); Ministro do Tribunal de 

Contas da União (1935); Senador pela Paraíba (1947); Governador do Estado da 

Paraíba (1951-1953/1954-1956). 

Sobre seu governo (1951-1956), de acordo com Chianca (1987), foram 

destaques algumas obras públicas, como: abastecimento de água em algumas cidades; 

instalação de energia elétrica; criação e manutenção de postos de saúde; e construções 

de estabelecimentos de ensino, obras estas que eram reflexos do nacional-

desenvolvimentismo que se disseminava no país.  

A educação, especificamente, conforme Mello (1996), foi uma das prioridades 

de José Américo  

 
Disseminador de escolas, construtor de grupos, estimulador de ensino rural, 
de escolas normais e de comércio, de ginásios e de cursos profissionais, 
animador da educação artística sem contar o estabelecimento de órgãos 
técnicos que passaram a orientar e dirigir, experimentalmente, as escolas 
paraibanas, notabilizou-se, sobretudo, na campanha do ensino superior. 
(MELLO, 1996, p. 128) 

 

Tais ações faziam parte, portanto, da política educacional arraigada por todo o 

país pelo agitado anseio de redemocratização e desenvolvimentismo.  

Vale destacar que, no âmbito educacional, quando assumiu o governo do Estado, 

José Américo de Almeida apresentou em sua primeira mensagem encaminhada à 

Assembleia Legislativa, em 1º de junho de 1951, a situação das obras públicas 
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escolares, relatando a constituição de uma comissão para diagnosticar a real condição 

desse aspecto no Estado, como se constata na mensagem a seguir. 

 

Departamento de Educação – Pouco há a expor quanto a êsse Departamento, 
que foi encontrado em situação de carência quasi geral, demandando 
providências reparadoras. Além dos atos de rotina, no início de cada ano 
escolar, o que se impunha, num momento em que nada se podia construir era 
o estudo dos problemas mas pedagógicos para futuras soluções. Não poderia 
o Govêrno tomar pé, nesse cáos, para a adoção de novas diretrizes, sem a 
colheita dos elementos concretos que apontassem as maiores necessidade e 
sugerissem as fórmulas adequadas. 
Tiveram, assim, de ser nomeadas comissões para o exame dessa situação. A 
incumbida de verificar o estado dos prédios escolares e do Material 
pedagógico, composta de Diretor de Obras Públicas, do Inspetor Geral do 
Ensino e do Inspetor Técnico da 1ª Zona [...](ESTADO DA PARAIBA, 
1951, p.66-67) 

 

 É sabido que mudanças na administração pública, principalmente quando não há 

sucessão de candidatos do mesmo partido político, como foi o caso da alteração no 

governo do estado da Paraíba de Oswaldo Trigueiro pela UDN para José Américo pelo 

PSD, muitas acusações se apresentaram ou se trocaram no que concerne às 

responsabilidades públicas. Não sabemos até que ponto Oswaldo Trigueiro foi 

desinteressado com a finalização de obras do estado, como a do Colégio Estadual de 

Campina Grande. Todavia, não podemos negar uma interrupção nessa empreitada. O 

ofício que ora apresentamos, emitido pela Secretaria da Agricultura, Viação e Obras 

Públicas, indicou a paralisação dessa obra no final da administração de Trigueiro, sendo 

retomada posteriormente por José Américo de Almeida, quando governador. 

 

Sr. Governador: 
Tomo a liberdade de enviar a V. Excia., a relação das despesas realizadas, por 
título na construção do Colégio Estadual desta cidade, referente à gestão 
passada e na de V. Excia. Os trabalhos do referido Colégio que vinham 
parados, a cerca de 18 meses, foram reiniciados por ordem de V. Excia. em 
setembro de 1951. (OFÍCIO, ESTADO DA PARAÍBA, 1952) 

 

Como é destacado no ofício, em setembro de 1951 se reconduziu as obras de 

construção do Colégio Estadual de Campina Grande e em 1952, mediante o decreto n.º 

456 de 18 de julho de 1952, foi oficialmente criado esse estabelecimento de ensino, cuja 

inauguração e funcionamento somente ocorreram no início do ano de 1953. 

No que tange ao investimento financeiro para a obra deste colégio, desde o 

governo de Oswaldo Trigueiro e José Américo, foram realizadas grandes despesas. 
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Somente na administração de Oswaldo Trigueiro foi calculado um gasto de quase dois 

milhões de cruzeiros, não conseguindo esse governador concluí-lo. Ao assumir o 

governo, José Américo retomou os serviços da obra para sua finalização, tendo 

destinado quase seis milhões de cruzeiros, perfazendo um total de oito milhões de 

cruzeiros. As despesas com o prédio do colégio não cessaram com essas custos, uma 

vez que, mesmo inaugurado em 1953, o colégio ficou com algumas pendências para 

serem concluídos, como a biblioteca que foi finalizada anos depois. 

 

5 Considerações Finais 

 A discussão que desenvolvemos traz à tona um problema antigo na história da 

construção e implantação de escolas no Brasil, a saber, as mudanças de governos e os 

jogos de interesses políticos repercutindo no atraso ou suspensão de obras e serviços 

públicos. O colégio Estadual de Campina Grande, como se pode constatar, foi um 

exemplo desses jogos de interesses políticos que retardou o funcionamento da escola, e, 

portanto, adiou uma necessidade da população da cidade de Campina Grande e cidades 

circunvizinhas, que contavam apenas com instituições secundárias particulares.  

 O colégio Estadual de Campina Grande, até hoje funciona na cidade com o 

nome de Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Elpídio de Almeida, ou popularmente 

conhecido como Escola Estadual da Prata, por se localizar no Bairro da Prata nesta 

cidade.  Quando da sua criação e início de funcionamento representou um grande marco 

na educação secundária pública do estado, devido sua grandiosa estrutura e por se tornar 

símbolo do saber e formação da juventude, principalmente para preparação dos jovens 

para ingressar no ensino superior. 

 Como importante instituição escolar, atendendo à Campina Grande e região, 

foram formados relevantes personagens da política, cultura e sociedade, a exemplo: da 

cantora Elba Ramalho, dos políticos Ronaldo Cunha Lima, Luiza Erundina de Sousa, 

Ney Suassuna e Damião Feliciano e do jornalista Marcos Marinho, entre outros.  
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Resumo 

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

O texto apresentado é um dos resultados alcançados mediante o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa O Ensino Secundário na Paraíba Durante o Estado Novo (1937 – 1945), 

vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

Dito isto, em nossa sistematização, temos o propósito geral de abordar a configuração 

do ensino secundário público e particular neste estado no recorte temporal compreendido 

entre 1937 e 1945, mais conhecido como Estado Novo. 

Ressaltamos que esta pesquisa é relevante por termos investigado um nível de ensino 

que se apresentacomo um vasto campo para as pesquisas histórico-educacionais. Nesta 

perspectiva, como explicita Silva (2014), quando nos voltamos especificamente para o estado 

da Paraíba, é perceptível uma necessidade de avançar com esses estudos principalmente no 

foco que seguimos.  

Ademais, estruturamos o trabalho do seguinte modo: posteriormente a esta introdução, 

detalhamos os nossos objetivos. Em seguida, à luz do referencial teórico utilizado, discutimos, 

de maneira geral, aspectos do contexto e da conjuntura do período, como também questões 

mais pontuais e de caracterização do ensino secundário. Após, explicitamos os procedimentos 

metodológicos realizados para a construção deste estudo. No item subsequente, socializamos 

os resultados alcançados, apontando especialmente as instituições idenficadas, como também 

refletimos quanto aos achados e conhecimentos construídos.  

 
1.1 Objetivos 

Nesta pesquisa, de maneira geral, objetivamos compreender e discutir o processo de 

implantação do ensino secundário paraibano no período de 1937 a 1945. Além disso, de 

maneira mais específica, visamos identificar as instituições secundárias implantadas e/ou em 

funcionamento em nosso estado e as motivações que levaram à implantação.  

 
2 Referencial Teórico 

 Inicialmente, com o intuito de fundamentar a discussão assim como para caracterizar o 

nosso objeto de estudo, consideramos de suma importância apontar, em linhas gerais, o que 

entendemos teoricamente por ensino secundário e seu significado social no período em foco. 

 Segundo o professor Jayme Abreu, renomado estudioso do ensino secundário 

nacional, esse nível de ensino pode ser compreendido do seguinte modo: 
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O termo escola secundária, no Brasil, em seu sentido técnico, corresponde a segunda 
grande divisão da escala educacional, de cujo tronco (ensino médio) é o ramo 
julgado mais importante. Em tempos não muito remotos o seu conceito não era o de 
escola também destinada às classes populares e sim de escola de classe dominante, 
preparatória para os estudos superiores de uma elite (ABREU, 2005, p. 43). 

 
 No primeiro momento, o autor apresenta um conceito técnico a respeito da 

configuração do ensino secundário, considerando-o como uma vertente do ensino médio do 

período. Explanando essa questão, Silva (2014) aponta que o ensino médio, além de 

contemplar o ensino secundário, era composto por outras quatro modalidades: os ensinos 

agrícola, industrial, comercial e normal.  

Posteriormente, Abreu (2005) reflete que o público que ingressava no ensino 

secundário era, sobretudo, os indivíduos provenientes da elite da sociedade, da classe 

dominante, os quais buscavam uma formação que os capacitasse para adentrar em algum 

curso de nível superior. Corroborando o pensamento de Abreu (2005), o estudioso Norberto 

Dallabrida evidencia:  

 
Ensino secundário era o nível de escolarização entre o curso primário e o ensino 
superior [...]. Tratava-se de um longo ciclo de escolarização entre a escola primária e 
o ensino superior, que, grosso modo, era dirigido às elites e partes das classes 
médias (DALLABRIDA, 2009, p. 186). 

 
Desse modo, compreendemos que o ensino secundário, até pouco mais da metade do 

século XX, consolidou-se, intencionalmente, como uma modalidade educacional para um 

público muito bem definido – os pertencentes às famílias mais abastadas. Essa realidade, de 

maneira clara, reverberava o contrassenso das classes sociais existentes no Brasil. 

Ademais, também é importante levar em consideração o contexto sócio-político-

econômico do país no período pesquisado.  

O Estado Novo (1937-1945), no Brasil, foi instaurado por Getúlio Vargas no dia 10 de 

novembro de 1937 mediante um golpe de Estado. De acordo com Pandolfi (1999, p.10), o 

regime baseou-se na “centralização política, no intervencionismo estatal e num modelo 

antiliberal de organização da sociedade”. Nessa perspectiva, é sempre válido lembrar que, 

neste mesmo período, na conjuntura mundial, tinha-se uma ascensão extrema de regimes 

totalitários, dentre os quais destacam-se o Fascismo, que triunfa na Itália em 1922, liderado 

por Benito Mussolini, e o Nazismo, na Alemanha, em 1933, liderado por Adolf Hitler.  

Neste sentido, comungando com George (2008), regimes dessa natureza atuam com o 

intuito de centralizar e controlar as questões econômicas, políticas, educacionais e sociais no 

Estado. Nesse sentido, de modo extremamente coercitivo, “as liberdades civis foram 
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suspensas, o Parlamento dissolvido, os partidos políticos extintos. O comunismo transformou-

se no inimigo público número um do regime, e a repressão policial instalou-se por toda parte” 

(PANDOLFI, 1999, p. 10). 

Nesta perspectiva de atuação, tendo em vista consolidar e fortalecer o regime 

implantado, Vargas, por meio da imprensa escrita, do rádio, da escola, da igreja e do exército 

– utilizados como aparelhos ideológicos de Estado –, buscou forjar um sentimento de 

valorização da identidade nacional como meio de fortalecimento e afirmação do governo 

autoritário. A esse respeito, George (2008) ressalta que foi criada, junto às massas, uma 

“imagem mitológica” sobre a pessoa de Getúlio Vargas, o que resultou, posteriormente, em 

sua fama de “pai dos pobres”.  

Sendo assim, para discorrer a respeito da temática e dos objetivos deste trabalho, é 

preciso, ainda que de modo geral, ter consciência dessa complexidade conjuntural pela qual 

passava o Brasil, que de acordo com Horta (2012), estava pautada na doutrinação e 

uniformização da sociedade.  

Considerando o recorte temporal abarcado neste estudo, é oportuno ressaltar que o 

ensino secundário estava organizado, oficialmente no Brasil, mediante dois dispositivos 

legais: o Decreto Nº. 19.890 de 18 de abril de 1931, popularmente difundido como Reforma 

Francisco Campos, como também, a partir de 09 de abril de 1942, pelo Decreto-Lei Nº. 4.244, 

ou simplesmente Lei Orgânica do Ensino Secundário, sistematizada por Gustavo Capanema. 

Em linhas gerais, em consonância com Zotti (2006), as referidas leis reforçaram a dualidade 

educacional no que tange a uma formação propedêutica prioritariamente para as elites. 

A Reforma Francisco Campos, neste sentido, dispôs sobre os níveis secundário, 

comercial e superior. Conforme esta legislação, o ensino secundário compreenderia dois 

cursos, o fundamental, com duração de cinco anos, e o complementar, com duração de dois 

anos (BRASIL, 1931). 

Zotti (2006) evidencia que o currículo enciclopédico imbuído de uma lógica 

propedêutica se apresentava como mais uma barreira de acesso/permanência dos menos 

favorecidos economicamente nessa modalidade educacional. 

Por conseguinte, mediante o Decreto-Lei de Gustavo Capanema, o ensino secundário 

esteve organizado em dois ciclos. O primeiro ciclo, com duração mínima de quatro anos, 

correspondia ao curso ginasial, o qual tinha o objetivo de estabelecer os elementos 

fundamentais do ensino secundário. Por sua vez, o segundo ciclo, relativo ao período colegial, 

referia-se aos cursos clássico e científico. Ambos com duração mínima de três anos, tinham o 

intuito de consolidar, desenvolver e aprofundar a educação ministrada no ciclo anterior. 
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Comentando a Lei Orgânica do Ensino Secundário, Silva (2014) afirma que ela 

apresentava uma ênfase exacerbada em uma formação para a moral do cidadão e no 

desenvolvimento de uma consciência patriótica, humanística e cultural. Nesse sentido, a igreja 

e, consequentemente, o ensino da religião católica eram de grande valia para a promoção 

dessa formação.   

Desse modo, pesquisar e sistematizar sobre a implantação do ensino secundário 

paraibano durante o Estado Novo com ênfase na Paraíba caracteriza-se como um grande 

desafio haja vista a complexidade e nuances do tema. 

 
3 Procedimentos Metodológicos 

 A pesquisa histórico-educacional é de natureza bibliográfica e documental. Quanto à 

bibliografia consultada, nos baseamos nos estudos de Abreu (2005), Bacellar (2005), 

Dallabrida (2009), Horta (2012), Le Goff (1996), Silva (2014), entre outros. Concernente à 

pesquisa documental, realizamos no Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte, localizado na 

Fundação Espaço Cultural (FUNESC) e no Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba 

(IHGP), ambos na cidade de João Pessoa, onde encontramos exemplares do Jornal A União.  

Ainda sobre a parte documental, é importante explicitar que estudamos a Lei 

Francisco Campos (Decreto Nº 19.890, de 18 de abril de 1931) e a Lei Orgânica do Ensino 

Secundário (Decreto-Lei Nº 4.244, de 09 de abril de 1942), as quais regulamentaram o Ensino 

Secundário no recorte temporal deste estudo (1937 a 1945). 

Dessa forma, para nosso trabalho com as fontes, baseamo-nos, primeiramente, no 

conceito de “documento/monumento” elaborado por Jacques Le Goff. Para este historiador 

francês, “o documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento que ele 

traz devem ser analisados desmistificando-lhe o seu significado aparente” (1996, p. 11). 

Assim, o documento torna-se monumento, e exige do historiador um posicionamento crítico e 

reflexivo, no sentido de perceber o que há por trás da fonte. Além disso, “tendo em conta o 

fato de que todo o documento é ao mesmo tempo verdadeiro e falso [...], trata-se de pôr à luz 

as condições de produção [...] e de mostrar em que medida o documento é instrumento de um 

poder” (LE GOFF, 1996, p. 13). 

Desse modo, em consonância com Bacellar (2005, p. 63), acreditamos que 

“documento algum é neutro, e sempre carrega consigo a opinião da pessoa e/ou do órgão que 

o escreveu [ou o formulou]”, por isso a importância de refletirmos e questionarmos a respeito 

de nossas fontes, para não ficarmos nas primeiras impressões. 
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4 Resultados 

 Nesta etapa do trabalho, socializamos o principal resultado de nossa pesquisa: as 

instituições secundárias paraibanas, públicas e privadas, que estavam em pleno 

funcionamento no período do Estado Novo.  

 De acordo com a matéria “O Ensino no Brasil”, publicada no Jornal A União no ano 

de 1940, os cursos secundários na Paraíba, no ano de 1935, “funcionavam em 20 unidades, 

com 1798 alunos” (Jornal A UNIÃO, 17-05-1940, p. 7). Em nossa catalogação dos anos de 

1937 a 1945 no Jornal A União, bem como no livro “Evolução do Ensino na Paraíba”, de 

Mello (1996), conseguimos identificar dezesseis (16) estabelecimentos que ministravam o 

ensino secundário no período, o que poderá ser melhor visualizado no quadro a seguir: 

Quadro 1 - Instituições de Ensino Secundário na Paraíba (1937 – 1945) 

INSTITUIÇÃO CIDADE ANO DE 
FUNCIONAMENTO 

ANO DE 
MENÇÃO 

NO JORNAL 

CATEGORIA 

Collegio 
Diocesano Pio X  

João Pessoa 1894 1937 Privado 

Collegio Nossa 
Senhora da Luz  

Guarabira - 1937 Privado 

Collegio de Nossa 
Senhora das 

Neves  

João Pessoa 1895-2002 1937 Privado 

Collegio da 
Sagrada Família  

João Pessoa - 1937 Privado 

Collegio 7 de 
Setembro  

João Pessoa - 1937 Privado 

Gymnasio 
Carneiro Leão  

- - 1937 Privado 

Lyceu 
Parahybano  

João Pessoa 1836 1937 Público 

Collegio 
Diocesano Padre 

Rolim  

Cajazeiras - 1937 Privado 

Escola Secundária 
do Instituto de 

Educação  

João Pessoa 1935-1939 1937 Público 
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Colégio Monte 
Carmelo 

Princesa  - 1938 Privado 

Ginásio 
Campinense  

Campina 
Grande 

- 1938 - 

Instituto 
Pedagógico/ 

Ginásio Alfredo 
Dantas  

Campina 
Grande 

1919 1939 Privado 

Colégio do 
Sagrado Coração 

de Jesus  

Bananeiras 1918-1975 1941 Privado 

Colégio Pio XI Campina 
Grande 

1931-2004 1943 Privado 

Colégio Seráfico João Pessoa 1929-1940 - Privado 

Colégio Nossa 
Senhora do 

Rosário 

Alagoa 
Grande 

1919 - Privado 

Fonte: Quadro elaborado pelos autores mediante publicações do Jornal A União (1937-1945) e Mello (1996). 

No quadro acima, apresentamos as 16 instituições que ministravam pelo menos um 

curso do ensino secundário no período. Deste modo, é preciso dizer algumas informações para 

facilitar a compreensão do quadro: os espaços marcados com um traço (-), indicam que nós 

não encontramos nos jornais, em Melo (1996) e na internet os dados cabíveis no item; as duas 

últimas instituições citadas no quadro foram localizadas na publicação de Mello (1996), por 

isso, não se têm as informações relativas ao “ano de menção no jornal”; no momento em que 

é pedido o “ano de funcionamento”, por sua vez, é possível perceber que algumas instituições 

possuem apenas uma data: isso se justifica porque tais instituições continuam em atividade até 

o momento da realização desta pesquisa. 

Como evidenciamos, dos 16 estabelecimentos de ensino encontrados, confirmados, 

somente o Lyceu Parahybano e a Escola Secundária do Instituto de Educação (que funcionou 

aproximadamente por quatro anos) eram instituições públicas de ensino secundário na Paraíba 

no período em tela. 

Entre as outras que estavam em pleno funcionamento, destacamos as seguintes, de 

ordem confessional: o Collegio Diocesano Pio X, o Collegio Nossa Senhora da Luz, o 

Collegio de Nossa Senhora das Neves, o Collegio da Sagrada Família, o Gymnasio Carneiro 

Leão, o Collegio Diocesano Padre Rolim, Colégio Monte Carmelo, o Colégio do Sagrado 
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Coração de Jesus, o colégio Seráfico, o Colégio Nossa Senhora do Rosário e o Colégio Pio 

XI. Ressaltamos que não encontramos nos Jornais – ou em outros meios – consultados, 

informações sobre a categoria do Ginásio Campinense, porém, com base nas leituras 

realizadas e na pesquisa de Silva (2014), tudo indica que era uma instituição privada. 

No ano de 1945, no Jornal A União, encontramos “o lançamento da pedra fundamental 

do Ginásio de Esperança” (Jornal A UNIÃO, 23-09-1945, p. 3). Contudo, não identificamos, 

nos jornais, outras informações sobre sua construção e/ou inauguração – devido ao recorte 

temporal que não nos permitiu avançar. De toda forma, salientamos que este estabelecimento 

de ensino não estava em funcionamento durante o período de pesquisa. 

Retomando a fala anterior, em que evidenciamos no contexto paraibano a 

predominância de instituições de ordem confessional, vale dizer que, ao contrário das escolas 

laicas, as escolas confessionais são vinculadas ou pertencentes a igrejas ou ordens religiosas. 

Nessa direção, de acordo com Mello (1996), o Colégio Seráfico era pertencente à Ordem 

Franciscana de João Pessoa, o Colégio Diocesano Pio X era dirigido pelos irmãos Maristas, o 

Colégio Nossa Senhora das Neves foi fundado por D. Adauto Aurélio de Miranda Henriques 

e, posteriormente, passou a ser dirigido pela Comunidade da Sagrada Família. O Colégio Pio 

XI , de Campina Grande, equiparado ao Colégio Pedro II, foi fundado pelo Padre José 

Delgado.  

De acordo com Horta (2012), a conjuntura vivida pelo Brasil, no período, era 

notoriamente complexa, pautada na doutrinação e uniformização da sociedade. Assim, a 

presença da igreja e do ensino religioso, implementados oficialmente com a Reforma 

Capanema (1942), contribuía para essa condução da sociedade, com discursos e matérias 

ajustadas à moral e ao civismo. 

Horta (2012) também evidencia que tal ênfase na moral do cidadão, primeiramente, foi 

consolidada mediante a presença da igreja com o ensino religioso nas escolas e, 

posteriormente – causando certo encontro entre Igreja e Exército –, por meio da inserção dos 

princípios de civismo e patriotismo. A educação, dessa forma, continuava a acentuar a 

histórica dualidade da educação brasileira: 

 
Para o povo, para as massas brutas, para as crianças – hábitos morais, moralidade 
prática, automatismo ético. Mas para os dirigentes, para as elites, para os 
responsáveis pela orientação da vida pública, para os que vão formar a alma 
nacional – não só a mecanização dos atos, mas o preparo integral. Para eles importa 
a moral ciência (ALBA CANIZARES NASCIMENTO apud Associação..., 1999 
apud HORTA, 2012, p. 124). 
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Desse modo, é possível falar que a massa popular era moldada, minuciosamente, para 

obedecer às elites governantes reproduzindo suas vontades, enquanto as elites eram formadas 

para dirigir a nação, o povo.  

No que se refere à presença da igreja advinda pelo ensino religioso na educação, foi 

perpetuado que, mediante a ênfase no ensino da moral, iriam contribuir para que fossem 

recuperados valores considerados perdidos pela nação, quais sejam: valores ligados à religião, 

à pátria e à família. Horta (2012, p. 95) salienta que os discursos sobre esses valores eram os 

mesmos enfatizados em Estados totalitários da época, “e que, no Brasil, eram constantemente 

invocados nos discursos anticomunistas, principalmente a partir de novembro de 1935”.  

Com a igreja, conforme Bomeny (1999, p. 161), o governo não poderia se desentender 

porque, nessa época, “estava [...] em posição especialmente desfavorável pelo escasso número 

de escolas oficiais. Quanto às escolas privadas, boa parte era confessional, e nelas a presença 

da Igreja Católica não era nada desprezível”. Neste sentido, constatamos que essa declaração 

de Bomeny (1999), no contexto da Paraíba, é de fácil aproveitamento, porque evidenciamos 

que dentre as 16 instituições secundárias localizadas, 11 eram confessionais, o que representa 

aproximadamente 69% das instituições encontradas. A seguir, apresentamos um mapa3 da 

Paraíba com a disposição geográfica das instituições encontradas: 

 
                                                             
3 Mapa construído com base nos dados do Quadro 1 deste artigo, em parceria com Matheus Paulino da Silva,  
Design Gráfico formado pelo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB). 
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Ao visualizarmos o mapa, é perceptível a presença de alguns pins (ou alfinetes) para 

demarcar as cidades em que estão localizados os estabelecimentos de ensino secundário. 

Também se pode perceber que as cores variam de um tom mais escuro (vermelho) até um tom 

mais claro (amarelo), sendo o meio termo representado pela cor laranja, conforme legenda 

contida no próprio mapa. Assim como exposto na tabela, não foi possível apontar a cidade em 

que funcionava o Gymnasio Carneiro Leão. 

Oportunizando a visualização deste mapa, temos o propósito de provocar uma reflexão 

a respeito de duas questões: poucas instituições de ensino secundário no território paraibano, 

como também uma má distribuição geográfica destas instituições.  

A cidade de João Pessoa, por ser a capital do Estado da Paraíba, foi contemplada com 

sete instituições de ensino secundário, sendo, de certa forma, privilegiada por este aspecto – e, 

consequentemente, seus habitantes teriam mais oportunidades de adentrar esse nível de 

ensino. No Agreste paraibano, a cidade de Campina Grande aparece com três instituições, e as 

cidades de Guarabira, Bananeiras e Alagoa Grande, na mesma mesorregião, aparecem, cada 

uma, com uma instituição. Na mesorregião da Borborema, não identificamos nenhuma 

instituição. Por fim, na mesorregião equivalente ao Sertão, que por curiosidade é a maior em 

extensão territorial, foram identificadas somente duas instituições: uma na cidade de 

Cajazeiras e outra na cidade de Princesa. 

Tendo em vista o exposto, podemos apontar que o ensino secundário paraibano no 

período em tela pode ser considerado elitista, também, pelo fato de ter sido um meio de 

privilegiar algumas localidades em detrimento de outras, sendo necessário, para os moradores 

das localidades não contempladas, um esforço muito maior – se assim desejassem e/ou 

conseguissem acesso – para frequentarem as aulas deste nível educacional.  

Nesse sentido, podemos apontar um evidente desinteresse do Estado por uma 

população esclarecida, partindo do pressuposto de que este órgão mantinha somente duas 

unidades educacionais públicas, estas, por sua vez, na capital. É cabível destacar que uma 

destas instituições, a Escola Secundária do Instituto de Educação, esteve em atividade por 

apenas 4 anos, logo, o Estado ficou com a obrigação de manter somente o Lyceu Parahybano. 

Dando prosseguimento, apresentamos alguns destaques relevantes, retirados do Jornal 

A União, sobre alguns estabelecimentos de ensino secundário. 

Em 1937, no dia 08 de janeiro, ao Collegio de Nossa Senhora das Neves, foi conferida 

inspeção preliminar: “Por despacho do sr. Ministro da Educação, datado de 8 deste, foi 

concedido inspeção preliminar ao acreditado Collegio de Nossa Senhora das Neves, desta 

capital” (Jornal A UNIÃO, 29-01-1937, p. 3). 
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No ano de 1938, especificamente no dia 22 de dezembro, identificamos no jornal A 

União a equiparação permanente do Colégio Diocesano Pio X ao Pedro II, uma instituição 

privada confessional. Localizado na capital paraibana, João Pessoa, a instituição era regida 

pela “Arquidiocese, sob a direção de sacerdotes do clero secular”. Com a notícia da 

equiparação, é dito que o referido colégio “cont inua guardando a sua posição de merecido 

relevo nos meios educacionais do país”. Neste sentido, 

 
Após o parecer unanime do Consêlho Nacional de Educação, lhe foi concedida a 
inspeção permanente com o título de Estabelecimento livre de Ensino secundário, 
por decreto do Exmo. Sr. Presidente da República sob número 1,182, datado de 18 
de outubro do corrente ano (Jornal A UNIÃO, 22-11-1938, p. 4). 
 
 

Assim, apontamos que o Colégio Diocesano Pio X era o único ginásio privado no 

período a possuir a inspeção permanente.  

Sobre a atuação do poder público, em conformidade com Mello (1996), no ano de 

1935, em consequência da lei nº 16, do governo de Argemiro de Figueirêdo, a Escola Normal 

do Estado foi transformada em Escola Secundária do Instituto de Educação, a qual, de acordo 

com Kulesza et. al. (2016), era equiparada ao Ginásio Pedro II. Todavia, através do Decreto 

N.º 1.265, de 21 de janeiro de 1939, Argemiro de Figueiredo decide suprimi-la, alegando que 

“nenhum motivo de natureza didática ou educacional impõe a manutenção pelo Estado de 

dois cursos ginasiais, um no Licêu Paraibano e outro no Instituto de Educação”. Outra 

justificativa apresentada pelo interventor é que foram considerados os “imperativos de ordem 

financeira” (Jornal A UNIÃO, 24-01-1939, p. 04).   

Desse modo, o decreto expressa que os alunos que iniciaram o curso na “extinta 

Escola Secundária”, de agora em diante, iriam compor o corpo discente do Liceu Paraibano. 

Anuncia também que os professores e profissionais efetivos da escola “ficarão em 

disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, até que sejam 

designadas outras funções”. E, no artigo 6º, informa que “o Licêu Paraibano passará a fazer 

parte do Instituto de Educação” (Jornal A UNIÃO, 24-01-1939, p. 04). 

Conforme noticiado no Jornal A União do dia 26 de fevereiro de 1939, Argemiro de 

Figueiredo, mediante o Decreto N.º 1.321, de 25 de fevereiro de 1939, levando em 

consideração que o Liceu Paraibano ministrava somente o ensino secundário fundamental, 

organiza, então, o curso complementar do referido estabelecimento. Como justificativa, 

evidencia que os alunos “concluintes da quinta série ginasial são obrigados a procurar 

matrícula no curso complementar em outros Estados”. Outro ponto enfatizado foi que com a 
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criação do curso complementar, seria facilitado o ingresso dos estudantes “em qualquer das 

escolas superiores e universidades da República” (Jornal A UNIÃO, 26-02-1939, p. 04).  

Após o primeiro anúncio da criação do curso complementar do Liceu Paraibano, no 

Jornal A União, conseguimos identificar uma série de matérias relacionadas a este assunto, a 

maioria de enaltecimento e gratidão ao governo pela dita benfeitoria em “pról do maior 

desenvolvimento do ensino em nossa terra” (Jornal A UNIÃO, 28-02-1939, p. 01). Argemiro 

de Figueiredo, desse modo, recebeu da “classe estudantina da Paraíba” a seguinte mensagem: 

 

A Paraíba sob o Govêrno de v. excia. está vivendo uma das fáses mais brilhantes de 
toda a sua vida administrativa. E’ dignificante e eloquente o áto de v. excia. criando 
o Curso Complementar na Paraíba. Êle se assinala como um dos feitos mais 
glorificantes da administração que vem apresentar, mais uma vez, a Paraíba 
pequinina, como um padrão de orgulho da Pátria brasileira, digno de ser imitado por 
todos os demais Estados da Federação, que sonhem com a redenção do Brasil 
alfabetizado (Jornal A UNIÃO, 28-02-1939, p. 01). 

 
Precisamos ressaltar que o Jornal A União, fundado por Álvaro Machado no ano de 

1893, era um instrumento de propaganda oficial do governo, ou seja, suas matérias estavam 

sempre pautadas em promover os feitos dos dirigentes regionais e nacionais.  

Neste sentido, quando o jornal noticiava alguma medida tomada ou executada pelos 

governantes, percebemos que era promovida uma intensa exploração a respeito da 

determinada notícia, de modo que esta se repetia de distintas maneiras durante toda a semana. 

Para Capelato (1999), a propaganda política é fator primordial em quaisquer regimes, todavia, 

salienta que ganha uma maior força em regimes de caráter autoritário, o que é o caso do 

Estado Novo. 

 Caminhando para o encerramento desta seção, apresentamos, neste momento, algumas 

considerações a respeito do Collegio Padre Rolim.  

Em uma publicação relativa à comemoração do centenário de fundação do Colégio 

Padre Rolim, da cidade de Cajazeiras, foi identificada a importância do estabelecimento 

quando o Interventor Argemiro de Figueiredo além de enviar um representante para participar 

de todas as cerimônias e homenagens, “decretará feriado estadual o próximo dia 22”, como 

também, neste mesmo dia, “A União dedicará a sua edição ao nome do padre Rolim e suas 

marcantes realizações educacionais” (Jornal A União, 18-08-1937, p. 1). 

Esta mesma publicação nos apresenta um breve histórico desta instituição, a saber: 

 
Fundado, ha cem anos passados, uma casa de ensino, em pleno coração da gleba 
parahybana, padre Rolim tornou-a, depois, um centro de irradiação intellectual por 
todo o Estado, projectando, mesmo, o seu valor fóra dos nossos recantos 
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Alii, se acolheram radiosas expressões da intelligência parahybana, os membros das 
mais tradicionaes familias do Estado e estranhos, que, atraídos pelo renome do Padre 
Rolim, conquistado á custa de uma admirável actuação no magistério de Recife, 
receberam delle os seus primeiros ensinamentos 
O Collegio Padre Rolim não foi, apenas, uma escola plantada no sertão parahybano. 
Marca uma época na historia da instrução em nossa terra. Assignala, ainda, a 
formação de uma importante cidade, cujas primeiras casas que se iniciaram á sombra 
do Collegio (Jornal A UNIÃO, 18-08-1937, p. 1). 

 
 
 Conforme apresentado, a história do Colégio Padre Rolim pode até se confundir com a 

história da própria cidade de Cajazeiras, tanto pelo tempo de sua fundação, quanto pela 

influência que este acontecimento causou, considerando que “as primeiras casas foram se 

edificando á proporção que a fama do Collegio chegava a todos os recantos do Estado” 

(Jornal A UNIÃO, 18-08-1937, p. 1). Dessa forma, a referida instituição, particular, de ordem 

confessional, pode ser considerada uma das instituições secundárias mais importantes do 

período, sendo hoje, para nós, objeto de estudo para a história da educação paraibana. 

5 Considerações Finais 

 Nesta sistematização, tivemos o propósito geral de compreender o processo de 

implantação do ensino secundário público e privado no estado da Paraíba durante o Estado 

Novo. Dessa forma, em linhas gerais, identificamos dezesseis (16) instituições em 

funcionamento que ofertavam o ensino secundário, dentre as quais, somente duas eram 

públicas: o Liceu Paraibano e a Escola Secundária do Instituto de Educação – extinta ainda 

durante o período. Dessas dezesseis (16), onze (11) eram confessionais, o que representa, 

aproximadamente, 69% das instituições identificadas. 

 Ademais, enfatizamos a relevância desta pesquisa, sobretudo, no que se refere às 

contribuições diretas que foram exercidas para o campo de estudo da história da educação da 

Paraíba e, consequentemente, do Brasil. 
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O IMPRESSO PEDAGÓGICO COMO FONTE DE PESQUISA: O ENSINO 

PROFISSIONAL NA REVISTA DO ENSINO DE MINAS GERAIS (1925 – 1930) 

 

COELHO, Monalisa Lopes dos Santos 1 
RIBEIRO, Betânia de Oliveira Laterza 2 

 

Resumo 

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

Este trabalho se vincula à linha de pesquisa História e Historiografia da Educação, 

o objeto de estudo discutido trata sobre o ensino profissional presente nas Revistas do 

Ensino de Minas Geraes. O período estudado corresponde de 1925 até 1930, na Primeira 

República, recorte histórico selecionado, embora, saiba-se que este impresso pedagógico 

circulou em Minas Gerias até 1971. As revistas educacionais, ou também impressos 

pedagógicos, são considerados fontes historiográficas que desvelam múltiplas 

possibilidades de leituras, interpretações, e análises que podem originar novas pesquisas 

científicas na área da História da Educação. As Revistas do Ensino despertaram o interesse 

e a curiosidade em pesquisar este tipo de fonte, devido à sua importância para a formação 

do público docente, e terem influenciado o passado educacional mineiro. 

Além disso, outra motivação para a produção desta pesquisa científica nasceu 

durante os estudos realizados quando no Projeto Iniciação Científica PIBIC/CNPQ/UFU, 

de julho 2017 a julho de 2018. O projeto de pesquisa desenvolvido estava vinculado ao 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) desenvolvido pela Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação − PROPP da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) em parceria com o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico). Neste projeto, pesquisou-se nas Revistas do Ensino de Minas Geraes (1925-

1930) discursos, artigos de opinião e notícias sobre o ensino profissional.  

As leituras dos enunciados que tratavam sobre este assunto nesta imprensa 

pedagógica, suscitaram as seguintes indagações: Qual a relevância do ensino profissional 

nas páginas das Revistas do Ensino, entre 1925 e 1930? E, qual a intencionalidade dos 

conteúdos pedagógicos publicados neste impresso que tratavam sobre o ensino 

profissional?  

A partir destas questões norteadoras, levantou-se as seguintes hipóteses: este 

impresso pedagógico pode ter servido para aconselhar os mestres mineiros, sendo que 

provavelmente a ideia do governo estadual no período, era que se os professores fossem 

convencidos sobre a importância do ensino profissional para o progresso da nação, (pois, 

este ensino preparava para a atuação no mercado de trabalho), estes professores 

conseguiriam persuadir e disciplinar os seus alunos, até que toda a nação brasileira fosse 

finalmente disciplinada, e isto conduziria a pátria à riqueza pública e ao progresso 

nacional.  
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1.1 Objetivos 

O objetivo principal é analisar qual a intencionalidade dos conteúdos pedagógicos 

propostos na Revista do Ensino ao publicar artigos de opinião e discursos que tratavam do 

ensino profissional. Os objetivos específicos são de: averiguar como eram as 

recomendações dirigidas aos professores nos enunciados desta imprensa pedagógica; 

verificar como o ensino profissional estava estruturado em Minas Gerais, a partir da 

Revista; e identificar o valor do trabalho nos textos deste impresso.  

 

2 Referencial Teórico 

Neste item, tratar-se-á da imprensa pedagógica enquanto fonte de pesquisa, e o 

contexto histórico em que a Revista do Ensino circulou em Minas Gerais, e posteriormente 

sobre algumas perspectivas históricas acerca do ensino profissional no Brasil e no estado 

mineiro, configurando um breve histórico sobre o assunto. 

 

2.1 O impresso pedagógico como fonte de pesquisa 

 Conforme Biccas (2005), a imprensa pedagógica como é o caso das revistas 

educacionais, já era amplamente pesquisada fora do Brasil e, principalmente na Europa, e 

por aqui, nos últimos 30 anos, vem se tornando um novo campo de pesquisa nos estudos 

historiográficos. Rodrigues e Biccas (2015), definem impressos pedagógicos, como: livros 

didáticos, anuais escolares, a imprensa periódica especializada em educação, bibliotecas 

escolares, e coleções direcionadas ao público docente.  

Biccas (2005) afirma que estes periódicos, têm sido analisados em sua 

materialidade, como suporte de texto, além de se estudar a sua apropriação nas práticas 

pedagógicas. Sendo assim, por ser uma fonte historiográfica singular, pesquisar este tipo 

de material significa imergir num determinado contexto histórico, que reúnem múltiplos 

significados e concepções, que compõe a nossa história educacional brasileira. 

De acordo com Biccas (2008), entre 1920 e 1940, a Revista do Ensino de Minas 

Geraes, foi o único impresso oficial produzido em Minas Gerais com o viés voltado para a 

formação docente. E, tornou-se um dos mais importantes canais de comunicação da 

Diretoria de Instrução Pública às instituições escolares, circulando até as mais longínquas 

regiões de Minas, porque era um impresso oficial barato, e eficiente. Os inspetores desta 

Diretoria controlavam a disponibilização da Revista nas instituições de ensino, além de 

verificarem se estava sendo lida e consultada pelos professores e diretores. 

Neste sentido, os autores Rodrigues e Biccas (2015), esclarecem que o referido 

impresso foi um veículo de apresentação, discussão, avaliação e entusiasmo à adesão aos 

251



 

ideais pedagógicos renovadores, ou da Pedagogia Renovada3. E, afirmam que enquanto um 

dos mais importantes impressos pedagógicos oficiais deste estado, sua circulação foi 

longeva, começando em 1925 e findando em 1971. Neste período, seu papel foi influente 

quanto à conformação do campo educacional.  

 

2.2 Breve histórico do ensino profissional a nível nacional e a nível estadual 

No Brasil, em 1889, acontecia o final do período imperial e o início da Primeira 

República, conforme Morais (2015), neste contexto histórico, a economia brasileira era 

predominantemente agrário-exportadora, com relações de trabalho rurais, e começava a 

surgir um movimento de industrialização. Neste período, a economia brasileira era 

basicamente agrária, mas como modernizar o Brasil era uma premissa republicana 

cultivada neste momento, começou-se o predomínio do setor primário, da vida urbana, 

sendo que o surgimento da indústria conduziria o país à modernidade capitalista. 

Segundo Aquino (2012), o termo “moderno” significa progresso, que remete a 

avanços e evolução em termos sociais e econômicos. E, o ideário republicano pretendia a 

modernidade, o progresso, e a civilização, sob a visão de que o Brasil precisava se 

reinventar, apoiando-se em ideais nacionalistas e patrióticas. Morais (2015), explica que o 

começo do crescimento urbano e industrial, passou a exigir a formação de trabalhadores 

das classes populares, minimamente capacitados tecnicamente, para lidarem nas fábricas, 

nos bancos e no comércio. Desta maneira, seria papel da escola, especialmente das Escolas 

de Aprendizes Artífices, a formação destes trabalhadores.  

De acordo com o documento oficial do MEC (Ministério da Educação e Cultura) de 

2008, que fez um histórico do ensino profissional no Brasil, este ensino foi implementado 

em julho de 1909, quando o então presidente Nilo Peçanha, assinou o Decreto nº 7.566, em 

23 de setembro de 1909, que inicialmente criou em diferentes estados brasileiros (então 

chamados de unidades federativas), dezenove Escolas de Aprendizes Artífices, que eram 

gratuitas. 

                                                             
3
 A Pedagogia Renovada, também atende pelos nomes de Pedagogia Ativista, Pedagogia Moderna, ou 

Escola Moderna, porque baseava-se nos ideais da Escola Nova, esta, segundo Aranha (2006) foi um 
movimento iniciado no século XX, que pregava uma educação ativista, não autoritária, para uma renovação 
pedagógica, oposta à Pedagogia Tradicional, nela os alunos eram considerados ativos, podendo 
expressarem-se, e aprenderiam fazendo. Nas Revistas do Ensino de Minas Geaes (1925-1930), há muitas 
alusões à Pedagogia Renovada, e aos seus respectivos sinônimos, como proposta pedagógica a ser seguida 
pelos professores.  
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Em 1927, segundo Souza [2018?], o Congresso Nacional aprovou o Projeto de 

Fidélis Reis que previa o oferecimento obrigatório do ensino profissional por todo o país. 

Embora tivesse se tornado lei, este Projeto não foi executado devido à falta de recursos 

orçamentários. Mesmo naufragando, esta lei serviu como embrião para o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (Senai), que mais tarde experimentou relevância social, apesar 

de não ter se desenvolvido conforme o projeto original.  

Ribeiro e Araújo (2017) elucidam que mesmo com esta descontinuidade político-

educacional, neste mesmo ano, a nível nacional, outro decreto importante foi aprovado, o 

decreto Decreto-lei 5.241, de 22 de agosto 1927, que criou nas capitais brasileiras o ensino 

profissional primário gratuito.  

 
Com a criação, em 14 de novembro de 1930, do Ministério da Educação e Saúde 
Pública foi estruturada a Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, que passava 
a supervisionar as Escolas de Aprendizes Artífices, antes ligadas ao Ministério 
da Agricultura. (BRASIL, 2008, p. 2). 
 

Neste contexto histórico, conforme Gonçalves e Chamon (2012), a nível estadual, 

em Minas Gerais, as políticas públicas elaboradas para a formação profissional, se deram a 

partir de 1892, com a Lei de n. 41 que instituiu o ensino profissional, no âmbito do ensino 

agrícola e zootécnico, do curso comercial, de agrimensura e de farmácia, e das Escolas 

Normais. Depois disso, em 1896, a Lei de n. 203, organizou o ensino profissional primário, 

que previa a aprendizagem de ofícios, que deveria funcionar sob a orientação de um 

profissional competente para o ensino destes conhecimentos.  

Em julho de 1896, Gonçalves e Chamon (2012) afirmam que em Minas Gerais, o 

então deputado Mendes Pimentel organizou um projeto para o ensino profissional 

primário, e criou os Institutos de Educandos Artífices, que objetivavam formar “operários e 

contramestres”, com o ensino gratuito da destreza manual e dos conhecimentos técnicos. 

Este ensino estava destinado às crianças pobres, de 9 a 13 anos de idade. Em 1906, o 

governo incluiu o ensino profissional na reforma da instrução pública.  

Estes autores ainda explicitam o ensino profissional primário em Minas Gerais, 

seria ministrado sob a forma de internato, e com a obrigatoriedade da aprendizagem de um 

ofício. Desde o início, este ensino foi pensado para alcançar as crianças pobres, a fim de 

retirá-las da rua, acabando com o ócio e vadiagem, evitando a marginalidade. Sob esta 

perspectiva, o trabalho lhes outorgaria dignidade. Isto se coaduna com o que explica 

Morais (2015), que esta proposta de ensino, estava também ocorrendo a nível nacional, nas 

muitas escolas profissionais organizadas pelo país, que tinham de modo semelhante esta 

função social assistencialista. 
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Neste sentido, Ribeiro e Araújo (2017), expõe que a implantação deste modelo de 

formação profissional em Minas Gerais, na capital Belo Horizonte, aconteceu por 

intermédio da União, com o Decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909. Esta cidade desde 

a sua gênese, se via com a necessidade de emergir como cidade-símbolo da modernidade 

republicana. Desta forma, o ensino profissional na capital mineira, tanto urbano como 

rural, aparecia nos discursos republicanos, entrelaçado ao ideal da modernidade, que 

pretendia a industrialização nacional. 

A argumentação de Ribeiro e Araújo (2017), se harmoniza com as colocações feitas 

por Gonçalves e Chamon (2012), de que em Minas Gerais, a formação de trabalhadores 

ofertada, tinha o objetivo de introduzir o futuro operário nesta nova sociedade republicana, 

que visava o progresso, por esta razão, o trabalho neste contexto histórico era considerado 

a peça chave para se modernizar o Brasil, na Primeira República. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A metodologia envolveu a realização de leitura historiográfica, e posterior análise 

documental dos 52 números da Revista do Ensino publicados entre 1925 a 1930. Efetuou-

se um levantamento bibliográfico sobre a temática, adotou-se uma abordagem qualitativa 

na análise do conteúdo da Revista e o procedimento teórico-metodológico utilizado foi a 

perspectiva histórico-dialética, considerando os contextos estadual e nacional. As análises 

das enunciações selecionadas se organizaram a partir de dois eixos ou categorias de 

análises, sendo eles: “O ensino profissional em Minas Gerais, descrito na Revista do 

Ensino”, e o “O valor do trabalho nos textos da Revista do Ensino”. 

 

4 Resultados 

A expressão “ensino profissional”, pouco exibe-se nas páginas da Revista do 

Ensino que circularam de 1925 a 1930, e em seus sumários. Isso mostra que esta imprensa 

enfatizou pouco este assunto, todavia, foram localizados enunciados que tratam desta 

temática e que merecem ser analisados, podendo colaborar significativamente com outros 

estudos em História da Educação. 

Ao realizar a leitura historiográfica das 52 publicações da Revista do Ensino de 

Minas Geraes de 1925 a 1930, e posterior análise documental, localizou-se 10 artigos de 

opinião, e 1 discurso oficial que tratavam diretamente e indiretamente sobre o ensino 

profissional. Entretanto, considerou-se mais apropriado para este artigo, selecionar apenas 

alguns artigos de opinião escritos pelos redatores da Revista, por serem as enunciações 
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analisadas, mais adequadas às discussões dos dois eixos de análise “4.1” e “4.2” 

elaborados para esta pesquisa, dispostos respectivamente a seguir. 

 

4.1 O ensino profissional em Minas Gerais, descrito na Revista do Ensino 

 Em relação a como o ensino profissional formal estava estruturado no estado, 

analisando esta imprensa pedagógica verificou-se que: o ensino profissional foi vinculado 

ao ensino primário; que sofreu influências francesas; que foi ministrado em fábricas e 

oficinas, possivelmente de modo informal no interior das indústrias, fábricas e oficinas; 

mas, que também foi ministrado formalmente em locais anexos aos grupos escolares. E 

este último foi o caso do Grupo Escolar Firmino Costa de Lavras, o grupo pioneiro em 

Minas Gerias que além do ensino primário oferecia o ensino técnico complementar, 

formando aprendizes até para duas profissões.  

 
O Grupo Escolar «Firmino Costa», da cidade de Lavras, [...] é sem duvida um 
dos mais completos institutos de ensino primario existentes em Minas. Mantido 
pelo Governo Estadual e instalado em 1907 [...] tem tido como o seu director [...] 
o prof. Firmino Costa [...] o referido instituto abrange [...] o ensino primario, o 
ensino technico-complementar, o curso para a formação de professores ruraes 
[...] Além da instrucção primaria, ministrada em treze escolas, há o curso 
technico, representado por uma aula complementar, pela oficina de costura e 
bordado, pelo ensino de arte culinaria, pela marcenaria, e tambem horticultura e 
jardinagem [...] O alumno poderá frequentar este curso e curso technico 
preparando-se desta forma não só para professor, mas tambem para outra 
profissão. O allumno ficará sendo, por exemplo: professor e marceneiro, ou 
professora c costureira, levando assim para a zona rural tanto a escola como a 
officina. (OS NOSSOS..., 1925, p. 112, grifo do autor).  
 

Neste sentido, sobre os cursos técnicos ministrados neste grupo escolar, o curso 

rural, era um curso especialmente destinado aos alunos pobres – confirmando o que foi 

dito anteriormente em Minas, acerca dos educandos desvalidos da sorte encontrarem no 

ensino profissional uma oportunidade de saírem da condição de mendicância. Além disso, 

verificou-se que a importância dada ao ensino profissionalizante era grande, sendo o 

mesmo ovacionado neste periódico, considerado como o primeiro fator de riqueza pública, 

conforme explicitado: 

  
[...] O problema da educação popular resume-se nestes termos: instrucção, 
hygiene, assistencia, ensino profissional [...] A instrucção do povo é a libertação 
do povo [...] O ensino profissional é o primeiro factor da riqueza publica (OS 
NOSSOS..., 1925, p. 112). 
 

Neste trecho, analisou-se em relação à educação do povo, que o ensino profissional 

seria fundamental para solucionar os problemas de higiene, instrução e assistência. No 

momento em que o país estava tentando se modernizar, receber instrução profissional para 
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o trabalho, libertaria o povo da miséria, da falta de higiene, e do baixo desenvolvimento 

social e econômico, que a grande massa da população na Primeira República estava 

mergulhada. Por estas razões, analisou-se que a intencionalidade dos conteúdos 

pedagógicos propostos na Revista do Ensino, ao expor que este ensino era o primeiro fator 

de riqueza pública, era a de afirmar aos educadores que a formação para o trabalho 

conduziria a pátria à modernidade, e ao enriquecimento nacional.  

Outro enunciado que confirma a vinculação do ensino profissional ao ensino 

primário, exibia que:  

 
Devem existir ligações entre o ensino profissional, considerado como meramente 
manual, e o ensino primário propriamente dito [...] Porque: [...] o ensino primário 
[...] deve servir de base aos conhecimentos technicos da profissão, que mais 
tarde o educando irá abraçar [...].  (GOÉS, 1925, p. 4-5). 
  

E, no restante deste texto na Revista há o enaltecimento de que a escolha de uma 

profissão seria possível graças aos conhecimentos técnicos adquiridos nos seguintes 

estabelecimentos educacionais: as Escolas de Aprendizes e Artífices, os Institutos 

Profissionais, as Escolas de Comércio, e as Escolas Agrícolas. Um trecho que fala sobre os 

institutos e escolas públicas de educação profissional gratuitas explicou que eles deveriam 

oferecer conhecimentos primários e um curso de ofícios, com conhecimentos úteis à 

indústria e à agricultura: 

Nos institutos e escolas profissionaes, além dos conhecimentos primarios 
adquiridos nas escolas publicas, o curso de adaptação aos officios deve cingir-se 
ao aperfeiçoamento pratico da mathematica, especialmente da geometria e 
estereomotria, do desenho, da physica, chimica e historia natural, estas ultimas 
adstrictas, exclusivamente, ás noções applicaveis ás industrias e á agricultura. 
(RANGEL, 1927, p. 523). 
 

E este ensino profissional em Minas Gerais também foi oferecido nas Escolas 

Normais e em muitos Grupos Escolares. Em relação ao ensino profissional masculino nas 

páginas do periódico localizou-se o seguinte enunciado: 

 

Para as escolas profissionaes masculinas [...] deverão ter preferencia pelas 
incontestáveis perspectivas de prosperidade, as sessões de mecânica [...] electro-
technica, nos centros industriaes, e de agricultura nas zonas ruraes. As secçoes de 
palha, de vime e bambu, de artefactos de couro, de pedra, tijolo e cimento e a de 
pintura e trabalhos de estuque [...] Na secção dc mecanica [...] uma officina 
especial, applicada aos motores de explosão, de reforma, reparos, concertos e 
aparelhamento de auto-viaturas. (RANGEL, 1927, p. 523). 
 

Diante deste enunciado, identificou-se que o ensino profissionalizante masculino 

propagado na Revista, assegurava que os ofícios destinados aos meninos tinham 
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incontestáveis perspectivas de prosperidade nacional, pois, ao prepará-los para a indústria, 

para a agricultura e para as oficinas, conduziriam o Brasil ao enriquecimento nacional. 

Nestes termos, os mestres que educariam os aprendizes para os trabalhos manuais, 

que formariam alunos que mais tarde abraçariam suas carreiras, eram indispensáveis para 

promover a formação profissional de toda uma geração que colocariam o país na rota do 

progresso por meio do trabalho. Desta forma, infere-se que Revista do Ensino estava 

imbuída com este propósito, e publicava em suas páginas conteúdos pedagógicos para 

admoestar os professores acerca da importância do ensino profissional. 

Um discurso oficial do Secretário de Interior Francisco Campos, proferido no 

Congresso de Instrução Primária em 09 de maio de 1927, e publicado na íntegra na 

Revista. Dirigindo-se aos professores mineiros, afirmou que:  

 
Mais importante, porém, do que o programma é o espírito que deve orientar e 
animar o ensino, este não pode ser improvisado, nem fabricado na Secretaria do 
Interior. É obra dos professores. Para que, porém, os professores o tenha é 
indispensável que lhes seja communicado. Será obra de formação profissional e 
technica, que incumbe ás escolas normaes [...] Aos grupos escolares, constituem 
sem duvida, viveiros de primeira ordem e ambienyte incomparável para um 
ensino de maior efficiencia [...]. (SESSÃO, 1927, p. 456). 
 

Neste fragmento, intui-se que Francisco Campos queria motivar e exaltar os 

educadores, convencendo-os de que eles eram imprescindíveis para o ensino. O texto tem 

um tom conclamativo aos mestres, cujo ensino só se concretizaria na ação deles.  Foi 

possível averiguar que as recomendações dirigidas aos professores nos enunciados desta 

imprensa pedagógica, expressavam que o ensino profissional era algo significativo para o 

universo docente, reiterando a importância do próprio papel dos professores para a sua 

efetivação, e isto produziria mais tarde o convencimento dos estudantes, até que a nação 

fosse alcançada por este senso de disciplina e trabalho, que o ensino profissional 

proporcionaria.  

 

4.2 O valor do trabalho nos textos da Revista do Ensino 

 Conforme Souza (2001), o valor do trabalho no período republicano, precisava ser 

construído, para ser desfeita sua visão negativa por causa do período escravista. “Se, por 

um lado, o trabalho disciplinava, por outro, a disciplina auxiliaria na formação de sujeitos 

para o mundo do trabalho.” (SOUZA, 2001, p. 107). A disciplina dada pelo trabalho 

serviria para educar os alunos, pois, segundo esta autora, o trabalho na indústria pela sua, 

eficiência, precisão, ordem e produtividade, tornara-se um modelo para a educação. Deste 

modo, Souza (2001), elucida que o ideal republicano pretendia que a formação profissional 
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inserisse o futuro trabalhador na sociedade moderna, já que o trabalho seria a peça 

fundamental, para introduzir o Brasil na modernidade republicana.  

Esta autora explica que a elite republicana necessitava de mão de obra menos 

valorizada, para que pudessem se manter dominantes, para tanto, seria necessário reafirmar 

a utilidade do trabalho. Neste viés, a Revista do Ensino era também um instrumento de 

veiculação do valor do trabalho:  

 
As escolas profissionais [...] Dizer como operam essas escolas [...] resumirei: 
educar os moços no trabalho de associação; dar-lhes ide precisas de execução e 
acabamento perfeito; ensinar-lhes o valor do trabalho; mostrar-lhes os 
interesses do obreiro e os do patrão; a fiel execução dos seus encargos, o respeito 
aos contractos e a necessidade de concorrer para os progressos da industria, que 
são tambem os seus e os de sua patria. (GONZAGA, 1925, p. 135-136). 
 

Neste enunciado, esta imprensa pedagógica revela orientações aos educadores que 

poderiam aconselhar toda uma juventude sobre o valor do trabalho, educando moços para o 

trabalho, obedientes aos patrões, visando o avanço da indústria. 

Sendo assim, acredita-se que o valor das atividades laborais no contexto da 

Primeira República precisava ser afirmado com veemência, até que os professores, alunos, 

trabalhadores, e igualmente toda a sociedade, compactuasse dos valores da eficácia que ele 

detinha em si mesmo, ao fazer progredir a indústria, sendo isso importante para promover a 

prosperidade brasileira. Sob esta perspectiva, 

 
[...] a educação é o exercício que se torna habito, caracter, sentimento e alma. E 
nisso está a missão fundamento e a razão de ser da escola. O mestre que sabe 
incutir hábitos [...] este sim merece o nome de mestre [...] Finalmente, que é que 
se visa com essas organizações escolares? Não é formar habitos civicos, não é 
republicanizar o povo, habilitar o jovem pela pratica a exercer as funções que 
mais tarde terá, forçosamente que desempenhar na vida social, de que é elemento 
integrante? Nesse combate o professor trabalha, súa e cria; a escola é o 
borborinho, a officina a granja, o lar a sociedade em miniatura [...]. 
(GONZAGA, 1925, p. 183). 
 

Nesta tarefa educacional de cunho disciplinar, os docentes eram fundamentais, 

porque eles seriam os responsáveis por inculcarem o hábito do trabalho nos escolares. 

Desta maneira, observou-se que o trabalho objetivava promover a riqueza pública nacional, 

e que este periódico, pretendia admoestar o público docente quanto à valorização do 

mesmo, de modo a ser inculcado nos aprendizes. Neste sentido, os mestres seriam então 

fundamentais para esta tarefa disciplinarizadora. 

O trabalho manual na escola serviria então, para a disciplinarização dos indivíduos, 

controle do tempo e do corpo, docilizando e conformando os sujeitos sob a alegação de 
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revelar aptidões latentes, levar ao equilíbrio físico, educar com excelência, imprimindo 

aptidões para a vida prática. Como ficou evidente no fragmento a seguir:  

 
[...] o trabalho manual exercita as três faculdades maximas da actvidade: atenção 
percepção e intuição [...] discipliniza o educando [...] desperta na criança a 
revelação das aptidões latentes [...] com o trabalho manual a atividade muscular 
aumenta a excitabilidade physicas [...] estabelecendo assim o equilíbrio 
physiologico [...] segundo o systema pedagogico [...] o trabalho manual é 
excelente meio educativo, que consegue imprimir á mão uma aptidão geral às 
diversas circunstancias da vida prática [...]. (GOÉS, 1925, p. 5). 

 

Neste viés, outros conteúdos pedagógicos da Revista do Ensino asseguravam que o 

bom hábito de trabalhar, substituiria as tendências más pelas boas, ocasionando um 

“endurecimento psychologico”, que mais tarde se tornariam permanentes.  

E neste periódico o termo Slödj aparece como sinônimo de trabalho manual 

puramente educativo, sem preocupações profissionais imediatas, que conduziria à 

educação cívica da criança e do jovem, desde a escola primária. “[...] a grande causa da 

educação [...] a maior das causas nacionais [...] della depende a formação civica e 

econômica do povo [...] na peleja de criar e infundir habitos de trabalho.” (GONZAGA, 

1925, p.183). Assim, o Slöjd aos olhos da Revista promoveria a educação moral e cívica na 

Escola Profissional:  

 
O trabalho manual é substancialmente educativo. Como prosecução do Slöjd, 
participando dos fundamentos deste systema, a Escola Profissional se destaca, 
como a escola por excellencia, para a educação moral e cívica, pelos hábitos que 
infunde [...] a educação é o exercício que se torna habito, caracter, sentimento e 
alma (GONZAGA, 1925, p. 182). 
 

Diante desta afirmação, identificou-se que o valor do trabalho era constantemente 

reiterado nos conteúdos pedagógicos da Revista do Ensino, porque na visão do periódico, a 

educação moral e cívica dos aprendizes desenvolveria a pátria economicamente, por causa 

do hábito do trabalho. Os indivíduos seriam moldados para serem patrióticos e bons 

trabalhadores, mas talvez sem conseguirem questionarem à que propósito maior 

dominante, capitalista e homogeneizador estariam se submetendo.  

Averiguou-se com estas recomendações dirigidas aos professores nos enunciados 

desta imprensa pedagógicas aqui mencionados, que estes textos provavelmente 

intencionavam aconselhar o público docente ledor, por meio de mensagens que 

anunciavam que o ensino profissional, pelos hábitos de trabalho, disciplinaria os alunos, e 

que por meio do trabalho, principalmente das classes populares, o Brasil chegaria à 

modernidade e prosperidade nacional. 
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Infere-se que a intenção desta escrita era a de fazer com que os educadores, 

espalhassem essas doutrinas e valores, incutindo-as em seus alunos que por sua vez, 

espalhariam aos seus familiares, e aos amigos, até que, paulatinamente toda a sociedade 

brasileira fosse convencida, e conformada.  

Os resultados demonstraram que a intencionalidade das enunciações manifestas era 

a de aconselhar o público docente, tentando convencê-lo de que o ensino profissional era 

significativo para o fortalecimento da República recém-criada, sendo o mesmo, o primeiro 

fator de riqueza pública. Por meio deste ensino, o trabalho civilizaria os alunos, tornando-

os patrióticos, mas de fato, moldava-os por intermédio da disciplina. Sendo assim, 

identificou-se que a instrução profissional pretendida, almejava a disciplinarização de 

mestres, estudantes e sociedade.  

 

5 Considerações Finais 

Nestes fragmentos analisados, confirmou-se a hipótese deste estudo, de que 

possivelmente a intencionalidade dos conteúdos pedagógicos publicados neste impresso 

que tratavam sobre o ensino profissional, era a de exortar os professores quanto às virtudes 

do ensino profissional, que neste caso que seriam apreendidas através do trabalho. Uma 

vez que os mestres educassem e disciplinassem os seus alunos, inculcando-lhes o valor do 

trabalho, isso poderia se perpetuar, até que a pátria alcançasse prosperidade, rumo à 

modernidade almejada no período republicano.   

Verificou-se no periódico estudado, a defesa do valor do trabalho, e da formação de 

trabalhadores; e concluiu-se que provavelmente a ótica deste impresso, era a de que o 

ensino profissional significava formar cidadãos republicanos, patriotas, cívicos e ordeiros, 

pois, toda esta disciplina exercida através do trabalho conduziria o Brasil ao progresso 

nacional, na Primeira República. 
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TRABALHAR NA REALIDADE DA SELVA DA AMÉRICA PORTUGUESA DO 

SÉCULO XVI 
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Paulo Romualdo Hernandes 2 

 

Resumo 
 

Com o presente estudo, busca-se contribuir para uma visão mais abrangente dos pressupostos 
teóricos e metodológicos – alicerces da educação na América Portuguesa – do 
empreendimento pedagógico jesuíta, quando do início da colonização. Diversos trabalhos e 
pesquisas apontam no sentido de que a pedagogia utilizada na América Portuguesa foi 
diferenciada em relação aos métodos e teorias vivenciados na Europa no mesmo período. O 
nativo, o mestiço e o colono contribuíram nessa diferenciação, uma vez que aspectos que lhe 
eram peculiares modificaram a forma como a educação acontecia por estas terras. A presente 
pesquisa objetiva identificar essas peculiaridades a fim de conhecer melhor as bases que 
deram origem à educação no Brasil e que – mesmo com o passar do tempo – influenciam de 
uma forma ou de outra, o pensamento pedagógico que se estabeleceu em nossas escolas e 
instituições educacionais. Além disso, a forma como o nativo, o mestiço ou o colono 
insurgiram aos conceitos e métodos pedagógicos determinados a eles, apontam no sentido de 
uma reação e, esta reação, de forma dialética, modifica a mensagem recebida pela educação 
que lhe era imposta e, em alguns casos, o próprio educador se transforma em razão das 
apropriações e ressignificações dinâmicas havidas entre as partes. A metodologia do presente 
trabalho é a pesquisa bibliográfica e documental, com destaque para as fontes primárias, quer 
sejam as cartas e/ou os demais documentos da Companhia de Jesus do século XVI. A 
pesquisa é também qualitativa, uma vez que busca interpretar os dados coletados, com base 
no referencial teórico. Em relação a este referencial, será dada ênfase nos excelentes trabalhos 
já produzidos sobre o assunto, como Jesuítas e selvagens: a negociação da Fé no encontro 
catequético-ritual americano-tupi (séc. XVI e XVII), de Adone Agnolin, Metamorfoses 
indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro, de Maria Regina 
Celestino de Almeida, A colonização do imaginário: sociedades indígenas e ocidentalização 
no México espanhol. Séculos XVI-XVIII, de Serge Gruzinski, As representações de escola, 
ensino e aluno nas cartas de Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e Antonio Blázquez 
(1549-1584), dissertação de mestrado de Marcos Roberto de Faria, entre outros. Por meio 
deste estudo e do referencial teórico selecionado, observa-se que o jesuíta foi formado em 
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uma pedagogia escolástica, linear, tradicional, mas também humanista – no contexto de uma 
realidade europeia. Ao iniciar o trabalho missionário na América Portuguesa, o jesuíta 
encontrou dificuldades – por sua formação – com o modo de vida do indígena, mas também 
do mestiço e do colono. Inicialmente, buscou persuadi-los por meio de uma pedagogia de 
convencimento e também do uso da força. Porém, essa primeira ação do missionário jesuíta 
não obteve sucesso em terras dos brasis, sendo necessária a reformulação de conceitos e 
representações, além da compreensão do modo de vida e do pensamento indígena e mestiço, 
para que o empreendimento pedagógico-missionário apresentasse resultados. O estudo 
considera então a hipótese de que o próprio jesuíta pedagogo-missionário teve de se adaptar, 
fazendo com que a educação na América Portuguesa se desse de forma conflituosa, dialética, 
por meio de encontros e desencontros, imposições e concessões, de ambas as partes.  
 
Palavras-chave: Educação colonial. Dialética. Companhia de Jesus. 
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1 Introdução 

Por meio desta pesquisa, pretendeu-se conhecer melhor a relação entre a formação dos 

primeiros jesuítas europeus e o trabalho missionário-pedagógico que vieram desenvolver na 

América Portuguesa, no século XVI. Para o jesuíta formado na tradição católica, 

especialmente aquela vivenciada no contexto do Concílio de Trento, era importante a busca 

pela ortodoxia da doutrina e do ensino, objetivando, por meio da aliança entre Igreja e Coroa 

Portuguesa, a conquista da América, não só suas terras e suas riquezas, mas também a alma 

dos infiéis, ou seja, dos nativos e mestiços que habitavam a chamada terra dos brasis. 

Entretanto, ao iniciar seu trabalho pedagógico nas terras da missão, encontrou 

inúmeras dificuldades, sendo, as principais, relacionadas ao choque cultural com os povos 

nativos. Ao tentar superar essas dificuldades, o jesuíta primeiro buscou convencer pelo uso da 

palavra, da compreensão do idioma e dos costumes locais. Em um segundo momento, o 

missionário nessas terras, procurou justificar e utilizar-se da força para fins de segregação dos 

nativos e, assim, melhor eficácia em seu trabalho de persuasão. As dificuldades, entretanto, se 

perpetuam e, assim, o trabalho educativo do missionário jesuíta na América Portuguesa 

adquiriu um novo caminho. Ao buscar uma adaptação pedagógica diante do pensamento e dos 

costumes da cultura nativa, o jesuíta missionário em terras da América Portuguesa permitiu-

se, mesmo que de forma não planejada, reformar e transformar suas crenças e 

comportamentos. Isso se mostra de forma mais clara no trabalho educativo do jesuíta José de 

Anchieta, razão pela qual se dá ênfase nos textos e demais documentos desse missionário. 

Importante destacar que, para o jesuíta missionário-pedagogo, trabalho, educação e 

missão são conceitos inseparáveis. O jesuíta, ao fazer os votos perante a Companhia de Jesus, 

realiza sua adesão perante o projeto da ordem religiosa nascente, comprometendo-se a 

trabalhar pela instituição maior, quer seja, a Igreja Católica Romana. Seu trabalho está 

intrinsecamente relacionado à educação, uma vez que a Companhia de Jesus aderiu, desde 

seus primórdios, ao campo pedagógico, por ter visto nele um caminho eficaz para o 

convencimento e adesão dos infiéis a sua visão de mundo e ao seu modelo de homem. O 

trabalho do jesuíta é a vinha do Senhor, ou seja, Sua Igreja. Cultivar as mentes por meio das 

representações cristãs de mundo e podar as vontades através de uma contínua ação persuasiva 

são as propostas da formação jesuítica, desde os Exercícios Espirituais, de Loyola. A missão, 

a catequese, assim, está inserida nessa proposta de trabalho e ensino. 

Logo, o trabalho jesuítico em educação reflete sua própria visão de mundo: algumas 

vezes, transmitir uma educação puramente profissional e, em outras, uma formação 
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humanística, mas sempre devendo refletir o modelo de homem cristão, seja superior, seja 

submisso. 

Estudar a formação pedagógica dos primeiros missionários em terras da América 

Portuguesa é importante uma vez que a pedagogia jesuítica se institucionalizou em diversos 

conceitos e práticas que se perpetuaram na educação pátria. A prática da imposição ideológica 

foi utilizada na política colonial e no contexto da reforma católica. No presente texto, 

trabalhou-se os documentos jesuíticos do século XVI, ênfase no contexto adverso, com 

objetivo de se identificar esta realidade pedagógica dos primórdios da educação na América 

Portuguesa, identificando essa pedagogia relacional que foi fruto de um contexto de 

adversidades e imposições culturais.  

 

2 Premissas Teórico-Metodológicas 

A metodologia utilizada nesse trabalho, em relação ao procedimento, foi a pesquisa 

bibliográfica, ênfase nas fontes primárias, no caso, o documento de fundação da Ordem 

jesuíta, os Exercícios Espirituais, assim como as cartas jesuíticas do século XVI, que retratam 

a missão da Companhia de Jesus na América Portuguesa, além de outras fontes, como o teatro 

de José de Anchieta. Já quanto à natureza, a investigação é teórica e mediata, buscando 

apresentar reflexões sobre educação e sobre o contexto inaugural do trabalho pedagógico no 

Brasil (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). 

A pesquisa buscou ainda uma abordagem qualitativa, procurando interpretar o material 

trabalhado com base no referencial teórico adotado. A partir daí, buscou-se identificar como o 

jesuíta formado em ideias e contextos escolásticos e humanísticos, realizou seu trabalho 

missionário-pedagógico nas terras da América Portuguesa. Ao verificar que o jesuíta, nesse 

contexto, enfrentou dificuldades diversas, interpretou-se sua ação no sentido de que, ao 

enfrentá-las, modificou seu pensamento e ação, realizando uma pedagogia relacional onde os 

conflitos não impedem o processo ensino-aprendizagem e onde ambas as partes envolvidas 

têm suas representações alteradas e complementadas.  

A professora e pesquisadora Maria Regina Celestino de Almeida, em seus diversos 

trabalhos, procura apontar nesse sentido, quer seja, a de que, paralela às imposições havidas 

no contexto da colonização, houve entre missionário e indígenas, uma dinâmica relacional 

que presenciou recriações de identidades e representações de mundo de ambas as partes 

(1998; 2010; 2013). 

Hernandes (2008), por sua vez, ao pesquisar Anchieta, aponta peculiaridades na ação 

pedagógica dos jesuítas em terras da missão, especialmente nas Aldeias, que, apesar de 
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retratarem a formação dos membros da Companhia de Jesus no contexto cristão-europeu, 

também trazem realidades do nativo e demais colonos. Em meio a essas interações, os 

indígenas, objetos do empreendimento pedagógico-missionário jesuítico, não recebiam 

simplesmente a ação colonizadora, mas também a vivenciavam a seu modo, tornando-se eles 

mesmos atores desse processo. É o que Gruzinski comenta, por exemplo, ao perceber essas 

relações complexas havidas entre europeus e povos americanos: 

Se o pensamento letrado ocidental, na sua forma dogmática, impõe recortes nítidos e 
relega ao irracional, ao absurdo ou ao demoníaco o que não se dobra às regras de sua 
retórica e seu dualismo, o pensamento naua – ou o que dele percebemos por meio 
das constantes mediações europeias – parece infinitamente mais flexível [...] Graças 
a essa permeabilidade, o pensamento ameríndio soube captar tudo o que, na 
sensibilidade e no pensamento europeu, tendia ao híbrido. E foi justamente por essa 
razão que os grotescos, a fábula mas também o canto ameríndio, suas formulações 
polissêmicas, sua faculdade de fazer surgir o outro mundo e todos os outros mundos 
dos dois mundos, geraram múltiplas mestiçagens (2001, p. 270; 273).  

É nesse sentido que Almeida (2010) procura estudar as fontes existentes relativas aos 

contatos dos povos nativos da América Portuguesa com os europeus, especialmente 

missionários jesuítas, distanciando-se de uma abordagem puramente assimilacionista, perante 

a qual os indígenas foram simples vítimas passivas da ação pedagógico-missionária que lhes 

era imposta: 

A partir dessa perspectiva, as interpretações sobre as relações de contato eram 
pensadas com base em dualismos simplistas que estabeleciam rígidas oposições 
entre índio aculturado e índio puro; aculturação e resistência cultural (entendida esta 
última como negação dos novos valores culturais impostos); estrutura cultural (fixa, 
imutável e orientadora do comportamento dos povos primitivos) e processos 
históricos (responsáveis por introduzir mudanças e conduzir à extinção desses 
mesmos povos). Esses dualismos foram, em grande parte responsáveis por 
abordagens redutivistas que conduziram a visões equivocadas sobre a atuação dos 
índios nos processos históricos (ALMEIDA, 2010, p. 16). 

Segundo a autora, o processo pedagógico havido entre as partes, na América 

Portuguesa do século XVI, é mais complexo. Nas relações havidas, os indígenas resistiram de 

diversas formas às imposições culturais e, de outra parte, receberam a mensagem a seu modo, 

recriando as diversas visões de mundo que não eram as suas. Por outro lado, os jesuítas 

também tiveram que vivenciar as adaptações várias, a fim de obterem sucesso em seu 

empreendimento. Segundo Bosi, essas adaptações foram além de simples estratégias de 

colonização cultural: 

A transposição para o Novo Mundo de padrões de comportamento e linguagem deu 
resultados díspares. A primeira vista, a cultura letrada parece repetir, sem 
alternativa, o modelo europeu; mas, posta em situação, em face do índio, ela é 
estimulada, para não dizer constrangida, a inventar. Que o primeiro aculturador dê 
exemplo: Anchieta compõe em latim clássico o seu poema à Virgem Maria quando, 
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refém dos tamoios na praia de Iperoígue, sente necessidade de purificar-se. O 
mesmo Anchieta aprende o tupi e faz cantar e rezar nessa língua os anjos e santos do 
catolicismo medieval nos autos que encena com os curumins. Uma antiga forma 
literária, a epopéia, nobilitada pela Renascença italiana, molda conteúdos de uma 
situação colonial, no primeiro caso. No segundo, porém, o jesuíta aguilhoado pelas 
urgências da missão precisou mudar de código, não por motivos de mensagem, mas 
de destinatário. O novo público e, mais do que público, participante de um novo e 
singular teatro, requer uma linguagem que não pode absolutamente, ser a do 
colonizador. E há mais: Anchieta inventa um imaginário estranho sincrético, nem só 
católico, nem puramente tupi-guarani, quando forja figuras míticas chamadas 
karaibebé, literalmente profetas que voam, nos quais o nativo identificava talvez os 
anunciadores da Terra sem Mal, e os cristãos reconheciam os anjos mensageiros 
alados da Bíblia. Ou Tu-pansy, mãe de Tupã, para dizer um atributo de Nossa 
Senhora [...] A nova representação do sagrado assim produzida já não era nem a 
teologia cristã nem a crença tupi, mas uma terceira esfera simbólica, uma espécie de 
mitologia paralela que só a situação colonial tornara possível (BOSI, 1992, p. 31; p. 
65, grifo do autor). 

No mesmo sentido, Agnolin observa que: 

Se no terreno estritamente “religioso” se levou inicialmente em consideração a busca 
de elementos comuns ou, pelo menos, afins entre Cristianismo e outras 
crenças/ritualidades, o resultado superou em muito a categoria – pouco adequada até 
em termos de análise propriamente antropológica – de sincretismo. A própria 
categoria missionária de adaptação – no sentido de uma espera temporal que, num 
prazo de tempo relativamente escasso, procedesse à eliminação dos vestígios das 
crenças anteriores – acabou produzindo algo de inesperadamente novo em termos de 
um “hibridismo cultural” [...] (2007, p. 270). 

Assim, o referencial citado aponta para uma perspectiva que abre caminho ao 

pesquisador considerar a existência da possibilidade de verdadeiro processo educativo, 

mesmo em situação de dificuldades diversas, antagonismos, diferenças culturais e imposições 

ideológicas. 

 

3 Formação Jesuítica e trabalho missionário 

A Companhia de Jesus, Ordem religiosa católica nascida no século XVI, não pode 

deixar de receber a influência de seu contexto. No período, disputavam espaço na Europa os 

ideais escolásticos e os do Humanismo nascente. Os jesuítas receberam influências de ambos 

os movimentos e os receberam ao seu modo, de forma que a Companhia de Jesus é, por vezes, 

compreendida como uma síntese entre a tradição e o dogmatismo das ideias medievais e a 

flexibilidade e o apelo emotivo próprio dos humanistas (O´MALLEY, 2004). 

Outros movimentos de grande importância para o período, a Reforma Protestante e a 

Reforma Católica, tiveram, na discussão sobre o livre-arbítrio, influência determinante no 

pensamento jesuítico e no movimento missionário da Companhia de Jesus. Aqui há uma 

discussão relevante para a ação pedagógica: a vontade humana é ou não passível de 

persuasão? Para Lutero, segundo Skinner: “[...] nossas vontades permanecem sempre 
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escravizadas ao pecado [...]” (2009, p. 287), e, assim, não podem ser objeto de deliberação e 

escolha. Nesse sentido, toda ação educativa não pode movimentar uma vontade que já é 

previamente determinada.  

A Companhia de Jesus, Ordem religiosa intimamente ligada à Reforma Católica, ao 

Concílio de Trento, vai em direção radicalmente oposta às teses luteranas. Para o jesuíta, a 

vontade humana é dotada de livre-arbítrio e, em razão dessa liberdade de escolha, pode ser 

movimentada pela educação, o que fomenta a ação missionária. Daí toda a ação pedagógica e 

missionária jesuítica, no sentido de direcionar o homem para o ideal cristão, já presente nos 

Exercícios Espirituais: 

2º ponto. Considerar como convoca [Lúcifer] inúmeros demônios e como os 
espalha, estes para tal cidade e aqueles para outra, e assim por todo o mundo, não 
omitindo nenhuma província, lugar, estado de vida ou pessoa particular. 3º ponto: 
Considerar a alocução que lhes dirige e como os incita a lançar redes e cadeia [...] 
Bem ao contrário, há de imaginar-se o supremo e verdadeiro chefe, que é Cristo 
Nosso Senhor. 1º ponto. Considerar como Cristo Nosso Senhor se apresenta num 
grande campo daquela região de Jerusalém, em lugar humilde, belo e gracioso. 2º 
ponto: Considerar como o Senhor do mundo inteiro escolhe tantas pessoas, 
apóstolos, discípulos etc., e os envia por todo o mundo, difundindo sua sagrada 
doutrina por todos os estados de vida e condições de pessoas (LOYOLA, 1966, p. 
94-95). 

O jesuíta formado nesses ideias e contexto, irá buscar, em terras da missão, a 

conversão do infiel. Para isso, utilizar-se-á da educação. Porém, esse trabalho no campo da 

educação, não pode ser compreendido de forma isolada, apenas como um instrumento de 

evangelização. A educação, para o jesuíta, ocorre tanto no contexto formal quanto informal, 

na transmissão de conhecimento quanto na catequese, dentro do conceito mais amplo de 

paideia, o modelo de educação grega resgatada pelo homem do Renascimento (Pereira, 2006). 

Os ideias da Companhia de Jesus, porém, encontraram na América Portuguesa, inúmeras 

dificuldades e antagonismos, que desafiaram suas concepções. 

Desde o primeiro contato cultural, o jesuíta busca a conversão do nativo, transmitindo-

lhe conceitos da religião cristã. Segundo Gruzinski, nesse empreendimento o missionário 

pedagogo encontra suas primeiras dificuldades: 

A ‗realidade’ colonial transcorria num tempo e espaço distintos, baseava-se em 
conceitos de poder e de sociedade, desenvolvia abordagens específicas da pessoa, do 
divino, do sobrenatural e do além [...] E, no entanto, os evangelizadores queriam que 
os índios aderissem justamente ao aspecto mais estranho dessa realidade exótica, 
sem referente visível, sem ancoragem local: o sobrenatural cristão. A empresa era, 
ao mesmo tempo, fácil e praticamente impossível. Fácil porque, apesar das 
distâncias consideráveis que os separavam, os dois mundos concordavam em 
valorizar o surreal a ponto de considerá-lo realidade última, primordial e indiscutível 
das coisas. Impossível, pois o modo como o concebiam era divergente em todos os 
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sentidos [...] Cada qual não tardou em projetar sobre o adversário seus próprios 
esquemas [...] (2003, p. 271-272). 

Outra dificuldade, de ordem mais prática, apontada por Faria (2005), era a vida 

nômade do indígena, o que dificultava sobremaneira a ação pedagógica do jesuíta. 

Encontramos em uma carta do irmão José de Anchieta, escrita em Piratininga em fim de 

dezembro de 1556, um pouco do relato desses primeiros problemas encontrados no trabalho 

jesuítico no Brasil: 

Porque não somente os grandes, homens e molheres, não dão fruito, não se querendo 
aplicar à fee e doutrina christãa, mas ainda os mesmos mochachos, que quasi 
criamos a nossos peitos com o leite da dourina christãa, despois de serem já bem 
instruídos, seguem a seus pais primeiro em a habitação e despois em os custumes. 
Porque os dias passados, apartando-sse daqui alguns destes a outras moradas, 
levarão consigo boa parte dos moços, e agora a mayor parte dos que ficarão se 
mudou a outro lugar, onde possa viver livremente como soya, aos quais 
necessariamente ão-de imitar os filhos asi divisos, nem se podem ensinar, nem eiles 
muito o desejão, e ainda sobretudo não há quem queira ser ensinado. E se muytas 
vezes não viessem à igreija alguns escravos de portugueses que aqui vera, tocar-se 
hia a campainha por demais e não averia nenhum dos índios que se ensinasse. De 
maneira que os meninos que antes aprendião, andão de quaa pera lá, e não somente 
não aprendem nada de novo, mas antes perdem o já aprendido; mas não hé isto 
maravilha porque quasi hé natural destes índios nunqua morar em hum lugar certo, 
senão que despois de aver aqui vivido algum tempo se passão a outro lugar, e dahi a 
outro (MONUMENTA BRASILIAE, v. II, p. 313-314). 

A realidade da América Portuguesa diferia muito da europeia no século XVI. As 

atividades preponderantes ainda eram as relacionadas à colonização, como a extração de 

riquezas, conhecimento e conquista das terras (LEITE, 2000b). Dificuldades dos alunos nos 

Colégios já existentes no fim do século XVI, são apontadas por Leite (2000b), justamente 

pela falta de livros, o que estaria causando desânimo e falta de curiosidade. 

Com a chegada dos jesuítas nas terras da América Portuguesa, inicia-se o processo de 

educação informal, com a catequese, escolas de ler e escrever e, a partir daí, a instituição dos 

primeiros Colégios. Mesmo sendo esses criados no modelo dos colégios jesuíticos da Europa, 

a adaptação aqui era a regra. A falta de pessoas que os frequentassem era, também, no início, 

mais um problema enfrentado na missão: 

[...] uma vez, em que a falta de alunos se deixou de começar um curso de Teologia 
especulativa (1579), o P. Geral, consentindo naquela supressão provisória, 
acrescenta que se mantenha o de Teologia moral e o de Letras [...] O curso de 
Letras, na Baía, desde que começou em 1553, tirando um curto período, não deixou 
nunca de funcionar, desde 1556, a não ser à roda de 1560, em que faltaram os 
estudantes da Sé. A partir de 1564, data da dotação oficial do Colégio por El-Rei, 
não consta que se interrompessem os estudos de Letras Humanas, que sempre 
existiram nalguma das duas formas, de Humanidade ou Gramática, havendo quase 
sempre ambas classes (LEITE, 2000a, p. 73-74). 
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Exemplo de adaptações realizadas nessas terras, foram o tempo destinado às aulas nos 

citados colégios, o estudo das línguas e as particularidades da missão, conforme relatado por 

Leite: 

As aulas, ao princípio, duravam duas horas de manhã e duas de tarde. Em 1579, 
quiseram introduzir meia hora a mais, de manhã, e outra meia, de tarde. Mas viu-se 
que não era prático em terra de tanto calor e conservou-se o costume [...] Grego não 
se estudou no Brasil, no século XVI. Em compensação, havia o que os Padres 
classificavam pitorescamente de grego da terra, que era a língua dos índios. E dela 
fêz-se Gramática e ensinou-se no Colégio [...] O curso de Teologia dividia-se em 
moral, que estuda os actos, virtudes, vícios, etc [...] e especulativa, que estuda o 
dogma católico. A lição de casos sempre existiu nas casas do Brasil. Na Baía 
começou de forma regular em 1565 [...] Tratavam em particular dos casos mais 
ocorrentes no Brasil e arquivavam-se as soluções dos principais: liberdade dos 
índios, sacramentos, negócios, etc (2000a, p. 74-75; 76, grifo do autor). 

Mais do que um ensino intelectualista, nos moldes europeus, a educação nas terras da 

missão, conheceu, no século XVI, uma preocupação voltada mais à formação básica nas 

letras, na religião e na moral católica, conforme relata o padre jesuíta Manuel da Nóbrega ao 

Padre Simão Rodrigues, Provincial de Portugal, em carta de 10 de abril de 1549: 

Chegamos a esta Baya a 29 dias do mes de Março de 1549 [...] Achamos a terra de 
paz e quarenta ou cinquenta moradores na povoação que antes era. Receberam-nos 
com grande alegria [...] Ho Irmão Vicente Rijo insina ha doctrina aos mininos cada 
dia, e também tem escola de ler e escrever; parece-me bom modo este para trazer 
hos índios desta terra, hos quaes tem grandes desejos de aprender [...] Desta maneira 
ir-lhe-ey insinando as orações e doctrinando-os na fé até serem habiles para o 
baptismo [...] Se ouvem tanger à missa, já acodem, e quanto nos vem fazer, tudo 
fazem: assentão-se de giolhos, batem nos peitos, alevantão as mãos ao ceo ; e já hum 
dos principaes delles aprende a ler e toma lição cada dia com grande cuidado, e em 
dous dias soube ho A B C todo, e ho insinamos a benzer, tomando tudo com grandes 
desejos. Diz que quer ser christão e nom comer carne humana, nem ter mais de 
huma molher e outras cousas [...] Cá nom sam necessárias letras mais que para entre 
os christãos nossos, porem virtude e zelo da honrra de Nosso Senhor hé cá muy 
necessário (MONUMENTA BRASILIAE, v. I, p. 109-114). 

Dessa forma, o jesuíta pedagogo-missionário nas terras da América Portuguesa no 

século XVI, acabou por realizar adaptações para o sucesso da missão. Essas adaptações feitas 

para a conquista dos infiéis, por vezes, resultaram em sincretismos de ideias e culturas. Isso 

pode ser observado, porém, com a chegada em 1550, nessas terras, junto aos missionários 

jesuítas, de sete meninos órfãos. Segundo Leite (2000a), eram esses órfãos vindos de 

Portugal, delinquentes que foram recolhidos e enviados a auxiliar o trabalho missionários da 

Companhia de Jesus. 

Com eles, Nóbrega inicia um projeto de catequização do nativo, buscando atrair os 

filhos da terra. Isso é retratado bem em uma cena realizada em 1556, na Baía, onde os 
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meninos órfãos realizam uma procissão com os filhos dos portugueses, mamelucos e filhos 

dos indígenas, vestidos de branco, em uma mistura de piedade católica e festivais indígenas: 

Ao chegarem às aldeias, os índios abriam-lhes caminhos largos como a estrada de 
Coimbra e limpavam-lhes as estradas como a santos e recebiam-nos ao som dos seus 
instrumentos músicos, - a taquara e o maracá. E eles com grinaldas na cabeça, 
faziam procissões, erguiam cruzeiros, cantavam, dançavam (LEITE, 2000a, p. 38). 

Hernandes (2016), ao comentar o fato, considera que, para o nativo a procissão pode 

ter significado a adesão dos meninos órfãos a suas religiões e costumes. Segundo o autor: 

 [...] o trabalho desses meninos com os homens do Novo Mundo; e o hibridismo 
causado por essa ação, entre outros fios dessa teia, no Brasil quinhentista – é 
importante para compreendermos a fundação não só da religiosidade brasileira, mas 
também da relação dos meninos com a educação, sujeitos fundamentais para a 
evangelização, para a missão da Companhia de Jesus (HERNANDES, 2016, p. 126). 

Essa relação entre jesuíta e nativo, mestiço ou colono na América Portuguesa, não se 

deu, porém, de forma programada, linear, mas dialética, ou seja, por meio das adaptações 

diversas e necessárias, cada parte agiu e reagiu como o momento o permitia. Assim, nos 

antagonismos, foram surgindo as relações pedagógicas possíveis. A figura do jesuíta José de 

Anchieta, por exemplo, retrata bem essa realidade. Antes de analisar seus textos, é preciso 

estar atento, porém, às construções históricas de sua figura, uma vez que o jesuíta em questão 

serviu também ao modelo ideal do jesuíta pedagogo-missionário. Na pesquisa sobre seus 

escritos, necessário direcionar a atenção para o que eles retratam em si, em conjunto com o 

contexto, a fim de se buscar maior fidelidade nessa reconstrução. Segundo Almeida: 

A obra de Anchieta revela o perfil de um homem profundamente religioso, muito 
político e portador de notável sensibilidade etnográfica; características essas, que se 
complementam, se alternam e, por vezes, parecem se contrapor nas inúmeras 
contradições presentes em seus escritos. Uma análise simplista dessas contradições 
poderia sugerir a alternância de comportamentos diversos conforme as diferentes 
situações vividas pelo autor. Tal visão implicaria, no entanto, um extremo 
redutivismo das complexas relações culturais e humanas, que emergem dos textos de 
Anchieta com tanta riqueza e vivacidade. É preciso refletir sobre a obra prática e 
escrita desse missionário de forma globalizante, considerando o autor em toda sua 
complexidade de ser humano, social e histórico; jesuíta do século XVI, no qual o 
teórico e o empírico interagiam constantemente, criando e recriando 
comportamentos, atitudes e concepções (ALMEIDA, 1998, p. 112-113). 

No trabalho pedagogo-missionário de Anchieta, na América Portuguesa, encontramos 

diversas ações dialéticas, ou seja, adaptações, criações e recriações, o que aponta para uma 

busca de mudança no pensamento e cultura indígena, mas, por outro lado, alterações nos 

conceitos dogmáticos de um catolicismo ortodoxo-europeu: 
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[...] como a personagem Karaibebê, que é um personagem do bem, que deveria ser o 
anjo, mas que se pareceria com um Karai – caraíba, bebé – voador, amigo dos 
padres. Adiciona, portanto, ao que significa caraíba, voador para os índios: ‗homem 
santo’, que teria o dom da fala sagrada, que conheceria os ancestrais, as 
características do anjo cristão de protetor espiritual que estaria sempre presente nas 
aldeias. Nesse mesmo sentido, Tupã, vocábulo indígena que significa trovão, chuva, 
relâmpago, tempestade para os nativos é adaptado pelos padres [...] pois misturou 
algumas significações de Deus, como poderoso, que está no céu, que tudo vê, 
mantendo outras características do Tupã indígena [...] Também o añángá, o 
vocábulo indígena com que os índios nomeavam os espíritos malfazejos das matas, 
foi adaptado pelos padres para nomear o diabo cristão, mas manteve suas 
significações, recebendo alguns traços do diabo cristão (HERNANDES; FARIA, 
2013, p. 127, grifo dos autores). 

O teatro de Anchieta, por sua vez, apresenta muito desse sincretismo, momentos em 

que a visão cristã do jesuíta se afasta em diversos aspectos, da ortodoxia europeia. Em um dos 

seus textos, por exemplo, conhecido com O Auto de São Lourenço, Anchieta descreve antigos 

indígenas inimigos dos Portugueses e dos jesuítas, agora como demônios que, por sua vez, 

irão em busca dos imperadores romanos responsáveis pelo martírio de são Lourenço, para 

seus merecidos castigos: 

Aim.: Pronto! Irei 

executar vossa lei, 

reunir a minha laia. 

Vem beber, ó Saravaia! 

Vamos, hoje fendei 

As cabeças desta arraia! 

 

Sar.: Há aqui muito cauim, 

Jaguaruna, meu avô? 

Eh! embriagar-me já vou! 

Irra! para este festim, 

já todo de negro estou. 

 

É aquele um guaitacá 

ou filho de guaianá? 

Um temiminó talvez... 

Um banquete desta vez 
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Jacaréguaçu me dá 

(ANCHIETA, 1977, p. 166-167). 

Na narração, o jesuíta Anchieta, formado em um contexto europeu, cristão, realiza 

certo sincretismo com a cultura do nativo da América Portuguesa, cultura essa que ele mesmo 

acabou por vivenciar e, por diversas vezes, adaptar-se. Seus escritos apontam, não no sentido 

de um pensamento dogmático, rígido e dualista, mas, antes, um pensamento dialético, fruto de 

certa mestiçagem, no contexto da evangelização da América.  

 

4 Considerações Finais 

O jesuíta formado em um contexto europeu e na tradição católica, ao realizar seu 

trabalho missionário-pedagógico nas terras da América Portuguesa, encontra divergências e 

antagonismos, sendo obrigado a adaptar-se, em uma situação de concessões e imposições que 

buscou formar mas que também formou e transformou suas bases. 

Comentando as adaptações realizadas pelos missionários europeus com os nativos das 

Américas do século XVI, Gruzinski questiona se estamos diante de estratégias de 

cristianização ou de costumes ameríndios que teriam “[...] atingido o coração do mundo 

cristão?” (2001, p. 262). Em outras palavras, as mestiçagens que o jesuíta pedagogo-

missionário nas terras da América Portuguesa acabou por presenciar, em alguns casos pode 

ter aderido, o que modificou significativamente suas representações de mundo. 

As dificuldades, conflitos e antagonismos do contexto educativo-missionário da 

América Portuguesa do século XVI apontam, assim, para a existência de uma educação 

dialética, de imposições e concessões, nem sempre planejada, originada das relações 

existentes.  
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Resumo 

Este artigo tem como objeto de estudo a constituição dos primeiros Grupos Escolares na 
região oeste do Paraná, particularmente no município de Medianeira, PR. Aborda as 
relações entre história e a memória da escola pública da região, a partir das atividades 
de pesquisa do grupo HISTEDOPR, História, sociedade e Educação no Brasil- GT 
Oeste do Paraná, no levantamento e catalogação de fontes primárias e secundárias. 
Nosso objetivo está em compreender os determinantes históricos, políticos e 
econômicos que influenciaram no surgimento dos grupos escolares. A metodologia 
baseia-se na análise bibliográfica pertinente e coleta de fontes documentais, levando em 
conta a produção social dos homens. Em se tratando da pesquisa da história da 
educação, mais especificamente dos grupos escolares, as fontes estão carregadas de 
memórias sociais, abrangendo toda a historicidade dessas instituições, primordiais na 
pesquisa em educação. O processo de constituição da escola, durante a colonização da 
região, não foi homogêneo; de um lado, representou um salto qualitativo para a 
educação regional, de outro, significou a presença do poder do Estado e uma diluição da 
relação da sociedade com a escola.   
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1 Introdução  

A origem dos grupos escolares no Brasil deriva do início do Período 

Republicano (1889), expressando ideologias nacionalistas, carregando em seu âmago 

intenções morais e políticas.  Para Souza (1998), o uso dos grupos escolares como 

condutores dos valores da Velha República (1889-1930), tornou-se um símbolo do 

civismo. Essa modalidade de ensino, instaurada em São Paulo no final do século XIX, 

representava o progresso e o futuro que os republicanos pregavam.  Além de interesses 

políticos e da divulgação de um novo regime governamental, essas escolas iniciaram o 

processo de modernização do ensino brasileiro. 

Em consonância com essas transformações, a implantação dos grupos escolares 

no município de Medianeira, situado na região oeste paranaense, parte de suas 

especificidades regionais, em correspondência as transformações educacionais da 

República, no qual a colonização dessa região ocorre meio século após o primeiro grupo 

escolar entrar em atividades no Estado de São Paulo. Neste sentido a pesquisa em 

questão faz parte da dissertação de Mestrado, mediante levantamento de fontes das 

instituições de ensino de Medianeira no sentido de contribuir para os trabalhos dos 

grupos de pesquisa em História da Educação na Região Oeste do Paraná.  

Pesquisar a formação educacional dessa modalidade educacional abre caminhos 

para novas investigações e tornando relevante sua influência para a história da 

educação, tanto para nossa região quanto para a educação brasileira. A análise, 

compreensão e discussão fornecem elementos importantes referentes ao processo de 

desenvolvimento social e educacional no município.  

 

1.1 Objetivos 

Nosso objetivo norteador busca compreender os determinantes históricos, 

políticos e econômicos que influenciaram no surgimento dos grupos escolares no 

município de Medianeira. Buscamos relacionar história, memória e educação como 

alicerces para os estudos de História da Educação focalizando seu entendimento na 

investigação dos grupos escolares de Medianeira. Também, levantamos fontes 

documentais oficiais e não oficiais, buscando contribuir para a pesquisa e preservação 

de fontes da História da Educação do Oeste paranaense. 

Nesta contribuição para novos estudos em História da Educação partimos das 

seguintes indagações: Quais os determinantes históricos, econômicos e políticos que 
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influenciaram na constituição dos primeiros grupos escolares de Medianeira? Quais as 

características destes grupos escolares? Quais as contribuições dos pioneiros, da Igreja, 

do governo municipal e estadual na formação destes grupos? A quem se destinava essas 

instituições? 

 

2 Referencial Teórico 

O nascimento dos Grupos Escolares no Estado de São Paulo, no final do século 

XIX, continha em seu cerne não somente a preocupação com a educação de base, em 

uma sociedade marcada pelos altos índices de analfabetismo. Havia em torno desse 

projeto um sentimento civilizador, nacionalista que encontrou na educação uma forma 

de disseminar sua ideologia. Logo os Grupos Escolares se tornaram um símbolo da 

Nova República, cujos ideais ultrapassariam as fronteiras de São Paulo, incentivando 

governantes de outros Estados, como no Paraná.  

No início do século XX o Estado passava por inúmeras transformações, tanto no 

âmbito político, com a mudança de seus líderes quanto social devido entre outros 

fatores, as alterações de trabalho pois, com o fim da escravatura, ocorrida em 1889, 

tornou-se necessário uma mão de obra que não fosse escrava nas fazendas de café e 

cana-de-açúcar.  

Nesse cenário, ocorre um intenso movimento de imigrantes estrangeiros, 

oriundos de países europeus como Itália, Japão e Alemanha. Além disso, pode-se 

perceber o deslocamento da população de outros estados brasileiros como por exemplo 

paulistas e mineiros em busca de melhores condições de vida nas terras paranaenses, 

principalmente as inexploradas do Norte e do Oeste.  

Neste contexto de agitação política e intenso fluxo de imigrantes, o panorama 

atual do Paraná no do século XX era preocupante, exigindo atenção do governo, com 

medidas que pudessem promover políticas que abarcariam esse novo modelo de Estado. 

Entre os programas estava a educação, que traria além do ensino modelar aos filhos de 

imigrantes, os ideais do novo governo republicano: 

 

[...] a situação da educação no Estado do Paraná durante nos primeiros anos 
da República, não era das mais animadoras. A maioria da população era 
analfabeta e, em razão da necessidade de assinatura para o voto após a 
reforma eleitoral Imperial, o governo começou a aumentar o número de 
escolas, que algumas vezes acabavam ficando inutilizadas pela falta de 
professores (SBARDELOTTO, 2007, p. 53). 
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O cenário do Paraná neste período era conturbado. A população dos centros 

urbanos e da capital paranaense exigiam do Governo do Estado incentivos à educação 

pois, com o crescimento populacional. Ficava evidenciado a necessidade de um sistema 

de ensino, cujas diretrizes abrangessem todos os níveis, e não somente a elite como 

acontecia no momento: 

Assim, a organização escolar no Estado, que vinha do período provincial, 
continuou por iniciativa do governo, por meio da criação de escolas públicas 
e subvencionadas, que foram sendo instaladas em centros urbanos, nas 
regiões do Paraná tradicional e, gradativamente, nas novas regiões que foram 
sendo ocupadas. A contribuição das escolas particulares para a disseminação 
do ensino deu-se também em centros urbanos, porém, posteriormente à 
instalação de escolas mantidas pelo governo (OLIVEIRA, 2001, p. 146). 

 

Nascimento (2008) ressalta que os imigrantes que chegaram ao Estado do 

Paraná, no final do século XIX, representavam a elite e ao Governo uma ameaça aos 

pensamentos Republicanos. Os grupos homogêneos de imigrantes que se fixaram na 

região, buscavam de alguma forma educar seus filhos através de sua língua materna. Era 

comum encontrar escolas isoladas cujo ensino era ministrado em Alemão por exemplo. 

Era uma forma de manter as tradições e costumes e fortalecer laços culturais em terras 

desconhecidas. 

A ameaça era que esses imigrantes representavam ao projeto nacionalista 

brasileiro fez com o Governo tomasse medidas que “abrasileirassem” essa população 

estrangeira. A educação foi a porta de entrada desse controle social e afirmação dos 

ideais republicanos. Assim as escolas estrangeiras que não ensinassem por meio da 

língua portuguesa, foram obrigadas pelo governo brasileiro, através do decreto de 1918 

a encerrar suas atividades (NASCIMENTO, 2008).   

A necessidade de projetos específicos para a instrução pública, ou seja, que 

abrangessem todos os níveis sociais na educação fez demonstrar uma preocupação das 

autoridades de ensino em discutir e criar um formato idealizado de ensino primário. Os 

Grupos Escolares de São Paulo foram a inspiração para a educação paranaense no início 

do século XX. 

Mas era preciso formalizar esse processo de uma nova educação no Estado. 

Assim o Governador Francisco Xavier da Silva, publica em 1901, um novo regulamento 

de instrução pública. Nele ficou evidente a releitura da experiência paulista com seus 

grupos escolares e segundo o Xavier da Silva o atraso do ensino primário no Paraná só 

280



 

 

poderia ser resolvido com o tempo e com base em uma proposta que abarcaria toda a 

sociedade. 

 Esse formato de ensino também chamado de escola graduada era um novo 

modelo, que pela sua superioridade de estrutura comparada com outras modalidades de 

ensino, tornou-se superior, inclusive no quesito de fiscalização. O poder público 

estadual implantou em 1914 o novo modelo de escola denominado Grupo Escolar.  

Bencostta (2001) cita que muitos eram os debates entre intelectuais, políticos e 

educadores paulistas durante os anos seguintes da Proclamação da República, que 

enfatizavam qual tipo de escola primária abarcaria os objetivos de modernidade. O 

objetivo era afastar-se daquele formato de ensino que era utilizado durante o Império, 

com escolas precárias em diversos sentidos como estrutura, mobiliário, livros didáticos 

além de falta de professores e pessoas capacidades para o ensino de crianças e distantes 

dos métodos modernos pedagógicos: 

Nesse sentido, para a recém instalada república brasileira, a experiência 
inovadora das escolas primárias graduadas - ou grupos escolares, como 
vieram a ser denominadas - foi entendida como um investimento que 
contribuiria para a consolidação de uma intencionalidade que procurava, por 
sua vez, esquecer a experiência do Império e apresentar um novo tipo de 
educação que pretendia ser popular e universal (BENCOSTTA, 2001, p. 
108). 
 

Esses grupos escolares situados nos principais centros urbanos do Estado 

caracterizavam pela divisão do ensino em quatro séries e com conteúdo progressivo. 

Nessas séries havia um professor gerencial e todos eles eram coordenados por um 

diretor de grupo. Para Emer: “Essa nova forma de organização escolar reflete a divisão 

social do trabalho e o professor passa a ser vigiado e avaliado sua produtividade, isto é, 

quantos alunos conseguia manter na escola e quantos fossem aprovados nos exames” 

(EMER, 1991, p. 205). 

Havia muitos outros problemas a serem enfrentados para que as implantações 

dos grupos escolares no Paraná obtivessem êxito. Para Oliveira (2001) haviam questões 

pertinentes a serem resolvidas antes da efetivação desse molde de ensino público. 

 

À formação do professorado, a construção de prédios escolares e o 
fornecimento de equipamentos escolares. Outra questão foi a da evasão 
escolar, provocada, em parte, pela falta de conscientização da população 
sobre o valor do ensino e, em parte, pela falta de professores habilitados, de 
equipamentos e instalações adequadas, aspectos desmotivadores da 
frequência à escola. As providências do Governo canalizaram-se para o 

281



 

 

maior incentivo à formação de professores pela Escola Normal e para a 
construção de prédios escolares (OLIVEIRA, 2001, p.146). 

 

Diante das dificuldades de implantação da nova organização escolar e 

reconhecendo o adiantamento da instrução pública no estado de São Paulo, o Governo 

Paranaense decidiu enviar, em 1916, uma comissão de professores normalistas para 

estudar, durante meses, o funcionamento dos grupos escolares paulistas. Preocupados 

com o futuro dos grupos escolares, o Governo Estadual inicia uma campanha de 

profissionalização de professores que obrigatoriamente deveriam frequentar a escola 

normal e diretrizes aos municípios: 

 

Ao mesmo tempo, foi repassada aos municípios a responsabilidade da 
instrução pública elementar. Esses fatores, por si mesmos, indicam que as 
relações capitalistas de produção já estão em fase de sedimentação no interior 
da sociedade oligárquica paranaense. Ao mesmo tempo indicam a existência 
de diferentes tipos de escolas: a particular (entre elas a dos imigrantes), a 
pública dos centros urbanos e a pública elementar dos municípios menores 
(EMER, 1991, p. 206). 

  

Para os Republicanos, os grupos escolares representavam um avanço no ensino, 

na medida em que traziam para um mesmo prédio, classes isoladas sob a supervisão de 

um professor habilitado pela Escola Normal. No grupo escolar as classes eram divididas 

seguindo graus de adiantamento onde para cada sala de aula havia um professor. 

A criação dos grupos escolares representou uma medida econômica, pois, 
reunia vários alunos de várias séries, com uma equipe de trabalho num 
mesmo espaço, constituindo uma organização administrativa e didático-
pedagógica. Cada grupo contava com um diretor, porteiro e serventes que 
foram, assim como os professores, selecionados por concurso público. Por 
outro lado, o controle seria mais uniforme, não só da equipe de trabalho 
quanto da clientela a ser atendida (NASCIMENTO, 2008, p. 174). 
 

Em 1916, os grupos escolares no Paraná já haviam se expandido por todo o 

Estado, contabilizando pelo menos dez e aproximadamente cinco escolas isoladas. Em 

Ponta Grossa, o primeiro Grupo Escolar foi inaugurado em 1912, primeiramente 

chamado de Grupo Escolar “n°2” e posteriormente de “Senador Correia”. Foi o 

primeiro Grupo Escolar preparado para atender aos alunos nos moldes republicanos, 

contando com espaços e ambientes apropriados e também com mobílias adequadas para 

que os professores pudessem trabalhar. 

Criada pela Lei n. 1201, de 28 de março de 1912, essa escola nasceu da fusão 
de duas outras escolas isoladas, localizadas no centro da cidade, sendo 
oficialmente reconhecida pelo Decreto 324, de 13 de abril de 1912, com a 
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denominação de “Casa Escolar Senador Correia. O prédio possuía cinco salas 
de aula, a sala da direção e uma pequena sala para as demais atividades 
(NASCIMENTO, 2008, p. 177). 
 

O incentivo do governo na época foi decisivo para a ocupação da atual região 

Oeste paranaense, para o crescimento do Estado e para a segurança da fronteira. Essa 

intensificação de imigrantes para Emer (1991), era incentivada pelo programa do 

Governo Federal sob o controle do então presidente da República Getúlio Vargas. Esse 

programa segundo atrairia pessoas de todo Brasil e era uma forma de povoar a região e 

no caso do Oeste paranaense e impedir que argentinos e paraguaios ocupasse o território 

e a exploração da madeira e erva mate pelos vizinhos de fronteira. 

Somente a partir de 1950, período este situado no fim da Segunda Guerra 

Mundial, grupos econômicos brasileiros acumulariam dinheiro com o intuito de adquirir 

terras das Obrages e formas as companhias colonizadoras. Essas companhias 

incorporam uma nova forma capitalista de negócios para a região Oeste do Paraná, a 

venda de terras a imigrantes sulistas.  Um desses casos foi Medianeira que teve suas 

terras compradas pela Companhia Colonizadora Bento Gonçalves em 1949 e vendida 

para 20 família de descendentes e imigrantes italianos e alemães vindos de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul.  

Sbardelotto (2007) cita que Foz do Iguaçu foi o primeiro município a se 

constituir na mesorregião oeste do Paraná e ocorreu devido a intensa miscigenação de 

seus habitantes: índios, brasileiros, argentinos, paraguaios, colonos, militares ou 

funcionários do fisco e suas famílias. Durante o período que compreender a existência 

da Colônia Militar na região, ocorrida entre os anos de 1889 e 1912 não houve nenhuma 

escola ou casa escolar. O que houve segundo a autora, foram iniciativas particulares 

muitos restritas, muitas vezes ministradas por pessoas com o mínimo de conhecimento, 

mas que dispuseram a trabalhar como professores particulares. Esse tipo de ensino era 

na maioria das vezes, realizado em suas residências.  

Medianeira por sua vez, nasce do planejamento de pioneiros ainda na cidade 

gaúcha de Bento Gonçalves em 1949, responsáveis pela fundação da Colonizadora 

Industrial e Agrícola Bento Gonçalves Ltda. Essa empresa iniciou os primeiros estudos 

para a implantação do projeto de colonização de um território na região Oeste do 

Paraná. O intuito era povoar uma determinada região situada entre a cidade de Foz do 

Iguaçu e Cascavel com imigrantes oriundos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
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Era muito comum a vinda de descendentes europeus como italianos e alemães de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul para terras ainda não habitadas nas regiões oeste e 

norte. Esse êxodo populacional, sempre tinha como cerne o tradicionalismo e o trabalho 

em comunidade, pois essas populações sempre concentravam grupos de mesma 

nacionalidade, culturas e crenças. 

 Era uma forma de criar um novo povoado formado por famílias cujas ideologias 

estavam em consenso. Para auxiliar essas famílias, as empresas de colonização, faziam 

o serviço de compra de terras, abertura de estradas e dispunham em muitos casos doe 

mecanismos que facilitavam a infraestrutura para esses pioneiros. 

Para dirigir a empresa colonizadora Bento Gonçalves, foram escolhidos para a 

Diretoria, Pedro Soccol e José Callegari. Os pioneiros, em sua maioria de origem 

italiana e alemã, vinham à procura de terras férteis e melhores condições de vida. Cada 

grupo trouxe consigo elementos de sua cultura e de seus costumes que foram misturados 

e incorporados na vivência das pessoas do município (MEDIANEIRA, 2019). 

Segundo Biesdorf e Rohde (1996), em maio de 1949, uma caravana de 20 

homens, sob o comando de Alfredo Ruaro, representante da Pinho Terras Ltda. de 

Curitiba chegou e Oeste paranaense com o interesse na venda de uma gleba de terras 

entre os municípios de Matelândia e São Miguel do Iguaçu. Para elas esses homens 

vinham de várias partes do Rio Grande Sul como Bento Gonçalves, Guaporé e 

Veranópolis e dentre eles estava José Callegari. O marco de fundação se deu em 24 de 

outubro de 1951, com a realização de uma missa campal. 

A Colonizadora Industrial e Agrícola Bento Gonçalves Ltda. Tinha por objetivo 

explorar o ramo da colonização e loteamento de terras. Também tinha interesse na 

exploração e industrialização da madeira na região e ainda possuía interesses agrícolas 

de qualquer natureza e tudo que podia interessar a colonizadora. A compra das terras e o 

desmembramento foram feitos da seguinte maneira: 

A área colonizada pela Industrial e Agrícola Bento Gonçalves Ltda. obedece 
ao Título de Domínio Pleno de Terras, expedido pelo governo do Estado do 
Paraná, no Departamento Administrativo do Oeste, sob o nº 01, do livro 01 
de Títulos de Compra e Venda de Terras Devolutas, em 10/11/49 e registrado 
em 11/01/50 no Registro Geral de Imóveis da Comarca de Foz do Iguaçu, sob 
nº 1849, às fls. 115/116 do livro nº 3 de Transcrições Verbo Adverbum cuja 
área foi desmembrada da Gleba Iguaçu (BIESDORF; ROHDE, 1996, p. 43). 

 

 De Paula e Silva (2018) explanam que a constituição da primeira instituição de 

ensino em Medianeira, denominada Grupo Escolar Miguel Matte, ocorreu em 1952, 
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onde os primeiros meses de ensino ocorreram nas dependências da igreja Católica da 

comunidade. A estrutura religiosa não comportava um ensino de qualidade, visto que 

não havia carteiras. As aulas eram ministradas em uma grande mesa onde os alunos se 

reuniam e tomavam as primeiras lições de letras e números e os alunos eram ensinados 

em grupo, não havendo possibilidade de ensino diferenciando para aqueles que já 

possuíam alguma escolaridade ou para aqueles que ainda não tinham sido alfabetizados. 

Era uma situação provisória e emergencial para suprir as necessidades de educação dos 

filhos dos pioneiros. 

 

Figura 1: Alunos do Grupo Escolar Miguel Matte com a professora Elza Biesdorf 

 
                 Fonte: José Biesdorf 

 

A primeira professora a lecionar oficialmente em Medianeira foi Elza Biesdorf. 

Sua nomeação aconteceu pelo decreto de lei nº 80 de 1 de setembro de 1952. Elza 

lecionou durante dois anos e a sala de aula onde atuava recebeu o nome de Grupo 

Escolar Miguel Matte. Segundo seu depoimento no livro “O Resgate da Memória de 

Medianeira” as primeiras lições para os alunos dos colonizadores de Medianeira 

aconteceram na primeira Igreja Católica construída. “A primeira sala de aula 

improvisada, surgiu na igreja local, na Avenida Bento Munhoz da Rocha, hoje Avenida 

Brasília e localizava-se onde é atualmente o Banco do Brasil. Encostava-se os bancos da 

igreja e colocava-se a mesa com dois bancos rústicos, um quadro-negro e a cadeira da 

professora” (BIESDORF; ROHDE, 1996 p. 273). 
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Em torno de 30 alunos compareciam as aulas, onde era ensinado lições de 

português e matemática. Na época, Medianeira era distrito de Foz de Iguaçu e para a 

efetivação do grupo escolar era exigido um número mínimo de alunos, então até os mais 

novos iam às aulas a fim de completar esse percentual. 

As primeiras manifestações educacionais contaram com a ajuda da Igreja que, de 

alguma forma, estava ligada a educação. Saviani (2004) cita que no Brasil houve a 

participação da Igreja e da família no meio educacional, em muitos casos precursoras da 

escola, atuando direta ou indiretamente no interior dessas instituições. Não se pode dizer 

que há uma intencionalidade quanto a supremacia da Igreja ou da família no ambiente 

educativo, mas a princípio, consideramos – no caso específico dos Grupos Escolares em 

Medianeira – de uma preocupação quanto a educação dos menores. 

Vendo a necessidade de uma estrutura que oferecesse qualidade de ensino aos 

alunos, a Companhia Colonizadora Bento Gonçalves construiu em 1953, a primeira 

dependência física da instituição, com duas salas de aula, carteiras novas e quadro negro 

(BIESDORF; ROHDE, 1996). O ensino que deveria ser multisseriado não aconteceu 

devido à falta de professores. Eram ministradas aulas para o primeiro, segundo e 

terceiro ano simultaneamente, com cartilhas separadas, oferecidas a professora Elza 

Biesdorf pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. Mais tarde, com o aumento dos alunos, 

foram contratados mais dois professores. O Grupo Escolar Miguel Matte foi extinto em 

1955, com a criação do Educandário Nossa Senhora de Medianeira, sendo os alunos 

transferidos para esta instituição. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

Valorizar as peculiaridades da região determinando um período histórico é 

relevante na compreensão dos acontecimentos sem, no entanto, desconsiderar a 

historicidade nacional envolvida. Para Nosella (2013), o pesquisador estabelece a 

conexão objetiva entre as particularidades da escola e da sociedade a partir do 

levantamento e da análise de qualquer dado empírico, como, por exemplo, fotografias, 

documentos, cadernos, livros etc. Porém, os procedimentos mais adequados para 

alcançar os objetivos metodológicos sejam a análise das trajetórias dos personagens 

envolvidos: 
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[...] acreditamos que os procedimentos mais adequados para alcançar esse 
objetivo metodológico sejam a análise das trajetórias dos alunos, ex-alunos e 
docentes, bem como a análise dos conteúdos e das metodologias utilizadas na 
instituição estudada. Em outras palavras: é essencial tanto indagar a origem 
social e o destino profissional dos atores de uma instituição escolar para se 
definir seu sentido social, quanto analisar os currículos utilizados para 
compreender seus objetivos sociais (NOSELLA, 2013, p. 62).  
 

Silva (2010) por sua vez, discute que a preocupação com a história educacional 

cujas informações estão inseridas em fontes documentais deve ser coletiva e não 

somente por parte de pesquisadores e das instituições de ensino. Os trabalhos de 

identificação, coleta, levantamento e catalogação exigem paralelamente a avaliação 

constante dos acervos.  

Seus resultados não podem ser atribuídos separadamente a um ou outro 

pesquisador, visto que o trabalho deverá ser planejado, discutido e realizado de forma 

coletiva. Dada a complexidade e os desafios em desvelar a história da educação local e 

regional face às dificuldades de acesso aos arquivos e de localização das fontes, essa 

tarefa não pode ser limitada às ações da universidade e de seus pesquisadores (SILVA, 

2010, p. 56). 

Para Castanha (2013), desenvolver o trabalho com fontes é preciso, inicialmente, 

periodizá-las, ou seja, selecionar a partir de um período. Portanto assim como 

delimitamos a pesquisa entre determinado recorte histórico, também devemos 

determinar a pesquisa de fontes e bibliografias a partir dos conceitos desse período. 

Conclui: “ [...] muitos estudos utilizam, como fundamento teórico ou explicativo, 

bibliografias que se referem a outra temática ou períodos históricos, sem fazer os 

devidos esclarecimentos e justificativas” (p. 85). 

O autor também adverte sobre o abandono das abordagens clássicas nos estudos 

da história e historiografia da educação. “Se, por um lado, tivemos a inclusão de novos 

objetos, por outro, evidenciou-se certo abandono dos estudos clássicos da educação, 

como por exemplo, a legislação educacional, a administração da educação, as ideias 

pedagógicas e os métodos de ensino” (CASTANHA, 2017, p.1055). 

Silva et al. (2013) salientam que diante de arquivos fontes e documentos 

escolares é fundamental que pensamos em um contexto amplo em uma articulação entre 

a singularidade e a pluralidade. É a sociedade que produz historicamente os documentos 

escolares e em consequência implementados em um período histórico no qual as 

necessidades produzidas são justificativas para as necessidades de sua existência.  
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Assim, nem sempre os arquivos, documentos e fontes necessárias para a 

investigação das instituições escolares estão disponíveis na instituição, estando muitas 

vezes dispersas em outras dependências. Vemos, segundo a conclusão dos autores, que 

em muitos casos as instituições não preservam adequadamente sua memória por meios 

de seus documentos, considerando mais importante os documentos recentes no uso 

diário das demandas burocráticas. 

Grande parte da história das instituições de ensino na Região Oeste tem sido 

perdida em função da ausência de acervos documentais que possibilitem sua 

preservação e reconstrução do passado. Para ele “Se persistirmos nesse caminho, 

também acabaremos perdendo a história que ainda está por ser realizada” (SILVA, 

2017, p. 56). 

 

3 Resultados 

São evidentes as lacunas existentes na pesquisa dos grupos escolares de 

Medianeira, porém, os primeiros apontamentos já contribuem para definir que tanto a 

Igreja e o governo quanto os pioneiros, tinham a preocupação com o acesso à educação. 

Do mesmo modo, é preciso perceber que o processo de constituição da escola durante a 

colonização da região Oeste do Paraná não foi homogêneo, mas como aponta Emer, 

possuiu traços gerais: “O grupo escolar que a primeira vista poderia representar um 

salto qualitativo para a educação regional, significou mais a presença do poder do 

Estado e uma diluição da relação da sociedade com sua escola, que o Estado a serviço 

daquela formação social” (1991, p.241). 

Mesmo com o interesse do Estado na educação, singularmente o Grupo Escolar 

Miguel Matte ainda contou com a ajuda da comunidade de pioneiros e com a 

Colonizadora Bento Gonçalves nos poucos anos de sua existência. O Governo neste 

caso, contribuiu apenas com a contratação dos professores, cabendo a Colonizadora a 

doação do terreno e a construção da estrutura educacional. Houve uma ajuda mútua na 

criação e manutenção dessa escola, que apesar de iniciar a educação no município, não 

se consolidou. 

 

4 Considerações Finais 

As pesquisas sobre as instituições de ensino da Região Oeste do Paraná são 

fundamentais na compreensão do papel da educação dentro do meio social. Também já 
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podemos compreender a importância dos estudos realizados sobre a memória dessas 

instituições e, graças aos trabalhos de grupos de pesquisas e a dedicação de 

pesquisadores um grande número de estudos já está disponível estimulando e 

fortalecendo novas abordagens.  

A construção teórica de história e memória, tanto na historicidade quanto no 

ensino escolar trabalham, de forma objetiva, com as fontes e seus objetos de pesquisa. O 

historiador faz uso na análise da sociedade, trazendo em sua essência algo em comum: 

todas se veiculam à memória. 

Pesquisar os grupos escolares é um trabalho árduo e minucioso, isto porque as 

fontes necessárias muitas vezes estão concentradas na memória dos personagens, das 

pessoas que vivenciaram uma época. Cabe ao historiador analisar e problematizar essas 

memórias, essas fontes, decifrando e comparando-as com as manifestações sociais na 

qual estavam inseridas. Não são simples fontes que estão ali, guardadas, são momentos 

importantes nas vidas de pessoas, momentos de personagens que integraram um grupo 

social, que participaram de um momento histórico.  

Ainda há muito trabalho por ser feito em relação à pesquisa em história da 

educação do município de Medianeira, contudo essa tarefa deve ser enfrentada de modo 

coletivo, integrando pesquisadores, estudantes e comunidade em geral. 

 
Referências  
 
BENCOSTTA, Marcus Levy. Arquitetura e espaço escolar: reflexões acerca do 
processo de implantação dos primeiros grupos escolares de Curitiba (1903-1928). 
Educar em revista, v. 17, n. 18, p. 103-141, 2001. 

BIESDORF, Elza; ROHDE, Hilegarde Maria. O Resgate da Memória de Medianeira. 
Curitiba, CEFET, 1996. 

CASTANHA, Paulo André. Retornar às Fontes: desafios aos estudos histórico-
educativos. In: In: SILVA, João Carlos da; ORSO, José Paulino; CASTANHA, André 
Paulo; MAGALHÃES, Lívia Diana Rocha. (Org.). História da educação: arquivos, 
instituições escolares e memória histórica. Campinas: Alínea. p. 79-94, 2013.  

CASTANHA, André Paulo. Os métodos de ensino no Brasil do século XIX. Revista 
HISTEDBR On-line , v. 17, n. 4, p. 1054-1077, 21 dez. 2017. 

DE PAULA, Sander Fernando; SILVA, João Carlos da. História e memória no Oeste 
paranaense: estudo preliminar sobre os grupos escolares de Medianeira (1952-1964). In: 
BUENO, André; CREMA, Heverton; ESTACHESKi, Dulceli; NETO, José [org]. 
Aprendizagens Históricas: História do ensino. União da Vitória/ Rio de janeiro: 
LAPHIS/ Edições Especiais sobre ontens, 2018. p. 156-164. 

289



 

 

EMER, Ivo Oss. Desenvolvimento histórico do Oeste do Paraná e a construção da 
escola. Rio de Janeiro: FGV/Instituto de Estudos Avançados em 
Educação/Departamento de Administração de Sistemas Educacionais, 1991. 

MEDIANEIRA. Secretaria Municipal de Educação de Medianeira. Plano Municipal de 
Educação de Medianeira, 2015-2025. Disponível em: 
<http://www.medianeira.pr.gov.br/arquivos/educacao/pme/pme.pdf/>. Acesso em: 10 
jul. 2019. 

NASCIMENTO, Maria Isabel Moura. A Primeira Escola de Professores dos Campos 
Gerais – PR. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2008.  

NOSELLA, Paolo. As pesquisas sobre as instituições escolares. O método dialético 
marxista de investigação. In: SILVA, João Carlos da; ORSO, José Paulino; 
CASTANHA, André Paulo; MAGALHÃES, Lívia Diana Rocha. História da 
Educação: arquivos, instituições escolares e memória histórica. Campinas, SP: 
Editora Alínea, p. 49-64.  2013. 

OLIVEIRA, Maria Cecília Marins de. Organização escolar no início do século XX: o 
caso do Paraná. Educar em Revista, Curitiba, n. 18, p. 145-155, 2001.   

SBARDELOTTO, Denise Kloeckner. História da Criação do Colégio Estadual 
Bartolomeu Mitre, o Primeiro Grupo Escolar do Oeste do Paraná: Contexto 
Histórico (1889 a 1930). Monografia (Especialização em História da Educação 
Brasileira) UNIOESTE, Cascavel, 2007. 

SAVIANI, Demerval. Breves considerações sobre fontes para a história da educação. 
In: LOMBARDI, José C.; NASCIMENTO, Maria Isabel Moura. Fontes, história e 
historiografia da educação. Campinas. Autores Associados, 2004. 

SILVA, João Carlos da (Org.). Guia de fontes para a história da Educação na região 
oeste do Paraná. Cascavel: EDUNIOESTE, 2010. Disponível em: 
<https://goo.gl/Odw0Qq>. Acesso em: 15 jul. 2019. 

SILVA, João Carlos da; GOMES, Maria Valdeny Ferreira; NATH, Valdecir Antonio; 
MUFATTO, Lidiane Maciel. História e memória educacional na região Oeste do 
Paraná. In: SILVA, João Carlos da; ORSO, José Paulino; CASTANHA, André Paulo; 
MAGALHÃES, Lívia Diana Rocha. (Org.). História da educação: arquivos, 
instituições escolares e memória histórica. Campinas: Alínea, 2013. p. 173-189.  

SILVA, João Carlos da. História e historiografia da educação na Região Oeste do 
Paraná: alguns apontamentos. Revista de Humanidades, v. 32, n. 1, p. 47-57, 2017. 

SOUZA. Rosa Fátima de. Templos de civilização: um estudo sobre a implantação da 
escola primária graduada no Estado de São Paulo. São Paulo: EDUNESP,1998. 

290



[GT1- História e Historiografia da Educação] 

 

O GRUPO ESCOLAR JÚLIO BUENO BRANDÃO COMO EXPRESSÃO 

REPUBLICANA NO MUNICÍPIO DE UBERABINHA, MG — 1915 A 1930 
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Resumo 

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

Este texto resulta da pesquisa de mestrado em educação na linha de história e 

historiografia, cuja finalidade foi enaltecer e compreender o processo de implantação do 

Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão no município de Uberlândia-MG, entre os anos de 

1915 a 1920. Nesse sentido essa pesquisa buscou responder as seguintes questões: a 

instalação do Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão nas décadas iniciais do período 

republicano refletiu os problemas porque passava a recém-criada República do Brasil? 

Como era a atuação do corpo docente dentro e fora da sala de aula e que metodologias 

aplicavam do trabalho docente no Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão? Como a relação 

entre o público e o privado se manifestou no primeiro grupo escolar de Uberabinha? 

Que importância teve a caixa escolar para o funcionamento cotidiano e a manutenção do 

grupo escolar? 

A busca de respostas para tais indagações foi guiada pela definição de objetivos- 

geral e particulares. No plano geral, a pesquisa objetivou entender como os ideais 

republicanos se expressaram no município de Uberabinha por meio do grupo escolar e o 

que demandou o município. No plano especifico, a investigação objetivou: situar o 

grupo escolar Júlio Bueno Brandão no movimento de reforma da instrução pública e de 

alfabetização em massa; compreender o financiamento da instrução publica pela ação da 

caixa escolar como instancia de articulação de interesses da “coisa Pública” com 

interesses particulares; delinear circunstancia de criação e as ações associadas com a 

caixa escolar no Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão para o funcionamento e a 

manutenção da escola; e por fim entender o funcionamento diário do grupo escolar com 

base nas relações profissionais entre corpo docente e direção nas relações de ensino e 

aprendizagem entre docentes e discentes e nas relações de aproximação e acolhimento 

entre grupo escolar e sociedade. 

Explorar esses objetivos tendo em vista os processos históricos-sociais exigiu o 

exercício da interpretação, conduzindo mediante uma imersão atenta e sensível nas 

fontes a fim de extrair sentidos implícitos do objeto de estudo e sua construção 

(MOREIRA, 2002). A abordagem qualitativa se fez mais coerente a uma pesquisa com 

tais propósitos e tal escopo; em especial, pela abertura à interpretação, que não se 
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pretendeu abrangente- mas sim aprofundada-  e a um movimento de ir do global ao 

local: da União aos municípios, do discurso da lei que cria a escola ás práticas escolares 

cotidianas, e assim por diante. Para articular o local com o global, o método histórico 

dialético se fez mais apropriado. O recorte temporal de investigação delimitou os anos 

de 1914 e 1920 como início e fim, pois encerram a criação do Grupo Escolar Júlio 

Bueno Brandão e a gestão de Honório Guimarães como diretor. 

A esses passos da pesquisa se juntou a contextualização do objeto estudo: a 

explicitação do contexto social de surgimento do Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão. 

Contexto este marcado pela escassez de escolas públicas, isto é, pelo excesso de 

analfabetos no todo da população brasileira (ARAÚJO, 2006). A contextualização se 

valeu de autores que discutiram a educação historicamente nos anos 1910–20, sobretudo 

os que abordassem assuntos como as práticas escolares; igualmente, valeu-se da leitura 

crítica e anotada de textos acerca de temas relacionados com o assunto grupo escolar, 

em especial o surgimento, os desdobramentos e a difusão como modelo adotado país 

afora no início da Primeira República.  

A busca por fontes se iniciou pelos arquivos da Escola Municipal Bueno 

Brandão. Daí se estendeu ao acervo da biblioteca pública de Uberlândia. A seguir, a 

busca ocorreu no Arquivo Municipal dessa cidade e se estendeu ao Arquivo Público de 

Belo Horizonte (MG). A busca resultou em documentos importantes para compor o rol 

de fontes da pesquisa, a exemplo de texto datilografado e manuscritos, em folhas 

avulsas e encadernadas; além de fotografias, relatórios semestrais/anuais feitos e 

enviados pelo diretor do grupo escolar e de textos jornalísticos sobre acontecimentos 

envolvendo a escola, tais como festas e inauguração de obras. Os materiais encontrados 

levaram a informações essenciais da população de Uberabinha, ou seja, ao aumento 

populacional na região e à necessidade de criar um estabelecimento de ensino primário 

que suprisse a demanda dessa população crescente. 

O manuseio das fontes levou a definir o trabalho com as circunstâncias de 

criação, instalação e funcionamento do grupo escolar e com sua influência na sociedade 

de Uberabinha, como sugerem os relatórios encaminhados à secretaria do Estado pelo 

diretor. A escolarização no grupo escolar alcançava seu meio externo, conforme 

mostram falas do diretor de que o ensinado interferia nos setores sociais, culturais, 

políticos, econômicos da região. Além disso, as fontes permitiram ver a preocupação em 

alfabetizar as crianças ante uma condição econômica de crise, pela qual o país passou 
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nos primórdios da República. A constituição da Primeira República inclui a tentativa de 

organizar e consolidar preceitos de um cidadão modelo. Como diz Nascimento (2015, p. 

17.441), 

 No Brasil, a efervescência das ideias pedagógicas modernas advindas 
dos países ditos de primeiro mundo, durante o final do século XIX e 
início do século XX, fez com que médicos, juristas, intelectuais e 
religiosos voltassem seus olhares sobre a infância brasileira, 
particularmente sobre a infância pobre. Com o ideal de modernizar o 
país nos moldes europeus, a infância foi vista como um dos principais 
focos de atenção. 
 

Com efeito, a instrução primária foi adotada como “bandeira do progresso”, pois 

era um lócus privilegiado para guiar a formação das crianças para certos interesses e 

certos valores, por exemplo. Atentos ao papel da infância como momento ideal para 

incutir valores, os republicanos instituíram o ensino primário público, gratuito e laico. 

Diante disso, inicia-se a organização de um espaço escolar que pudesse receber para 

escolarização o máximo possível de crianças em idade escolar. À escola pública 

acessível à população caberia instruir civilizando e moralizando. O ritmo da República 

era o da mudança — da modernização.  

Para isso, surge o grupo escolar: modelo de escola graduada derivado de 

tentativas de alcançar as condições educacionais de países mais desenvolvidos 

economicamente (SOUZA,1998). O primeiro grupo escolar surge na cidade de São 

Paulo. O governo paulista identificou a importância do ensino primário e a relevância de 

disseminar um novo modelo de escolar. O grupo escolar, conforme Souza (1998), “[...] 

compreende a proposta de reunião de escolas isoladas agrupadas segundo a proximidade 

entre elas”. Como dizem Souza e Faria Filho (2006), a instrução pública adentrou a 

cidades levando o ideário republicano e uma visão de mundo civilizado que traduziam 

na ideia de grupo escolar, no caso da educação. Pinheiro (2002) amplia essa concepção 

ao dizer que os grupos escolares marcaram a feição urbana modernizada da cidade 

brasileira, tanto quanto a praça o marca. Assim como os jardins embelezam as praças, 

os grupos escolares “embelezaram” a urbe: as feições arquitetônicas e a fachada se 

impuseram, vistosas, ante a “simplicidade” da arquitetura de cidades interioranas e 

pequenas. 

  O grupo escolar se tornou uma das instituições educacionais mais 

representativas do Brasil, ao menos até a década de 1950. Muito foi apostado na 

capacidade de tal instituição extinguir a “chaga” do analfabetismo e alçar o Brasil à 

condição de nação desenvolvida, civilizada. Com esse modelo de escola, o ensino 
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primário público e gratuito estendeu a escolarização a um número maior de crianças, em 

especial das classes populares, além de levar a mudanças na organização do ensino em 

cada estado. 

 

2- A Caixa Escolar no Grupo Júlio Bueno Brandão 

Diferentemente do que se pode pensar, a ideia de caixa se associa não só com 

finanças, mas também como espaço aonde se destinavam outras coisas que não só 

dinheiro. Essa ideia se exemplifica em trecho de ata da diretoria da “Caixa escolar Dr. 

Américo Lopes”, do Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão, datada de 15 de julho de 

1915. Dentre as demandas, solicitações, pendências e providências expostas pelo 

diretor, Honorio Guimarães, havia a providência das “farmacias da cidade”, de 

“medicamentos [...] gratuitamente fornecidos”. Ainda assim, era preciso gastar. O 

fornecimento gratuito era tal que era necessária a “[...] acquisição de um pequeno 

armario destinado a guardar alguns medicamentos mais comuns e necessarios sempre 

no Grupo”, ao custo de “45$000”.  

A caixa escolar funcionava como um “setor de suprimento” do grupo escolar, ao 

menos a do Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão. Ainda conforme a ata referida acima, 

cabia lidar com pedidos de “remessa” de bandeiras nacionaes” (uma para a “frente do 

edifício”, outra para o “batalhão” e outra para a “banda de música”) e de “[...] 

certificados de approvação em exame final”; pedido de compra de “meza [...] para a sala 

do museu”, ao custo de “80$000 conforme officiei oppurtunamente”; pedido de 

“Aquisição de uma machinna [de costura] Singer para o Grupo conforme preço 

enviado”; pedido a “[...] fornecedores a remetterem 2 cornetas e 2 tambores para o 

Batalhão”; pedido de compra de “vassouras pois as outras acabaram-se”. “Em traços 

ligeiros”, o diretor Honorio Guimarães deixou “[...] narrado o que se fez nesta casa no 

correr do 1º semestre”. 

Segundo Bernardo (2014), a caixa escolar foi criada com o objetivo de 

incentivar a frequência escolar, sobretudo de crianças pobres na instrução pública 

(mineira), ou seja, nos estabelecimentos de ensino republicanos. Sua regulamentação 

legal teve a chancela do Estado e se valeu da população, sobretudo quanto a fazer surgir 

um sentimento de corresponsabilidade sócio comunitária pela difusão do ensino entre 

pessoas sem recursos financeiros para sustentar a prole em escolas particulares. A ideia 

da caixa escolar visava alterar uma realidade e possibilitar aquisições não só para o 
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alunado, mas também para a escola. A legislação que trata da caixa escolar, a partir de 

1911 representa um momento ímpar nas consolidações das caixas escolares em Minas 

Gerais, segundo a qual estas se tornam obrigatórias por determinação do Estado 

(BERNARDO, 2014). Desse modo, enquanto o Estado transferia a responsabilidade de 

garantia de frequência e permanência discente para “[...] cada estabelecimento de ensino 

e, por sua vez, para a sociedade que o cercava [...]”, também se preocupava em “[...] 

organizar, implantar e fiscalizar a ação nas caixas escolares” (BERNARDO, 2014, p. 

34). 

Como se lê em Bernardo (2014), o jornal Minas Gerais de 12 de junho de 1911, 

na seção de regulamento geral da instrução de 1911, publicou doze artigos referentes à 

caixa escolar (354–65, título IX, sobre a caixa escolar). 

Art. 354. As caixas escolares são instituições criadas com o fim de 
fomentar e impulsionar a frequência nas escolas. Parágrafo único. Sua 
organização é obrigatória nos grupos. Art. 355. O patrimônio das 
caixas constituir-se-á: 1.º Com as joias e subvenções pagas pelos 
sócios; 2.º Com o produto de subscrições, quermesses, teatros, festas, 
etc.; 3.º Com donativos espontâneos e legados; 4.º Com a gratificação 
que os professores licenciados ou faltosos perderem; 5.º Com o 
produto liquido das multas do art. 414 n. 10 Art. 356. Os sócios das 
caixas poderão ser fundadores, beneméritos e contribuintes. § 1.º 
Serão fundadores os que promoverem a sua organização; § 2.º 
Beneméritos, os que doarem às caixas quantia igual ou superior a um 
conto de réis; § 3.º Contribuintes, todos os outros. Art. 357. É fixada 
em 5$000 a joia que deverá ser paga pelos sócios contribuintes, e em 
1$000 a mensalidade. Art. 358. As caixas escolares serão 
administradas por uma mesa composta: a) De um presidente; b) De 
um tesoureiro; c) De um secretário; d) De três fiscais. Art. 359. Os 
membros da mesa administrativa, exceção feita do secretário, que será 
sempre o professor da escola ou o diretor do grupo, serão eleitos pelos 
sócios contribuintes e fundadores. Art. 360. A função de 
administrados das caixas escolares é essencialmente gratuita. Art. 361. 
As despesas das caixas deverão ser minuciosamente calculadas e 
orçadas, por anos eletivos. São seus capítulos: 1.º Fornecimento de 
alimentos a alunos indigentes; 2.º Idem de vestuário de calçados aos 
mesmos; 3.º Assistência medica e fornecimento de livros, papel, 
Penna e tinta aos alunos indigentes e aos minimamente pobres; 4.º 
Aquisição de livros, estojos, medalhas, brinquedos, etc., para serem 
distribuídos, como prêmio, aos alunos mais assíduos. Art. 362. AS 
mesas administrativas prestarão contas anualmente à assembleia dos 
associados. Art. 363. Da resolução das assembleias, aprovando as 
contas prestadas, dar-se-á recurso para o Secretário do Estado dos 
Negócios do Interior. Parágrafo único. Este recurso poderá ser 
imposto por qualquer sócio ou pelos pais dos alunos matriculados na 
escola. Art. 364. Os estatutos regularão a duração e a extensão do 
mandato dos administradores, os deveres dos sócios e administração 
do patrimônio. Art. 365. Na organização das caixas escolares serão 
observadas todas as solenidades de direito, prescritas pela legislação 
federal particularizadas as da lei federal n. 173, de 10 de setembro de 
1903 (MINAS GERAIS, 1911, 12 jun.). 
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Como se pode inferir, o Estado mineiro parece ter instituído a caixa escolar para 

amenizar problemas financeiros da escola pública com base no apoio da sociedade civil, 

instada a contribuir para a causa da educação. A organização das caixas escolares 

segundo o regulamento geral tinha a missão de suprir lacunas na manutenção da escola 

e da frequência discente. Nos termos de Araújo (2012b, p. 132), a “[...] União é 

convocada a orientar, a coordenar e a nacionalizar a educação popular [...]”, mas não 

sem recorrer à “política municipalista”. 

 
3- O Grupo Escolar de Uberabinha em 1915  

O Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão foi criado em 1911, via decreto 3.200, 

publicado em 20 de junho. Entretanto, sua inauguração ocorreu em 1915, 

homenageando o então governador de Minas Gerais, convém frisar. A escola iniciou 

suas atividades letivas em 1º de fevereiro de 1915, logo após o término da construção do 

prédio, em terreno próximo à então praça da República, atual Tubal Vilela. 

  Sobre a demora para instalar o grupo escolar, Carvalho (2002, p. 62–3) explica 

que 

Houve um embate intenso em relação ao local de construção do Grupo 
Escolar, motivo pelo qual o mesmo só vai entrar em funcionamento 
em 1915. Ocorreu, ainda, acirrada disputa pelo local da construção do 
estabelecimento de ensino. Sugeriu-se que a construção do Grupo 
Escolar fosse na Praça da Paz e que o nome fosse “Júlio Bueno 
Brandão”. Outros queriam na praça da República (hoje, Tubal Vilela), 
ainda foi sugerido um terreno próximo ao cemitério velho, o qual 
estava abandonado atual praça Clarimundo Carneiro). A escolha, 
enfim, coube ao engenheiro do Estado, responsável pela obra, 
Ginpaxio Mineiro Senos, que recusou a oferta da Câmara (cemitério 
velho) e preferiu o terreno na praça da República, conforme podemos 
perceber pelo editorial abaixo: “Ha um anno e tanto anunciamos pelo 
melhoramento que nos havia sido bem prometido pelo grandioso 
patriota exm. sr. Bueno Brandão honrado presidente do Estado! O 
passo definitivo para a instituição do magnifico estabelecimento está 
doado. Dentro do correr do anno que vem, surgirá majestosamente, ali 
na praça da Republica, o soberbo edifício destinado a formar as 
gerações novas, preparando e instruindo convenientemente as nossas 
creanças. Teremos, pois, o que de melhor nos faltava e 
apresentaremos aos professores locaes mais este, superior ha todas e 
aspirado ha tanto tempo” (O PROGRESSO, 1912, p. 1). 
 

À urgência na instalação dos grupos escolares equivalia o deficit educacional 

lastimável; e as divergências nas municipalidades quanto a abrigar o grupo escolar só 

ampliavam o tempo de atraso herdado historicamente, ou seja, herdado do período 

imperial. Segundo Colistete (2016, p. 3), 
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Ao final do século XIX, o atraso educacional do Brasil era uma 
realidade há muito reconhecida por publicistas, políticos e 
governantes. Por volta de 1900, a taxa de matrícula nas escolas 
primárias do país chegava a apenas 29 crianças por 1.000 habitantes, 
enquanto Estados Unidos (203), Canadá (185) e Alemanha (158) 
alcançavam índices mais de cinco vezes maiores. Mesmo na América 
Latina o Brasil situava-se entre os países com as menores taxas de 
matrícula, muito atrás, por exemplo, de Argentina (98), Uruguai (79), 
Peru (72) e Chile (68) (Brasil, 1916: CCXX-CCXXI; Brasil, s.d.: 
1.398). Os números do Brasil eram o reflexo das políticas 
educacionais implementadas por províncias e, depois, estados. Desde 
a lei geral de 15 de outubro de 1827, corroborada pelo Ato Adicional 
de 12 de agosto de 1834, a instrução primária permaneceu sob 
jurisdição das províncias, atribuição igualmente conferida aos estados 
pela Constituição republicana de 1891. 

 
A instrução pública foi a estratégia fundamental para consolidar o Estado 

nacional. A regra era civilizar o povo para manter a ordem que o governo desejava 

estabelecer. Mas, ante as taxas negativas na educação, impuseram-se esforços para 

mudar a organização escolar e introduzir métodos Pedagógicos. Convém aqui a reflexão 

de Faria Filho (2000, p. 29). De fato, o Estado, “[...] além de remunerar e fiscalizar o 

professorado, pagava o aluguel da propriedade escolar e remetia móveis e material 

didático para a escola”; mas isso não era “regra comum”. Daí o discurso de “autoridades 

republicanas” de que 

[...] era necessário a população participar do esforço de educação [...] 
cedendo espaços e móveis para o funcionamento da escola. Algumas 
vezes, essa cobrança recaía não diretamente sobre a população, mas 
sobre a “municipalidade”. Nem mesmo o material didático, cuja 
utilização era disciplinada e incentivada pelo Estado, era garantido. 

 
Os municípios, muitas vezes, assumiam a parte financeira para receber um grupo 

escolar, cuja criação era defendida para não só organizar o ensino, mas também 

reinventar a escola: as metodologias, os conteúdos, as relações com as crianças, suas 

famílias e a sociedade. Assim, nos primeiros decênios do século XX, os grupos 

escolares passam a compor a paisagem urbana cada vez mais. Havia a expectativa de 

que suprissem as demandas das camadas desfavorecidas econômica e 

educacionalmente, ou seja, que essa população incorporasse o ideal de escolarização e 

progresso via escolas primárias. 

 A instituição da escola graduada pública em Uberabinha veio suprir a demanda e 

atender às expectativas em torno da instrução pública e da posição a que foi alçada no 

cenário nacional. A criação de um grupo escolar era, então, tida como indício de 

modernização e desenvolvimento, sobretudo numa cidade que buscava se destacar no 

Triângulo Mineiro e no estado. Articulações entre intelectuais e políticos locais, cientes 
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do aumento populacional da cidade, ou seja, da demanda por escolarização no 

município, conseguiram que fosse erguido o Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão, bem 

aos moldes do que foi construído em outras cidades.  

Nesse sentido se a população de Uberabinha necessitava de escola pública, a 

presença do grupo escolar prometeu ser a resposta a essa necessidade. Ao abrir seus 

portões para que a comunidade fosse fazer matrícula, em fevereiro de 1915, a escola se 

impôs como instituição que ajudaria a fazer a cidade progredir ao tornar sua população 

maciçamente alfabetizada. As atividades iniciais de matrícula resultaram em mais de 

350 inscritos para as vagas. Em julho, conforme relatório do primeiro semestre, 

somaram quase 790; mas foram anuladas 384 matrículas. Com pouco mais de 400 

alunos, o diretor do grupo Honório Guimarães se viu obrigado a estender a temporada 

de matrícula. 

 O grupo funcionava em dois turnos: 7h–11h e 12h–16h. O primeiro turno 

compreendia duas classes masculinas do primeiro ano, uma do segundo ano, e a classe 

do terceiro ano era mista. O segundo turno funcionava com duas classes femininas do 

primeiro ano, uma classe do segundo ano e uma classe do quarto ano misto.  

Apesar dos cortes, a quantidade de alunos era expressiva e não havia professor 

em número suficiente para lecionar para turmas de seis salas de aula. O diretor precisou 

organizar um quadro de horário e funcionários para conseguir atender a todos os 

matriculados.  

1-Quadro de frequência dos alunos do primeiro semestre masculino e misto 

 
PROFESSORES MARIA 

ANTONIETA 
DANTAS 

ALICE DA 
SILVA 
PAES 

QUIRINO 
PIRES DE 
LIMA 

BRAZILIANA 
ALVES 
VIANNA 

1 e 2º semestre 1º ano 
masculino  

1º ano 
masculino 

2º ano 
masculino 

3º ano 
masculino 

Matriculados 90 57 60 30 
Compareceram 
ao exame 

34 40 32 21 

Foram 
promovidos 

20 34 24 20 

Frequência 
diária 

50 e tantos 40 e tantos 40 e tantos 20 e tantos 

 

 

Fonte: Arquivo Público Mineiro 
 

Esta análise se apoia em estimativa, que considera a procura pela instrução 

primária para meninos como mais predominante do que para meninas. Supomos que 

havia mais meninos que meninas em salas de aula, por isso chegamos a esses 
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resultados. Se o cálculo fosse realizado de maneira inversa, provavelmente 

encontraríamos outro resultado. Portanto, partindo do pressuposto de que o critério para 

as matrículas do sexo masculino como citado no quadro acima, foi maior em relação às 

do sexo feminino, isso implicaria comparecimento aos exames; ou seja, discentes 

promovidos e frequentes somam uma maioria de meninos. 

2- Quadro de frequência dos alunos do primeiro semestre, feminino e misto 

PROFESSORES OPHELIA 
AMARAL 

QUIRINO 
PIRES DE 

LIMA 

 ROSA 
DAMASCENO 
DA LUZ 

MARGARIADA 
DE OLIVEIRA 
GUIMARÃES 

1º e 2º semestre 1º ano feminino 1º ano feminino 2º ano feminino 4º ano feminino 
Matriculados 79 60 67 13 
Compareceram 
ao exame 

26 32 38 9 

Foram 
Promovidos 

14 24 23 9 

Frequência 
diária 

30 e poucos 40 e tantos 40 e tantos  9 

Fonte: Arquivo Público Mineiro. 

Entretanto, a somatória das matrículas menor para alunas não ignora que o 

porcentual de aprovadas foi positivo tendo em vista a época, ainda marcada pelo 

patriarcalismo. Alunos matriculados, em relação aos anos mistos somam 230 meninos, 

enquanto o número de matriculadas chegava a 222, incluindo os anos mistos. Quanto à 

frequência diária do sexo masculino, de 230 alunos, 146 apresentavam ritmo escolar 

diário. A frequência diária feminina era de 124 alunas dentre 222. Na realização dos 

exames, compareceram 122 alunos, com aprovação de 94; igualmente, compareceram 

110 alunas, com aprovação de 74. Como mostram os quadros, muitos não eram 

promovidos e alguns desistiam.  

Relatório do diretor Honório Guimarães nomeia o número de alunos que 

concluíram o ensino primário — reduzindo a taxa de analfabetismo —, além de dar uma 

medida do que isso representava. Discentes “aprovados” incluíram “[...] nove que 

concluíram o curso [...]”: as alunas Judith Moreira, Luiza de Jesus, Maria Augusta da 

Silva, Olga Delfavero, Orozina Santos, Violeta Guimarães e Yolanda Amélia de 

Oliveira; e os alunos José Ribeiro dos Santos e Hamilton Guimarães. Essa proporção 

leva a pensar que, embora o número de matriculadas fosse menos expressivo que o 

número de matriculados, o aproveitamento das alunas era superior ao dos alunos, em 

quantidade e em qualidade. Aprovados em 1915, os nominados pelo diretor foram 

categorizados, na aprovação, como “plenamente” e “simplesmente”. Aqueles com 

aprovação plena eram alunos do quarto ano e tinham como obrigação ser referência e 
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modelo aos demais. Discentes nessa condição se resumiram as duas alunas:  “Maria 

Augusta da Silva” e “Violeta Guimarães”. 

Nesse sentido explorar esses objetivos tendo em vista os processos histórico-

sociais exigiu o exercício da interpretação, conduzido mediante uma imersão atenta e 

sensível nas fontes a fim de extrair sentidos implícitos do objeto de estudo e sua 

construção (MOREIRA, 2002). A abordagem qualitativa se fez mais coerente a uma 

pesquisa com tais propósitos e tal escopo; em especial, pela abertura à interpretação, 

que não se pretendeu abrangente — mas sim aprofundada — e a um movimento de ir do 

global ao local: da União aos municípios, do discurso da lei que cria a escola às práticas 

escolares cotidianas, e assim por diante. Para articular o local com global, o método 

histórico dialético se fez mais apropriado. O recorte temporal da investigação delimitou 

os anos de 1914 e 1920 como início e fim, pois encerram a criação do Grupo Escolar 

Júlio Bueno Brandão e a gestão de Honório Guimarães como diretor. 

 

Conclusão 

  O grupo escolar como instituição se expressa em Uberabinha como esta 

Instituição destinada a mudar a feição cultural do país, mas que carecia de fundos para 

se concretizar, justamente quando não havia recursos para financiar tal projeto em razão 

da crise financeira que assolou as primeiras décadas República brasileira. Talvez aí se 

possa ver uma contradição: querer que um projeto acontecesse sem ter lastro para 

sustentar as demandas que se imporiam.  

Como instituição criada pela República, o grupo escolar devia traduzi-la não só 

como instituição escolar modelo, em seus méritos e deméritos, ou seja, em suas 

inovações e seus entraves; mas também como instituição que contribuiria, em seu 

funcionamento diário, para sedimentar os ideais da República por meio de suas práticas 

escolares (pedagógicas, didáticas e administrativas). Com efeito, no plano local foram 

postas em práticas estratégias para resolver o problema da escola pública destinada à 

população de Uberabinha com apoio da iniciativa privada, ou seja, da comunidade local, 

de pessoas com interesses particulares. Dentre tais estratégias, esteve a caixa escolar: 

instituição dentro da instituição, pois tinha regulamentos e exigia prestação de contas ao 

estado, tanto as atividades escolares. 

No contexto da caixa escolar, o grupo escolar buscou criar suas estratégias locais 

para levantar fundos. De tal modo, algumas das atividades e práticas desenvolvidas no 
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Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão convergiram para esse fim: festas com leilões, 

desfiles, passeatas, visitas de membros da escola a membros da comunidade e destes 

àquela. O resultado foi alcançado. As relações estabelecidas entre grupo escolar e 

sociedade de Uberabinha se estreitaram, de modo que a escola republicana contou com 

a ajuda da esfera do privado para se sustentar. Uma ajuda que não ficou isenta de ser 

compreendida como filantrópica, assistencialista, que podemos ler como provisória e 

paliativa. O grupo escolar era uma instituição republicana lutando para existir e cumprir 

seu papel, talvez como a República também lutasse.  

No dia a dia do grupo escolar, as práticas escolares em geral buscaram expressar 

valores como ordem e civilidade, que se traduziam em forma de controle e 

uniformização de condutas e comportamentos. A disciplina de feição militar e o 

patriotismo, também, são valores que expressara no grupo escolar, comportamento 

ordeiro dos alunos, todos uniformizados, em desfiles do batalhão de alunos, em atos 

solenes de culto à Bandeira e ao Hino Nacional. Também os conteúdos estudados 

tiveram essa perspectiva, como se infere do nome de disciplinas estudadas no curso 

Primário: Língua Pátria, Moral e Cívica, História do Brasil 

Nesse sentido o Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão passou a funcionar na 

cidade de Uberabinha para enaltecer a República e educar os cidadãos a fim de torná-los 

aptos ao às possibilidades de trabalho formal. Mercado que se prenunciava pelo 

aumento da população e crescimento da cidade, que passou a ser rota de transporte 

ferroviário. Uberabinha se projetava como entreposto comercial, que se ligava a São 

Paulo, Goiás e Mato Grosso. Era passagem para o escoamento da produção agrícola e 

posto para distribuição de mercadorias na região. Mais que isso, esse grupo escolar se 

situou no movimento de reforma da instrução pública e alfabetização em massa, mas se 

sujeitou e enfrentou os entraves que uma economia instável impunha aos projetos 

republicanos. De tal modo, conseguiu concretizar os anseios da República em âmbito 

local, pois avançou no combate ao analfabetismo, mais do que a média estadual e 

nacional. 
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AS ESTRATÉGIAS IDENTITÁRIAS CONSTRUÍDAS PELAS MULHERES PARA 

INGRESSAREM COMO PROFESSORAS DE ENSINO SECUNDÁRIO DO 

COLÉGIO PEDRO II 

 

Paloma Rezende de Oliveira - UEMG 

Nailda Marinho Costa - UNIRIO 

 

Introdução 

 

Para refletirmos sobre as condições e circunstâncias que fizeram com que as mulheres 

ocupassem o magistério secundário no Colégio Pedro II, instituição de ensino cujo quadro 

docente era composto exclusivamente por professores do sexo masculino, foi preciso pensar o 

percurso profissional das primeiras professoras que ingressaram na instituição e as estratégias 

identitárias por elas construídas, sem dissociar estes elementos da questão de gênero. A 

concepção de gênero proposta aqui é vista como relacional, pois, busca perceber as relações 

sociais entre os sujeitos e um modo de significar as relações de poder (SCOTT, 1990). 

A análise do percurso profissional das primeiras professoras do Colégio Pedro II não 

se pautou somente no trabalho que desenvolveram na instituição, mas também em elementos 

que ajudaram a configurar sua formação, bem como suas atuações em outros espaços 

públicos, tais como: associações, sociedades, instituições escolares, sindicatos, imprensa, etc. 

   Por isso, buscamos também estabelecer possíveis aproximações dos percursos destas 

professoras com a nova acepção de “intelectual” trazida por Gomes e Hansen (2016), que se 

diferencia da perspectiva tradicional da história política, que atribui esta categoria às pessoas 

que cultivam desinteressadamente a universalidade do espírito.  

Desse modo, as professoras, tratadas aqui sob essa nova perspectiva, são percebidas 

como mediadoras culturais, ou seja, sujeitos da produção de conhecimentos e da comunicação 

de ideias, podendo estar direta ou indiretamente vinculadas à intervenção político-social. São 

também tratadas como sujeitos estratégicos nas áreas da cultura e da política, ocupando 

posição de reconhecimento na vida social. Desse modo, passam a integrar a categoria: as 

mulheres, que atuaram como escritoras, professoras, autoras, dentre outros, sendo necessário 

conhecer suas experiências, percursos e estratégias intelectuais (GOMES e HANSEN, 2016). 

Nos primeiros levantamentos realizados no arquivo do Colégio Pedro II – NUDOM, 

foram localizadas três professoras que atuaram no externato como suplentes: Maria de 

Lourdes Nogueira (Português), Aimée Ruch (Francês), Maria da Glória Ribeiro Moss 
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(Química). Além delas, Carmem Portinho, que trabalhou como auxiliar de Matemática, no 

internato, a partir de 1927. Porém, outros estudos sobre a presença feminina no Colégio 

apontaram que o ingresso de mulheres na instituição se deu inicialmente no corpo discente 

(ALVES, 2009; COSTA, 2002; ANDRADE, 2000).   

Dentre os aspectos que viabilizaram o ingresso dessas mulheres no quadro docente do 

Colégio Pedro II podem ser citados a expansão das turmas suplementares; o aumento do 

número de alunos, inclusive gratuitos; o ingresso de mulheres no corpo discente; a formação 

acadêmica das professoras vinculada à matéria lecionada; o grau de parentesco com os 

professores do CPII; e a nomeação de professoras suplementares pelos professores 

catedráticos para as cadeiras de línguas e ciências modernas, implementadas pelo Decreto nº 

19.890 de 11 de abril de 1931 - Reforma Francisco Campos (BRASIL, 1931).  

Durante a direção de Euclides Guimarães Roxo houve a admissão de mulheres no 

quadro docente, que integrou seu projeto de modernização do ensino no CPII. Ele foi 

considerado o protagonista do primeiro movimento modernizador do ensino de matemática no 

Brasil. Tentou implementar no Brasil a reforma no ensino de matemática ocorrido na 

Alemanha, liderada por Felix Klein (1849-1925), que se orientava por realizar o ensino da 

Aritmética, Álgebra e Geometria em uma única disciplina, a Matemática. Através do Decreto 

n. 18.564, de 15 de janeiro de 1929, sua reforma foi implementada no Colégio Pedro II, 

pautada na proposta do ensino intuitivo1. No mesmo ano, ele passou a integrar o conselho 

diretor da Associação Brasileira de Educação (ABE) e, posteriormente, foi convidado por 

Francisco Campos, então Ministro da Educação, para que participasse da elaboração da 

Reforma do ensino no Brasil. Roxo propôs a reformulação do ensino nos moldes que já havia 

sido implantado no Colégio Pedro II, sendo responsável pelos programas de Matemática da 

Reforma de Francisco Campos2, e pela implementação das turmas suplementares de línguas 

modernas no ensino secundário. Roxo atuou também na Reforma Gustavo Capanema, de 

1942 (ZUIN, 2016). 

A introdução do ensino das línguas modernas no programa de ensino do CPII, com a 

Reforma de 1932, foi um dos aspectos que possibilitou a entrada das mulheres no ensino 

secundário. O número de professoras auxiliares de Francês e Inglês ampliou, com a 

introdução do método direto para ensino de línguas vivas nas duas primeiras séries do curso 

                                                 
1 O ensino intuitivo parte da premissa de que a educação deve começar pela educação dos sentidos, 
estabelecendo uma nova relação entre as ciências naturais e a educação. A intuição sensível, a primeira etapa do 
método, é conhecida também sob a denominação de lições de coisas. Esse saber pedagógico difundido no final 
do século XIX, no Brasil, trouxe elementos de renovação pedagógica, em relação ao ensino livresco. Ver mais 
em Schelbauer (2006). 
2 O decreto n. 21241, de 1932, consolida as disposições sobre a organização do ensino secundário. 
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secundário. Com isso, as mulheres puderam ingressar no corpo docente da instituição. 

Contudo, apesar de algumas delas apresentarem formação superior, a não admissão de 

mulheres como professoras catedráticas leva a pensar sobre a tentativa de garantir a 

permanência e a manutenção do prestígio atribuído ao cargo restrito aos professores do sexo 

masculino, visto que somente os catedráticos podiam integrar a Congregação de professores.  

Os cargos administrativos, por sua vez, somente foram ocupados por mulheres em 

1979, sendo a professora Maria Leda de Moraes Chini a primeira e única mulher a 

desempenhar a função de diretora do Externato Bernardo de Vasconcelos, hoje extinto 

(ALVES, 2009). 

No Relatório do Diretor Euclides Guimarães Roxo (1928) e na documentação 

apresentada por Soares (2014, p.134-137) foi possível localizar as mulheres que atuaram no 

ano de 1940 como professoras suplementares, bem como informações sobre seu registro na 

Diretoria Nacional de Educação, constando, além do número de inscrição, as considerações 

sobre aspectos morais dos/das professores/professoras.  De sua obra, constatamos que do total 

de 219 professores enumerados pelo autor, 40 eram do sexo feminino e atuaram como 

suplementares no CPII, nas matérias explicitadas a seguir, sendo as denominadas professoras 

de línguas modernas representadas no quadro por um (*):  

 

Quadro 1: Professoras suplementares do Colégio Pedro II – 1940 
Português Francês Inglês Outras matérias 

Maria de 
Lourdes 
Nogueira 
(n.199) 

Maria Las Casas A. 
Souza (n. 1491) 

Alda Drumond (n. 
4868);  

Anna O. Porto Carrero 
(Geografia) 

Aurea de 
Salles Pereira 
Leite 

Nair Quintella (n.7017) Candelaria Lima 
Mendes 

Nadir Raja Gabaglia 
(Geografia) 

Clara Oiticica;  Aimée Ruch (n.1179) Diva Alves Pinto (n. 
1332)* 

Maria da Glória Moss 
(Química) 

Anna da 
Glória Santos 
de Araújo 

Alice Santour Maria Pinheiro 
Guimarães  

Nilda Bethlen (Ciências 
Físicas e Naturais) 

Otília Reis Amalia Honold Melissa Hull* Wanda de Mattos 
Cardoso (História da 
Civilização) n.4673  

 Amalia Caminha 
Machado (n.2375) 

Mary Mandin Zuleide Cesar 
Burlamaqui (História da 
Civilização) 

 Eva Manuel Maria dos Reis 
Campos (n.1229)  

 

 Felicidade Petit Lopes* Sidronia C.  
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Guimarães 
 Gilda de Carvalho (n. 

1357) 
Eridéa de Barros  

 Laura Sampaio Vianna 
(n. 5144) 

  

 Maria de Lourdes Sá 
Pereira*  

  

 Madaleine Manuel (n. 
4674)* 

  

 Mary Lucy Torres 
Martins 

  

 Maria Velloso*   
 Nadir Raja Gabaglia   
 Silvia Falleti*   
 Clara de Paiva Galvão 

(n. 547) 
  

 Francisca de Almeida 
Aguiar (n. 1868) 

  

 Lucia Uchôa Cavalcanti   
 Maria Chermont Costa   

TOTAL: 5 20 9 6 
Fonte: Soares (2014, p.134-137) e Guimarães Roxo (1928)  

 
No caso das cinco professoras suplementares de Português, apenas Maria de Lourdes 

Nogueira trabalhava com registro, sendo descrita como “senhora idosa e cumpridora dos 

deveres”. De um total de 19 professoras suplementares de Francês, apenas 9 apresentavam o 

registro na Diretoria Nacional de Educação, sendo a maioria classificada como “bom 

elemento”. Dentre as 9 professoras suplementares de Inglês, apenas três apresentavam 

registro. Além das professoras suplementares de línguas modernas, que constituíam maioria 

entre as mulheres, havia também professoras suplementares de Geografia, Química, Ciências 

Físicas e Naturais e de História da Civilização. A avaliação da professora Nilda Bethlen 

chamou atenção por se distinguir das demais em relação às considerações sobre sua aparência 

e experiência: “é quase uma criança. Substitui a irmã, casada com militar transferido para o 

Mato Grosso. Inexperiente” (SOARES, 2014, p.134-137).   

Embora os dados apresentados façam referência ao ano de 1940, as primeiras 

professoras a atuarem no externato do CPII, entre os anos de 1926 e 1927, estão presentes na 

listagem acima. São elas: Maria da Glória Ribeiro Moss, Maria de Lourdes Nogueira e Aimée 

Ruch, confirmando que à época em que a obra centenária do professor Escragnolle Doria 

(1939) foi escrita, elas já lecionavam na instituição, embora sua presença tenha sido silenciada 

pelo autor.  
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Foi possível também estabelecer relações de parentesco entre os professores do CPII e 

as primeiras professoras que ingressaram no final da década de 1930, à exceção da professora 

Maria da Glória Ribeiro Moss. Há, contudo, indícios de sua relação de amizade com o diretor 

Euclides Roxo. 

 Na tese da professora Maria da Glória apresentada durante o concurso em que se 

candidatou à vaga de professor catedrático de Química, em 1939, consta referência à carta de 

indicação feita pelo professor Euclides Roxo, também professor de matemática e catedrático 

do Colégio Pedro II. Euclides Roxo além de professor era também o diretor do Externato, em 

1926, ano em que Maria da Glória iniciou seus trabalhos no CPII. Ela ocupou o cargo como 

professora até o ano em que ele deixou a direção do externato, para atuar junto à Reforma 

Campos, de 1930. Depois, a professora continuou prestando serviços ao Colégio Pedro II 

como membro das Bancas Examinadoras de alunos (PASTA ... Correspondência, 15 jan. 

1940). 

A professora Maria de Lourdes Nogueira apareceu na documentação como auxiliar de 

Português e tinha grau de parentesco com o professor Julio Nogueira; Aimée Ruch, professora 

estranha à instituição, regeu a turma de Francês, sendo indicada pelo professor catedrático que 

regia a matéria, além de ser irmã do professor Gastão Matias Ruth Sturzenecker. Além disso, 

era casada com o professor Nelson Romero, que lecionou3 italiano no CPII. Também a 

professora Carmem Velasco Portinho, da turma suplementar de Aritmética, tinha grau de 

parentesco com o professor Odilon Portinho, sendo a primeira mulher a lecionar no internato 

(OLIVEIRA, 2018). 

Soares e Silva (2018) apontam que a Reforma Capanema acentuou a crise institucional 

do CPII, iniciada na década de 30, com a Reforma Campos, em decorrência de problemas na 

infraestrutura, baixos rendimentos, aumento do número de alunos e de turmas suplementares e 

a criação do curso de Filosofia para formação de professores em nível superior.  

Não se pode desconsiderar, portanto, que a ampliação do acesso tanto aos discentes 

gratuitos quanto às docentes veio acompanhada de certa precarização do trabalho, haja visto a 

maioria das professoras não terem registro na Diretoria Nacional de Instrução. Essa 

perspectiva pautada na ideia de crise das instituições escolares e repercussões sobre o trabalho 

docente, influenciada pela sociologia francesa de Dubet (2002; 2011), na visão de Libânia 

Xavier: 

                                                 
3 Nelson Romero teria participado do concurso para catedrático de italiano, concorrendo com Nella Aita, a 
primeira mulher a prestar concurso para professor catedrático do CPII, em 1921. Ela ficou classificada em 4º e 
ele em 7º lugar. Contudo, posteriormente ele atuou como professor de italiano no CPII, enquanto não foi 
encontrado vestígios da atuação dela na instituição. 
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(...) incentiva o estudo das negociações identitárias, ao chamar a atenção 
para os processos de construção individual e coletiva das identidades 
docentes. Pode revelar aspectos ainda pouco revelados a respeito dos 
constrangimentos políticos, das interações sociais e das dimensões 
simbólicas que permeiam as dinâmicas identitárias deste grupo profissional 
(XAVIER, 2014, p.832). 
 
 

Por outro lado, as análises que se baseiam nesse pressuposto, precisam tomar o 

cuidado de não acabarem por enfatizar a dicotomia entre homens e mulheres, pois acabam 

por reforçar a prerrogativa de que os antigos professores que passaram a ganhar espaço em 

outros espaços de atuação e formação deixaram as instituições em busca de novas ou 

melhores condições de trabalho, sendo então os cargos deixados por eles, ocupados pelas 

mulheres.  

Tal pressuposto corrobora a tese de que os “homens mundo”, que segundo Mendonça, 

Soares e Lopes (2013) e Mendonça (2015) ocuparam as cátedras do Colégio Pedro II, não 

tinham na docência sua principal profissão, vendo o prestígio da instituição de ensino onde 

atuavam apenas como um trampolim para alcançarem melhores cargos.  

A partir do pressuposto de que as discriminações hierarquizam as categorias de 

pertencimento no interior da instituição, este tipo de análise possibilita pensar que as mulheres 

ingressaram no Colégio Pedro II como estratégia para se distinguirem dos ofícios de imagem 

social negativa ou com posição subordinada, ou ainda que não exigiam qualificação, sem, 

contudo, ter como preocupação central os aspectos que as distinguiam das demais mulheres e 

entre si.  

Outros fatores também considerados relevantes para explicar a presença feminina no 

CPII foram as reivindicações dos grupos feministas, bastante atuante no período. A exemplo 

da primeira Conferência pelo Progresso Feminino, em 1922, onde as congressistas 

reivindicavam a entrada de mulheres no Colégio Pedro II, instituição de nível secundário 

exclusiva para o sexo masculino e passaporte para o ensino superior (COSTA E MARTINS, 

2016).  

 

Uma síntese do percurso profissional das primeiras professoras 

 

Maria da Glória Ribeiro Moss foi a primeira mulher a ingressar no Colégio Pedro II, 

em outubro de 1926. Ela regeu aulas de Química no Externato, espaço onde até então era 

destinado exclusivamente aos docentes do sexo masculino. Farmacêutica, professora e 
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advogada, Maria da Glória exerceu também o magistério em diferentes escolas secundárias e 

de ensino profissional da Prefeitura do Distrito Federal entre 1931-1937 (MOSS, 1933; 

MOSS, 1939). Mas apesar de sua formação como farmacêutica na Faculdade de Medicina do 

Rio de Janeiro e de sua experiência com o ensino de Química, Física e História Natural na 

Escola Normal de Niterói, onde exerceu o magistério desde 1922, não obteve êxito nos dois 

concursos para concorrer à cadeira de Química do Colégio Pedro II, realizados em 1934 e 

1939, embora tendo se destacado em relação aos demais candidatos na prova escrita do 

primeiro concurso, que foi, contudo, anulado.  

Além de professora do Colégio Pedro II, ela declarou na data de inscrição para o 

concurso para a cadeira de Química, em 1934, ter feito parte do serviço químico da Armada, 

além de pertencer a diversas Sociedades e Associações brasileiras e internacionais de 

Química, Farmácia, Direito e Educação, bem como a Associações de professores católicos e 

cariocas e do Sindicato de professores. Sua participação nessas associações foi decisiva para 

embasar seu percurso e constituir sua identidade profissional, embora tenhamos encontrado 

poucos rastros de sua participação nestas associações na documentação analisada, sendo 

necessário recorrer à imprensa.  

Sua atuação foi marcada pela opção por uma profissão predominantemente masculina: 

o magistério secundário, percorrendo o campo educacional brasileiro no período indicado de 

uma maneira singular, tanto por ter se profissionalizado e se especializado em pesquisas junto 

ao serviço químico da Armada Brasileira, utilizando-se do método do professor alemão Dr. 

Dennstedt, as quais foram apresentadas nos 1º e 2º Congresso de Farmacêuticos, quanto por 

ter orientado sua prática e suas reflexões no campo da educação, dedicando-se ao ensino de 

Química para os alunos da Escola Normal e Cursos Secundários e Profissionais, mesmo após 

ter se formado em Direito e atuar como advogada. O que ocorreu em 1933, quando ela 

realizou exames na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro (OLIVEIRA E COSTA, 2019). 

Maria da Glória também foi atuante no campo do Direito, como ficou demonstrado 

nos estudos de Oliveira e Costa (2019). Segundo as autoras, os documentos entregues por 

Maria da Glória ao Colégio Pedro II, durante sua inscrição no concurso para catedrático de 

Química, em 1940, apresentavam um carimbo no qual consta seu número de inscrição como 

advogada. Em 1941, ela ministrou uma sessão magna como médico-jurista em uma 

Conferência sobre educação sexual realizada na Bahia, juntamente com Walfredo Machado, 

bem como atuou como advogada de defesa de alguns integrantes do levante militar deflagrado 

em 1935, nas cidades de Natal, Recife e Rio de janeiro, também conhecido como “Revolta 

Comunista”.   
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Ainda assim, não deixou de lecionar, aparecendo como integrante da Congregação do 

Instituto de Educação, em 19664. Novamente, em 1971, encerrando sua carreira profissional, 

retorna ao Colégio Pedro II, quando então é convocada a lecionar como professora 

concursada, agora no ensino de Educação Moral e Cívica (D.O.U, 1971, 22 abr, p.1107).  

Maria da Glória veio a falecer em 1979, aos 75 anos, viúva e sem deixar filhos5. 

Em 1927, outras três professoras também foram admitidas como professoras do 

Colégio Pedro II, porém, também como substitutas ou auxiliares. Dentre elas, Maria de 

Lourdes Nogueira, auxiliar de Português, que integrou o grupo de mulheres anarquistas 

militantes no Brasil, destacando-se na defesa da emancipação feminina.  

Maria de Lourdes realizou seus estudos na Escola de Comércio, era escritora, chegou a 

publicar as obras: “Fragmentos”, “Ensaios Literários” e “Amor e Arte”, e também atuava na 

imprensa, onde publicou seus ensaios literários na Revista da Semana, entre os anos de 1926 e 

1928, e na Revista Fon Fon, no ano de 1915 (OLIVEIRA, 2018). Já nestas primeiras 

publicações despontavam questões libertárias, as quais apareciam de forma sutil em seus 

escritos, diferentemente da fase em que escreveu na imprensa anarquista, no final da década 

de 20, período em que teve forte militância na imprensa e nos Movimentos Anarquista e 

Feminista do Rio de janeiro, como indicou o estudo de Martins (2009). 

Por ocasião da greve da Companhia Leopoldina, em 1920, Maria de Lourdes proferiu 

um discurso no comício do jardim da Praça da República, no Rio de Janeiro, apontando o 

anarquismo como o caminho para a libertação. Além de participar de organizações grupais e 

protestos públicos, assinou artigos na imprensa libertária, tais como A Obra, em 1920 

(MARTINS, 2009), A Razão e A voz do Povo. Além disso, participou da fundação da Liga 

Feminista de Estudos Sociais, do 1º Congresso Feminista Brasileiro e da Legião da Mulher 

Brasileira (A LEGIÃO da mulher brasileira. Diário da Manhã, 17 mai. 1920; LIGA Feminista 

de Estudos Sociais. A Razão, 1920. Acervo BN). 

Não foi possível constatar se ela manteve a militância durante o período em que atuou 

no Colégio Pedro II, entre 1927 até 1949, nem precisar se houve continuidade no cargo de 

professora após este período. Os estudos anarquistas não fazem referência a ela após o ano de 

1920, isso devido à maior aproximação entre os anarquistas e o movimento operário, expressa 

pelo jornal A Voz do Povo, indicando a diminuição do protagonismo de Maria de Lourdes 

protagonismo dentre as lideranças. Outro indicativo, foi a sessão solene de posse da diretoria 

                                                 
4 CENTRO de Memória institucional do ISERJ. Disponível em: 
<http://cemiiserj.blogspot.com.br/2006/05/congregao-do-instituto-de-educao.html>. Acesso em 01 mai. 2018. 
5 Para saber mais sobre a professora Maria da Glória Moss ver Oliveira e Costa (2019). Disponível em: 
<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr>. Acesso em: 25 jul. 2019. 
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da Legião da Mulher Brasileira, que Maria de Lourdes ajudou a fundar, na qual seu nome 

apareceu apenas na lista de presença (A LEGIÃO da mulher brasileira. Diário da Manhã/A 

Razão, seg, 17 mai. 1920. Acervo BN).  

Participou também na comissão organizadora do 1º Congresso Feminista Brasileiro, 

cuja realização estava prevista para ocorrer entre 1 a 15 de abril de 1921, do Partido 

Republicano Feminino (CONGRESSO Feminista Brasileiro. O Combate. 1921; 1922. Acervo 

BN)6. 

A partir da data de realização deste evento, seu nome apareceu mais atrelado ao campo 

educacional, como escritora. No Jornal do Brasil, de 1922, no anúncio de publicação do 

Organum, do Instituto Lafayete, Maria de Lourdes Nogueira foi citada no sumário sobre Arte 

como autora e tradutora de Horácio, do latim para o português.  

Em 1924, também a revista Jornal das moças apresentou o Livro de Maria de Lourdes 

Nogueira que propunha novo prédio ou ampliação do Instituto de Proteção e Assistência à 

Infância para o departamento de “Preservação dos nascituros”, onde se recolheriam as mães, 

três meses antes do parto. A publicação aclamava o Dr. Moncorvo Filho como diretor da 

instituição, que ficaria a cargo da organização dos serviços clínicos, cirúrgicos e de clínica 

especiais, e propunha ainda a organização de uma cooperativa para manutenção das despesas 

e a criação de um curso de Higiene Infantil (JORNAL das moças: Revista feminina. 1924. 

Acervo BN). 

Outra militante feminista que também se tornou professora do CPII foi Carmem 

Velasco Portinho, a única dentre as professoras do CPII que atuou no internato, dando aulas 

de Aritmética, cargo que ocupou por 3 anos (COUTTO, 1928). 

Ela foi a única dentre as quatro professoras que além de ter formação superior também 

conseguiu atuar nesta etapa de educação. Sua participação ativa na luta pelos direitos das 

mulheres, que marcou seu percurso de vida, iniciou-se com a co-fundação da Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino, em 1922, na qual atuou como vice-presidente junto com 

Bertha Lutz; e participou como membro e presidente da União Universitária Feminina, 

associação de mulheres universitárias fundada em 1929 (MARINHO, 2016). 

Nascida em Corumbá, em 1903, veio para o Rio de Janeiro em 1911, juntamente com 

seu pai, Francisco Sertório Portinho e sua mãe boliviana, Maria Velasco. Era a primogênita de 

nove irmãos: Maria de Lourdes Portinho Magalhães, Luzia Portinho Serzedello, Carmem 

Portinho, José Portinho, Branca Portinho, Rosita Portinho Ramalho, Carlos Portinho, Tereza 

                                                 
6 Ver relação com a Liga pelo Progresso Feminino em Bonato (2005).  
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Portinho Andrade e Paulo Portinho7. Formou-se em Engenharia, em 1931. Durante o período 

em que cursou a Faculdade de Engenharia, lecionou Matemática no Internato do CPII, entre 

1927 e 1929 (Diário de notícias, 20 abr. 1952)  

Carmem Portinho foi a terceira mulher a se graduar em Engenharia pela Escola 

Politécnica da Universidade do Brasil, do Rio de Janeiro. Além disso, foi a primeira mulher a 

ganhar título de urbanista, defendendo sua tese em 1939, sob o título: “A futura capital do 

Brasil, no planalto de Goiás” (UNIVERSIDADE do Distrito Federal: Curso de Urbanismo, 

Jornal do Brasil, 1939. Acervo BN).  

Casou-se com o irmão de Berta Lutz, em 1930, e, posteriormente, com Afonso 

Eduardo Reidy, com quem atuou junto à construção e diretoria do Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro, criado em 1963. Participou da fundação da Revista da Diretoria de Engenharia 

do RJ, em 1930, da Sociedade de Arquitetos e Engenheiros, em 1935, e da Associação 

Brasileira de Engenheiros e Arquitetos, em 1937. Dirigiu a escola Superior de Desenho 

industrial por vinte anos, desde sua criação em 1962, além de idealizar o conjunto 

habitacional Pedregulho, em 1948. Defendeu os direitos das mulheres até o ano de seu 

falecimento em 2001 (SCHUMAER, 2001). 

Sobre Aimée Ruch, professora de Francês em turmas suplementares, desde 1927, 

encontramos, a princípio, poucas informações, além de seu parentesco com o professor 

catedrático e irmão, Gastão Ruch, com quem fundou uma escola particular, citada por um ex-

aluno do CPII. 

O livro Memória de estudante, de Fernando Segismundo traz referências à escola 

primária dos irmãos Ruch – Aimée e Gastão – localizada na travessa do Ouvidor, n.10, na 

qual o autor da biografia teria estudado, durante o período anterior a 1927, ano de seu 

ingresso como aluno no CPII. Além disso, cita o casamento de Aimée Ruch com Nelson 

Romero, filólogo e professor diplomado pela Universidade Gregoriana de Roma, Itália, em 

1913; membro da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, da Academia Sergipana 

de Letras, da Academia de Filosofia do Rio de Janeiro e membro fundador da Academia 

Brasileira de Filologia, com publicações sobre o Latim. 

Sua produção intelectual, o livro: Anthologia franceza, foi utilizado como livro escolar 

do ensino secundário. A obra ficou em circulação e divulgação na imprensa de 1930 até 

meados de 1936, com reedições em 1934, 1937 e em 1940. Ela integrou o programa de ensino 

do CPII, que até então somente era composto por produções de professores catedráticos, o que 

                                                 
7 MARIA DE LOURDES PORTINHO MAGALHÃES. Disponível em: <https://www.geni.com/people/Maria-
de-Lourdes-Portinho-Magalhães/6000000002053787306> Acesso em 14 mar.2019. 
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indicou seu prestígio e competência na área (LIVROS escolares. O imparcial. 1930; RUCH, 

1930. Acervo BN). 

Em 1935, foi divulgada também a publicação realizada com o irmão Gastão Ruch, de 

Versões Gradativas de Francês, para o 1º e 2º series, em 1935, e Curso de Francês 

preliminar, à venda na Livraria Moderna, em 1937. Porém, embora a divulgação das obras 

indicasse que se tratava de uma parceria entre os irmãos, na capa constava apenas o nome de 

Gastão Ruch, que também publicou obras diversas sobre a História das Civilizações (A 

TYPOGRAVURA Teixeira. O Imparcial, 1935. Acervo BN). 

O fato de se tratarem de publicações póstumas do professor Gastão Ruch indicou que 

Aimée Ruch possivelmente precisou utilizar a estratégia de publicá-las somente com o nome 

do irmão, a fim de que fossem aprovadas pela Congregação do CPII, a principal responsável 

pela escolha dos livros didáticos que compunham o programa de ensino secundário, visto que 

já não contava mais com o apoio do irmão para publicar em seu nome ou em coautoria. 

Ela permaneceu atuando no CPII e oferecendo aulas particulares de Francês até o final 

da vida. Faleceu em 1945, como anunciou sua família, no Jornal Correio da manhã. 

 

Considerações finais 

 

As estratégias utilizadas pelos homens que ocupavam cargos de liderança nas 

instituições em que trabalharam as primeiras professoras do Colégio Pedro II não indicaram 

resistência à presença delas, mas demonstraram as tentativas de delimitar o campo de atuação 

delas, distinguindo-as dos homens. Essas atitudes encobriam o fato de que ainda existia uma 

hierarquia entre homens e mulheres no interior das profissões.  

Cabe salientar que estas hierarquias não se restringiam à relação entre homens e 

mulheres. Elas existiam também entre os homens, gerando categorias e identidades 

profissionais distintas. Como vimos, existiam várias categorias de professores no CPII, sendo 

apenas os professores catedráticos, ou os “homens-mundo”, aptos a tomar decisões 

importantes em relação ao programa de ensino e seleção de professores, por exemplo. 

Ainda assim, não podemos desconsiderar o protagonismo dessas mulheres e suas 

contribuições para a construção do conhecimento no campo intelectual, seja literário, 

acadêmico, científico, educacional, o qual foi ocultado ou até mesmo desconsiderado tanto 

por aqueles que detinham o poder de escolha naquele momento quanto historicamente. 

Não se pode desconsiderar ainda que a presença de professoras e militantes 

anarquistas e feministas em um espaço marcadamente masculino acarretou mudanças no 
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cenário educativo da instituição e do ensino secundário. Constatou-se desde então maior 

presença de mulheres, tanto no quadro docente quanto discente, ainda que os professores 

catedráticos tenham buscado estratégias de manutenção de seus privilégios no interior da 

instituição, ao não permitirem o ingresso destas mulheres como catedráticas, visto que eram 

eles quem integravam a Congregação que elegia os professores, os programas e manuais de 

ensino.  

Estas mulheres, embora silenciadas, atuaram tanto no campo educacional quanto na 

produção científica, trazendo contribuições para o programa de ensino secundário, 

interferindo nas práticas de ensino e na configuração da identidade do magistério secundário, 

e porque não dizer, no Programa Institucional do CPII. 

Com isso, o estudo se deteve em trazer particularidades, não apenas em relação ao 

percurso dessas professoras, como também sobre a história de vida das mesmas. Auxiliou-nos 

no processo de escrita, a obra de Ginzburg (2006), para quem as particularidades dos 

percursos são estabelecidas na relação com a sociedade. E Dubar (2012), segundo o qual a 

identidade profissional se constitui nas relações que os sujeitos estabelecem com as 

instituições, com seus pares e com a sociedade, sem descartar ainda a imagem que constroem 

acerca de si.  

Na medida em que este estudo integra uma pesquisa mais ampla sobre o percurso 

profissional das primeiras professoras do Colégio Pedro II, os levantamentos aqui apontados 

esboçam apenas os primeiros caminhos traçados pela pesquisa, a qual se desdobrará em novos 

trabalhos e publicações no sentido de aprofundar a análise.  
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Resumo 
O Museu de Educação do Distrito Federal salvaguarda a memória educativa do 
território planejado para sediar a capital da República, de modo a preservar o patrimônio 
documental constituído desde os primórdios da fundação de Brasília, para buscar, nesse 
ambiente humanizado, a formação de uma cidadania fortalecida. A iniciativa de criação 
do Museu, originada por meio de pesquisas vinculadas à Faculdade de Educação da 
Universidade de Brasília, concretiza-se no âmbito da Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal.  A reconstrução da primeira escola pública, Escola Júlia 
Kubitschek, para sediar o Museu da Educação, constituir-se-á um polo de defesa da 
escola pública, laica e gratuita, nos moldes propostos pelo educador Anísio Teixeira 
para a cidade. Nesse espaço museal apresenta-se um panorama histórico, que abrange 
produções de natureza material, imaterial, cultural e simbólica, caracterizando-se como 
um centro de referência de conteúdos educativos, a serem expostos com tecnologias 
atualizadas e abastecidas por documentos textuais e iconográficos, em especial, um 
acervo de história oral, contendo relatos de professores, gestores e estudantes. Na área 
externa, haverá o “Módulo Geodésico” arquitetado como local propício a criar 
oportunidades de socialização, experimentação e aprendizagem por meio de atividades 
destinadas aos estudantes, professores e outros segmentos da comunidade. Haverá ainda 
o “Parque das Invenções”, concebido para a contemplação, reflexão e lazer do público 
visitante. Prevê-se, nesse local, a construção de uma “mini-cidade”, para instalar 
oficinas de arte-educação, inspiradas na orientação pragmática do plano educacional de 
Anísio Teixeira para as escolas de Brasília. Considera-se, sobretudo, o compromisso 
institucional de contribuir para a valorização e a qualificação continuada dos docentes, 
por meio de iniciativas que permitam revisitar o seu passado educativo e realizar cursos, 
encontros, exposições e debates envolvendo suas produções atuais. As atividades 
diversificadas e programas educativos favorecem os vínculos entre a escola e a 
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sociedade e reafirmam o propósito de recuperar a utopia de uma escola pública de 
qualidade.  
Palavras-chave: Museu da Educação, Anísio Teixeira, memória educativa, história da 
educação, Distrito Federal. 
 

1 Introdução 

 Lembranças da infância e de outras fases da vida conservadas na memória de 

cada indivíduo servem como referências identitárias que diferenciam uma pessoa de 

outra. Essas recordações, disponíveis no interior da consciência, podem ser acessadas 

para afirmar as raízes e compor um contínuo presente. Momentos significativos no 

percurso da vida, quando armazenados na memória, conservam informações adquiridas 

por meio de experiências, pontos intangíveis do presente que geram aprendizagem. Não 

há memória sem aprendizado, nem há aprendizado sem experiências.  

 Nas sociedades modernas, experiências significativas construídas no ambiente 

escolar passam a compor a memória dos indivíduos e podem representar longo período 

de vida. Na medida em que as instituições escolares se constituem como um dos 

principais lócus de formação do sujeito, substituindo o papel anteriormente exercido 

pela família e a comunidade, as memórias educativas ampliam-se, gradativamente, 

preenchendo maior espaço e mais intenso tempo de experiência. Como um território de 

aprendizagens e acontecimentos marcantes, a escola exerce papel fundamental na 

formação da identidade do sujeito, seja professor ou estudante. 

 As experiências vividas no âmbito escolar constituem um traço de coesão na 

memória do grupo, como um limite expandido entre o indivíduo e o coletivo. Chamada 

de memória coletiva, esse conjunto de experiências pauta-se na continuidade, tem 

características plurais e formulam as bases de uma identidade coletiva. Para Halbwachs 

(2006), as memórias coletivas fazem com que tenhamos a percepção de ter vivenciado 

eventos exclusivos, que somente nós vimos, mas podem ser evocados por outros do 

mesmo grupo. Isso porque, como afirma o autor, jamais estamos sós, mesmo quando os 

outros não estejam fisicamente presentes, pois os carregamos conosco em pensamento. 

“Para confirmar ou recordar uma lembrança, não são necessários testemunhos no 

sentido literal da palavra, ou seja, indivíduos presentes sob uma forma material e 

sensível” (idem, ibidem, p. 31). 
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 Nesse contexto, há de se refletir como a pedagogia pode valer-se dessas 

memórias para melhor compreensão das concepções e práticas do processo educativo. 

Que repercussões esses estudos trariam para a educação e a sociedade? Que utilidade as 

memórias do passado educativo têm para a atual geração? Que contribuições poderiam 

ensejar à educação no presente e no futuro? E, por fim, qual seria o território indicado 

para a guarda e reflexão das memórias da educação? 

 Tais questionamentos convergem para a ideia de se constituir o Museu de 

Educação do Distrito Federal como lugar especializado para abrigar as memórias 

educativas da capital brasileira. Esse Museu, concebido como espaço de apresentação e 

interpretação da prática social, é testemunho vivo de uma cultura. “O público se 

apropria do discurso museológico, (re) elabora-o, e então cria e difunde um novo 

discurso e o processo recomeça, sendo que esse novo discurso será apropriado por 

outros e a história se repete”(CURY, 2009, p.89).  Sua função primordial é a de 

oferecer, por meio de ações e serviços, condições para a mediação pedagógica de forma 

que o público visitante se reconheça como membro da comunidade, pelo 

compartilhamento de experiências e memórias e pela compreensão do seu patrimônio 

educativo.  

 

1.1 Objetivos 

-  Apresentar o processo de constituição do acervo do Museu da Educação do Distrito 

Federal.  

- Analisar o papel do Museu da Educação do Distrito Federal na difusão do patrimônio 

educativo junto aos professores, estudantes e comunidades.  

- Refletir sobre as contribuições das memórias educativas para a compreensão das 

concepções e práticas pedagógicas.   

 

2 Referencial Teórico 

 Na educação brasileira, historicamente, não há reconhecimento das experiências 

desenvolvidas pelos sujeitos nem de suas práticas educativas que promovem a 

aprendizagem e a construção do conhecimento. Falar das primeiras escolas no Brasil 

remete ao conhecimento de um saber privatizado e monopolizado por instituições 

religiosas, de tradição jesuítica, que, por um longo período, lançaram os fundamentos 
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do sistema de educação no país, ampliado progressivamente com a expansão territorial 

do domínio português (AZEVEDO, 1996). A documentação histórica da educação 

brasileira manteve-se atrelada à identidade religiosa e conservada em arquivos 

exclusivos dessas instituições religiosas. 

 Após séculos de predomínio da igreja católica, a educação brasileira passa à 

responsabilidade do governo imperial, gerando disputas entre a coroa e a igreja por uma 

educação contrária ao predomínio da fé católica. O projeto modernizador do Marquês 

de Pombal, para Portugal e colônias ultramarinas, pretendia fortalecer a participação do 

Estado na condução da educação.  

 No Brasil, em 1760, realizou-se o primeiro concurso para a admissão de 

professores régios em substituição aos eclesiásticos, assim como foram introduzidas 

alterações nos currículos e organizações escolares. No entanto, “em 1765 ainda não 

havia sido nomeado nenhum professor público no Brasil, embora o concurso já tivesse 

acontecido há cinco anos.” (CARDOSO, T., 2002 apud SAVIANI, D. 2008, p. 89). As 

reformas ocorridas nesse período produziram os primeiros documentos oficiais que 

fundamentam os estudos da história da educação no Brasil.  

 Na atualidade, os saberes institucionalizados e as narrativas advindas de 

experiências vividas pelos cidadãos, não cristalizadas em documentos formais, 

adquirem, espaço destacado na construção da história da educação, provendo-a de novas 

fontes de pesquisa que sustentam a “necessidade de compreender o referencial 

simbólico, os códigos e as práticas daquele universo cultural específico” (DUARTE, 

2002, p. 141).  

 Nessa perspectiva, desenvolvem-se os estudos sobre os primórdios da educação 

na capital federal, criada em um período de grandes realizações do Estado brasileiro, 

sob as bases de uma ideologia desenvolvimentista, voltada para a modernização da 

sociedade e dos meios de produção do país. Brasília surge como meta síntese da 

plataforma política do presidente Juscelino Kubitschek, visando à integração nacional 

por meio de sua interiorização. A construção da nova capital constituiu-se numa epopéia 

e guarda características marcantes na formação da memória coletiva regional.  Brasília, 

a capital do Brasil inaugurada em 1960, distingue-se das cidades convencionais, como 

uma cidade idealizada, com peculiaridades expressas no Relatório do Plano Piloto de 

Brasília, cujo autor preconiza  
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uma cidade planejada para o trabalho ordenado e eficiente, mas ao 
mesmo tempo viva e aprazível, própria ao devaneio e à especulação 
intelectual, capaz de tornar-se, com o tempo, além de centro de 
governo e administração, num foco de cultura, dos mais lúcidos e 
sensíveis do país (COSTA 1991 p.2). 

 Essa cidade modificou costumes da face tradicional do país, diante da demanda 

por uma cultura nativa que incentivasse a valorização de suas memórias, em especial 

aquelas voltadas para a saga que alude à sua construção. A partir de 1957, a população 

brasileira desconhecia os vínculos culturais e as tradições do planalto central, região 

desabitada onde a população pioneira conviveu inicialmente.  

No território ocupado, a nova identidade brasileira tomava posse entre 
as fazendas, os caminhos e as veredas do cerrado, onde seria 
instaurado o debate sobre a construção da capital como síntese da 
identidade renovada do país (TAUNAY 2015 p.152). 

 No plano da cidade, a arquitetura propõe-se a priorizar a convivência harmônica 

entre os indivíduos, criando ambientes apropriados à vida moderna e à valorização do 

convívio no meio urbano. Para Clarice Lispector, Brasília é artificial. Tão artificial 

como devia ter sido o mundo quando foi criado. Quando o mundo foi criado, foi preciso 

criar um homem especialmente para aquele mundo. (LISPECTOR, 1999, p. 40). O que 

se planejava não era apenas o traçado urbano, mas um processo de humanização da sua 

população por meio de uma cidade  

concebida não como simples organismo capaz de preencher 
satisfatoriamente e sem esforço as funções vitais próprias de uma 
CIDADE MODERNA QUALQUER, não apenas como URBS, mas 
como CIVITAS, possuidora dos atributos inerentes a uma capital 
(COSTA 1991, p.3).  

 O fato de se colocar o homem como prioridade para a vida moderna na nova 

capital refletiu-se igualmente, no planejamento da educação da cidade idealizada. Coube 

a Anísio Teixeira propor um novo modelo de educação e de escola para formar esse 

homem moderno. O “Plano de Construções Escolares de Brasília” (TEIXEIRA 1961), 

documento de sua lavra, estabelecia a oferta um conjunto de escolas que constituíssem 

exemplo e demonstração para o sistema educacional do país.  

Como as necessidades da civilização moderna cada vez mais impõem 
obrigações à escola, aumentando-lhe as atribuições e funções, o plano 
consiste - em cada nível de ensino, desde o primário até o superior ou 
terciário, como hoje já se está este a chamar - num conjunto de 
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edifícios, com funções diversas e considerável variedade de forma e 
de objetivos, a fim de atender a necessidades específicas de ensino e 
educação e, além disto, à necessidade de vida e convívio social. (idem, 
ibidem, p.1) 

 A inovação do modelo educativo formulada pelo educador Anísio Teixeira 

revela-se nas atividades propostas para estudo, trabalho, recreação, administração, 

decisão e convívio, a transformação de aspectos tradicionais da educação, criando 

espaços para novas funções da escola, tais como oficinas, clubes de esportes e 

recreação, a casa, o comércio, o restaurante, o museu e o teatro.  

 Com base no modelo da Escola Parque da Bahia (1950), o sistema educacional 

de Brasília funcionaria de modo integrado, abrangendo da educação infantil à 

universidade. A formação básica do cidadão concebia-se sobre uma proposta 

pedagógica atenta às constantes transformações da sociedade. Os conteúdos, pautados 

nos princípios da filosofia pragmatista de John Dewey, preconizam o valor da 

experiência como vetor da aprendizagem.  

Todos os seres vivos agem e reagem em seu meio, alterando-se e 
alterando o universo. E o homem exalta esse processo de interação e 
experiência. Graças à linguagem, torna a experiência cumulativa e, 
com o auxílio do seu registro simbólico, ela mesma objeto da 
experiência. Essa experiência da experiência o leva à descoberta das 
suas leis, com o que acrescenta uma dimensão nova ao universo – a da 
direção da experiência, abrindo as portas a desenvolvimentos 
insuspeitados nas ordens e desordens, harmonias e confusões, 
seguranças e incertezas do mundo, que constitui o seu meio e que ele 
passa a transformar em seu benefício (TEIXEIRA, 1955, p.1). 

 O sistema educacional da nova capital surge de forma revolucionária, 

compatível com a modernidade e pensada para o Brasil de então e de hoje, compondo 

um modelo integrado de educação, acessível a todos, independentemente da classe 

social, instaurando bases igualitárias para o acesso e a formação dos quadros 

ocupacionais do país.  

 O “Plano de Construções Escolares de Brasília” (TEIXEIRA, 1961) representa 

uma síntese das idéias de renovação educacional do Brasil, formuladas nas décadas de 

1920 e 1930, período que emerge o movimento de intelectuais em favor da 

modernização da sociedade e valorização da escola pública, gratuita e laica. O plano 

alinha-se ao ideário expresso no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, 

no qual Anísio Teixeira figura entre os signatários, que aponta para os desafios e 
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prioridades presentes nas demandas desenvolvimentistas, sociais e econômicas da 

época.  

Já se despertava a consciência de que, para dominar a obra 
educacional, em toda a sua extensão, é preciso possuir, em alto grau, o 
hábito de se prender, sobre bases sólidas e largas, a um conjunto de 
idéias abstratas e de princípios gerais, com que possamos armar um 
ângulo de observação, para vermos mais claro e mais longe e 
desvendarmos, através da complexidade tremenda dos problemas 
sociais, horizontes mais vastos (MANIFESTO 2010, p. 36).   
 

3 Procedimentos Metodológicos 

 Pesquisadores vinculados à Faculdade de Educação da Universidade de Brasília 

vêm produzindo estudos acadêmicos relativos à educação pública do Distrito Federal, 

dos seus primórdios à atualidade. A adoção de pesquisa documental para a busca de 

informações relativas ao tema foi enriquecida com um programa de história oral, no 

qual os protagonistas da educação - professores, estudantes e gestores -, testemunhas da 

implantação do novo modelo de escolas, relatam suas experiências como protagonistas 

de memória da educação do Distrito Federal.  Compreende-se que o testemunho desses 

personagens são a garantia de um acervo representativo da intencionalidade que 

sustentou o projeto pedagógico da educação pública da nova capital.  

 Nesse processo constituiu-se valioso acervo da pesquisa composto por 

documentos textuais, vídeos, fotografias, mobiliário das escolas, materiais didáticos, 

diplomas, lousas, canetas, cartilhas de alfabetização, livros didáticos, livros infantis, 

livros de leitura, cadernos, ábaco, jogos pedagógicos, pastas escolares, merendeiras, 

cartazes, mimeógrafos, projetores, boletins, cadernetas escolares e outros.  

 A salvaguarda desses bens permite a recomposição simbólica de uma época, de 

um território e sua cultura, assim como a sustentação de ações inovadoras e 

transformadoras necessárias à emancipação da sociedade. Os bens culturais 

preservados, além de se constituírem como evocações do passado podem, enquanto 

fonte primária de observação, mobilizar a imaginação criativa para invenção de outras 

práticas sociais.  

 Sobre tais fundamentos apóia-se a tendência em favor de um discurso 

museológico como referência necessária para o significado do patrimônio educacional e 

para a visibilidade das memórias evocadas. Segundo Tucci Carneiro (2011), “todo 

arquivo é uma invenção e toda narrativa é uma construção composta por um conjunto de 
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documentos selecionados por um grupo e/ou indivíduo que lhes dá forma e conteúdo” 

(p.328). 

 Com base nessa lógica, os bens culturais destinam-se ao Museu da Educação do 

Distrito Federal com potencial de impulsionar a imaginação pedagógica de professores, 

estudantes e a comunidade do Distrito Federal e contribuir para o desenvolvimento de 

um espírito crítico diante da historicidade, das contradições, das descontinuidades das 

políticas educacionais que se sucederam desde a criação de Brasília. Reconhecer, 

coletivamente, um patrimônio fortalece o senso de pertencimento ao território cultural e 

ambiental que sustenta a identidade comunitária.  

4 Resultados 

    O território da memória educativa da capital brasileira materializa-se com a 

concretização do projeto Museu da Educação do Distrito Federal, mediante a 

reconstrução da primeira escola pública do Distrito Federal como sua sede. Essa escola, 

denominada Júlia Kubitschek, projeto arquitetônico de autoria de Oscar Niemeyer, 

destinava-se ao atendimento dos filhos dos primeiros trabalhadores e funcionários da 

futura capital. Inaugurada em 18 de outubro de 1957, constituiu-se no piloto do projeto 

político-pedagógico emergente como laboratório de experiências educativas, nos 

moldes propostos por Anísio Teixeira. Erguida originalmente na Candangolândia, 

primeiro núcleo habitacional da cidade que abrigou a Companhia Urbanizadora da Nova 

Capital, NOVACAP, empresa responsável pela construção de Brasília, sua reconstrução  

reafirma o valor simbólico da educação brasiliense.  

        Reconstruir essa escola, no mesmo lugar que originalmente se encontrava, para 

abrigar o Museu, possibilita recuperar, pela pesquisa, objetos, documentos e 

depoimentos dos educadores e estudantes e reinventar o imaginário da fundação da 

capital brasileira. Repete-se, dessa forma, o gesto simbólico de sinalizar para todo país 

as possibilidades inventivas do povo brasileiro e um projeto de educação visando 

efetivo crescimento do indivíduo e da sociedade.   

       O Museu, assim como a escola Júlia Kubitschek em seu projeto original, são 

construções em madeira, conforme o ambiente dos acampamentos prevalentes nos 

primórdios da cidade. A sua edificação, no Parque Vivencial e Ecológico dos Pioneiros, 

na Candagolândia, projeta uma arquitetura pautada na observância aos princípios de 

sustentabilidade. Por suas características, aproxima-se das finalidades de um modelo  
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contemporâneo de instituição museal, na qual se encontra implícito o propósito de 

preservar e difundir o patrimônio educativo e natural, de forma integrada, valendo-se de 

comunicação, instrução, memória, lazer e pesquisa. Nesse sentido, como um território 

de reflexão de memórias coletivas, o museu ambientará educadores e estudantes para 

além das salas de exposição. 

  Diferentemente de muitos museus que têm suas sedes construídas previamente 

para, somente então adequar seus espaços às necessidades do conteúdo expositivo, o 

Museu da Educação do Distrito Federal teve o projeto arquitetônico original adaptado, 

internamente, em consonância ao seu plano museológico. A importância desse 

ordenamento é viabilizar o uso dos espaços da instituição nos moldes planejados para 

atender às demandas presentes em sua missão e seus programas.  

 A missão do Museu da Educação consiste em preservar, salvaguardar e difundir 

a memória da educação pública do Distrito Federal, com vistas a fortalecer a identidade 

da escola e do professor, bem como contribuir para a qualidade e renovação dos 

processos educativos, em benefício da cidade e da educação brasiliense. Nessa direção, 

museu e educação se complementam na medida em que promovem o desenvolvimento 

de uma consciência coletiva da história da educação local. O tratamento dos conteúdos 

das memórias educativas converge nessas esferas, ampliando-se gradativamente com a 

divulgação do acervo e, especialmente, por meio das ações educativas realizadas com os 

diferentes públicos, caracterizando o Museu da Educação do Distrito Federal como 

espaço de reflexão e debate.  

      O público usuário configura-se, assim, como o objetivo maior do Museu da 

Educação do Distrito Federal, em conformidade com os novos paralelos da museologia 

que emergem na Conferência Geral de Museus, em Paris (1971). Assim, desempenha a 

sua função contrapondo-se à museologia tradicional, que valoriza o acervo em si mesmo 

e o administra independente do seu uso social. Nesse contexto, exerce uma atuação 

crítica e transformadora ao se projetar como um museu integral e transitar para uma 

museologia social, aberta à sociedade e ao mundo real como bandeira política.  

A nova museologia deve partir do público, ou seja, de dois tipos de 
usuários, a sociedade e o indivíduo. Em lugar de estar a serviço dos 
objetos, o museu deveria estar a serviço dos homens. Em vez do 
museu “de alguma coisa”, o museu “para alguma coisa”: para a 
educação, a identificação, a confrontação, a conscientização, enfim, 
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museu para uma comunidade, função dessa mesma comunidade 
(Teixeira Coelho 1999 p.45).   

 Para exercer as funções de um museu para a comunidade, foram concebidos no 

plano museológico diversos programas de atendimento especializado em setores 

educativos para tornar mais efetivos os vínculos entre a escola e a sociedade.  

 O programa educativo do Museu da Educação estabelece como prioridade a 

formação continuada para docentes do Distrito Federal, em parceria com a Universidade 

de Brasília. O acesso às memórias educativas dos seus antecessores aproxima os 

professores da atualidade às propostas pedagógicas e metodologias inovadoras 

utilizadas para superar problemas e soluções presentes no cotidiano da escola nos 

primórdios da cidade, estimulando mudanças criativas na educação de hoje. Além disso, 

essas atividades fortalecem o sentido de pertencimento do professor e o seu 

reconhecimento como protagonista da história atual.  

 Mencione-se ainda que o programa educativo organiza diferentes roteiros, 

apropriados a diferentes públicos, incluindo professores e estudantes da rede pública de 

ensino, a comunidade do Distrito Federal, em especial, a da Candangolândia e turistas 

em trânsito. Em relação aos estudantes, os percursos são direcionados aos interesses de 

cada segmento, buscando formas flexíveis, criativas e lúdicas, de acordo com a faixa 

etária de cada grupo. Considerando os processos de socialização e o desenvolvimento 

psicogenético, as atividades previstas visam estimular a curiosidade, criar o sentido de 

coletividade e perceber a educação como processo participativo, capaz de refletir-se nas 

suas atitudes. Para tanto, o museu disporá de uma equipe multidisciplinar de professores 

de áreas como Artes, História, Biologia, Letras, Museologia e outras, responsáveis pelas 

ações e conteúdos educativos.  

A escola indo ao Museu pode compreender a função da preservação 
da cultura e dos objetos. Interpretando a relação entre o homem e o 
meio ambiente, a influência da herança cultural, a identidade dos 
indivíduos e dos grupos sociais a escola cresce dentro dos museus por 
meio de ações que objetivam um melhor entendimento, a 
transformação e o desenvolvimento social. (SANTOS, 2008 p. 141)  

 A acessibilidade é assegurada a todos os visitantes, de acordo com o previsto no 

programa educativo, a exemplo do atendimento ao portador de necessidades especiais. 

Com base na sua especificidade – sensorial, física e/ou mental – buscar-se-á inserir e 

desenvolver as potencialidades de cada um dos segmentos, para fomentar as relações de 
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integração com o Museu. O seu contato com as peças expositivas dar-se-á por meio de 

percursos sensoriais próprios, utilizando-se recursos de áudio-descrição, pelo contato 

direto com algumas peças reproduzidas de formas bidimensional ou tridimensional ou 

por meio de jogos adaptados e comunicação pelo sistema de libras.  

 Para o desenvolvimento das atividades museais, o programa educativo interage 

com os demais programas estabelecidos na estrutura do museu. Citem-se os seguintes 

programas: institucional, de exposições, de acervo, de pesquisa e extensão, de 

intercâmbio, de fomento e captação, de comunicação e difusão cultural, de gestão de 

pessoas e o de segurança.  

 O programa expositivo define três modalidades de exposições: de longa duração, 

de curta duração e itinerante. No seu ingresso no museu, o visitante será recepcionado e 

receberá orientação de guias nas salas de exposição e pelas trilhas ecológicas. Com o 

intuito de sensibilizar o público, o percurso da visitação começará numa sala de cinema 

projetada em 180 graus, para assistir filme que contextualizará o período da construção 

de Brasília e instalação do sistema de ensino público do Distrito Federal. 

 As antigas salas de aula da Escola Júlia Kubitschek, com adaptações necessárias 

ao atendimento das demandas contidas nos planos museológico e museográfico, 

hospedarão a exposição de longa duração. Nessa ambiência pedagógica serão 

apresentados em diversos suportes materiais e mídias eletrônicas, documentos textuais, 

fotografias e audiovisuais relacionados às propostas e metodologias educativas adotadas 

nos primórdios da cidade. A exposição de longa duração constitui-se no fio condutor do 

projeto expográfico, que ilustra o espírito pioneiro, a inventividade da comunidade 

brasiliense e as utopias que antecederam e concretizaram o sonho da nova capital.  

 As exposições de curta duração, compostas de mostras produzidas pela equipe 

do museu ou por segmentos da comunidade educacional, bem como por artistas locais 

ou pesquisadores interessados apresentarão produções relativas à educação do Distrito 

Federal. As exposições itinerantes também se constituem numa extensão dos programas 

expositivos do museu e se destinam às escolas públicas e a outros espaços da cidade, 

tendo em vista difundir a memória da educação do Distrito Federal e expor o 

patrimônio.    

 O plantio de 2.400 mudas de espécies nativas deu origem ao “Jardim do 

Cerrado”, simbolizando a pedra fundamental do Museu da Educação do Distrito 

Federal. Nesse jardim, trilhas ecológicas e sensoriais integram um percurso projetado 
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para o entorno da edificação, onde está previsto o plantio de jardins permaculturais, 

agrofloresta e bosques dos sentidos, com espécies ornamentais e aromáticas, que se 

propõem a valorizar o local por meio da observação da natureza. 

 Assim, na parte externa do Museu, estudantes, professores, outros segmentos da 

comunidade e demais visitantes poderão usufruir de espaços concebidos para a 

contemplação, reflexão e lazer. Ainda prevê-se a construção de uma mini-cidade, 

composta de casas no estilo das construções em madeira do início de Brasília, para 

instalar oficinas de arte-educação, de ocupações manuais e técnicas e de atividades 

corporais e cênicas, inspiradas na orientação pragmática do plano educacional de Anísio 

Teixeira para as escolas de Brasília. A área externa contará também com um Módulo 

Geodésico, com capacidade para cento e vinte pessoas, e o “Parque das Invenções”, 

arquitetado como local propício a criar oportunidades de socialização, experimentação e 

aprendizagem por meio de brincadeiras.  

 Dessa forma, a ambiência projetada para o museu poderá favorecer o espectro da 

rememoração de situações educativas, tanto na condição de aluno, como de professor. 

Compreende-se que, por meio da alternância entre conhecimento e rememoração, esse 

visitante poderá acessar as memórias de sua formação escolar, de modo a contribuir 

para o desenvolvimento de sua identidade e seu lugar de pertencimento na sociedade.   

5 Considerações Finais 

 O Museu da Educação do Distrito Federal institui-se como um centro de 

referência de conteúdos educativos que favorecem a qualificação dos atuais docentes e 

seu usufruto, promovendo-se também como instituição capaz de mapear impressões do 

público visitante em torno dos conteúdos expostos e criando um campo sensível de 

observação para perceber a educação como um processo de humanização.   

 A expectativa é de que o brasiliense, ao visitar o museu, reconheça o seu 

passado educativo, com um olhar reflexivo que ilumine a sua consciência apontando as 

influências da formação escolar na sua identidade. Espera-se que o visitante, ao entrar 

em contato com o patrimônio material, imaterial, cultural e simbólico exposto no 

museu, alcance a compreensão de seu pertencimento ao seu tempo histórico. 

 Sendo um lugar de memória, educação e pesquisa, pretende-se que esse museu 

exerça papel transformador na sociedade, fundamentado no entendimento da relação do 

passado com o presente e das possibilidades que iluminam o futuro. O fomento à 
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pesquisa histórica sobre a educação do Distrito Federal ampliará o olhar sobre o tema, 

oferecendo novos elementos capazes de alicerçar propostas transformadoras para a 

educação contemporânea.  

 Revisitar a escola de ontem para inventar a escola de amanhã é o lema que 

norteia a intencionalidade das ações educativas desenvolvidas na instituição nascente, 

em seu campo museal.  
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Resumo 

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

 Historicamente, o Brasil foi um país que não privilegiou a educação formal, para a 

classe popular, ou seja, não deu nenhuma importância à educação de seu povo. Isso está 

relacionado ao modo como fomos nos construindo como Estado nação: uma colônia de 

exploração onde não havia nenhum interesse em pessoas letradas, uma vez que, para derrubar 

a mata, plantar cana de açúcar ou garimpar nossas minas de ouro e diamantes, não havia essa 

necessidade. 

 A educação só chega ao país anos mais tarde e de forma incipiente, servindo a 

interesses catequistas religiosos da igreja Católica com a Companhia de Jesus, os Jesuítas. 

Porém, o ideal Jesuíta era o de fazer proselitismo com os nativos, controlar seus hábitos e 

suprimir costumes tidos como hereges, medievais e anticristãos e não formar cidadãos 

letrados na então colônia portuguesa (ARANHA, 2006; SAVIANI, 2007). 

Desse modo, os problemas enfrentados na área da educação são de hoje, mas de 

séculos sem o devido respeito a ela. Assim, em pleno século XXI a educação nacional ainda 

luta por melhores condições na oferta e na qualidade a todos os cidadãos, visto que só 

conseguiu ser universalizada a bem pouco tempo, no início do século e tornada um direito 

público, laico e gratuito apenas com a Constituição Federal de 1988 e mais recentemente com 

a inserção da Educação Infantil e ensino Médio na Educação Básica nacional (BRASIL, 1996; 

BRASIL, 1988). 

Em se tratando da educação das pessoas surdas a situação se mostrou ainda mais 

precária. Embora venha se traduzindo em grandes conquistas ao longo da última metade do 

século XX, após um período de supressão acentuada de direitos, inclusive no direito ao acesso 

à educação na sua própria língua com a participação de professores surdos envolvidos nessa 

oferta, pois durante muitos anos tiveram proibido qualquer utilização de sinais nas escolas e 

instituições de atendimento das pessoas com surdez (SÁNCHEZ, 1990; SKLIAR, 2006; 

SACKS, 1998). 

Pois, mundialmente, a educação aos surdos passou por uma cisão que perdurou até 

fins do século XX pela influência do II Congresso Internacional de Educação do Surdo, 

realizado em Milão, em setembro de 1880, conhecido como Congresso de Milão4, onde os 

surdos tiveram o direito ao uso das línguas de sinais proibido. Essa nova forma de ver a 

                                                             
4 Fórum de discussão internacional sobre os rumos da educação e vida dos surdos, onde ficou estabelecido que as 
comunidades surdas só poderiam ser instruídas e educadas em práticas oralistas, sendo-lhes negado o direito a 
suas línguas naturais de modalidade gestual-visual e sinalizadas. 
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pessoas surda ficou representada por duas concepções antagônicas de surdez: a clínico-

patológica baseada na surdez enquanto doença e deficiência tentando normalizá-lo por meio 

da oralização e a sociocultural que via o surdo como um ser com especificidades na vida, 

bastando ofertar as condições necessárias ao seu desenvolvimento, ambas traduzem visões 

distintas de surdez, da pessoa surda e de educação ao sujeito surdo. A primeira concepção 

elenca a fala com propulsora da educação a partir de 1880 até o fim do século XX, pouco 

mais de um século de influência, já a segunda surge por volta da década de 1980 e se insere 

nas comunidades surdas por meio da ascensão de suas línguas próprias (GIANINI, 2012; 

SÁNCHEZ, 1990; SKLIAR, 2006; SACKS, 1998). 

No Brasil, a educação para os surdos surge ainda no Império com a criação, por D. 

Pedro II, do Collégio Nacional para Surdos-Mudos ainda no século XIX, atualmente Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES). Embora tenha por volta de 200 anos do INES, e 

teoricamente de uma educação voltada para as pessoas surdas, poucos são os registros 

históricos relacionados a essa educação, bem como o papel das instituições de atendimento 

desses sujeitos nesse processo educacional, seus avanços, retrocessos, metodologias, história 

da língua utilizada no ensino, enfim, como era a educação ofertada e o processo pelos quais 

passou a comunidade surda em se tratando de educação.  

Com relação ao estado da Paraíba, mais especificamente o município de Campina 

Grande-PB, esses registros são ainda maus parcos ou inexistem por conta de nós, enquanto 

sociedade, não termos o hábito de promover registros históricos, seja confeccionando, seja 

guardando-os adequadamente quando registrados e também por essa história da educação aos 

surdos ser ainda mais recente do que a nível nacional, pois as pesquisas apontam que a 

comunidade surda no município começou a ser formada por volta da segunda metade do 

século XX e se intensificou entre os anos 1970 e 1990 com a criação da Associação de Surdos 

de Campina Grande é fundada no ano de 1987 (QUEIROGA & PORTO, 2017).  

Assim, esse artigo nasce de um braço da pesquisa PIBIC/UFCG/CNPq/2017 intitulada 

A constituição da Libras em Campina Grande-PB, entre os anos de 1970 a 1996: dialogando 

com histórias de vida de surdos e instituições educacionais, que se propôs a estudar a história 

da constituição da Libras no município de Campina Grande-PB e o papel das instituições 

nesse processo. A partir desse estudo, pudemos perceber como era ofertada a educação aos 

surdos à época, e ainda como se deu a criação de instituições que atendiam a esses sujeitos, 

bem como qual o papel delas na formação de uma cultura surda local atrelada à nacional. 
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Nos propomos investigar os primórdios da comunicação dos surdos no município, 

tentando construir, a partir de um referencial de tempo, espaço e relações sociais, os 

movimentos iniciais para a constituição da Libras a partir da necessidade de atendimento e a 

criação das primeiras instituições de atendimento às pessoas surdas.  

2. PERCURSO METODOLÓGICO  

A pesquisa se constituiu com bases e princípios metodológicos de cunho qualitativo, 

pois segundo Bogdan e Biklen (1994), os estudos qualitativos asseguram um tratamento 

histórico dos dados no seu ambiente natural, ou seja, não analisam os dados soltos no espaço, 

mas atrelados ao processo histórico de construção sócio-histórica de modo a que se chegue ao 

fato existente na atualidade considerando o contexto e as relações que compõem a sociedade, 

tanto no presente quanto no passado.  

Quanto à metodologia utilizamos a História de Vidas. Nos pautando em (JOSSO, 

2004; PINEAU & LE GRAND, 2012), por entendermos ser uma possibilidade de construir a 

história da Libras em Campina Grande por meio de relatos dos sujeitos surdos, testemunhas 

vivas do processo de construção da educação de surdos no município e consequentemente 

atores sociais em todo o processo, partindo do pressuposto de que cada cidadão carrega 

consigo as marcas de seu tempo, daquilo que viveu e a partir de suas experiências e história, 

que podem ser descritas, e assim possibilite a construção da história maior, a da sociedade 

local e nacional.  

Ainda como metodologia utilizamos a análise documental para confecção do corpus 

da pesquisa, por entender, como aponta Bacellar (2015, p. 63), que “[...] documento algum é 

neutro, e sempre carrega consigo a opinião da pessoa e/ou do órgão [tempo e época] que o 

escreveu” e, portanto, expressa o caminhos, a ideologia, a política e a visão social que 

permeava a ocasião em que foram formulados e publicados na sociedade.  

Quanto aos instrumentos utilizamos as entrevistas narrativas autobiográficas por 

corroborarmos com Jovchelovitch e Bauer (2002) quando descrevem que o objetivo principal 

das entrevistas narrativas é o de apreender como os sujeitos constroem suas versões acerca de 

determinado objeto ou fato ocorrido em suas vidas. As entrevistas foram gravadas em 

material fílmico na Libras com a ajuda de uma intérprete, traduzidas para o português oral e 

transcritas para o português escrito para uma posterior análise dos dados.  
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Os sujeitos entrevistados para a pesquisa foram ao todo onze surdos adultas com 

surdez congênitos ou adquirida ainda na infância. Foram escolhidos em virtude de terem 

nascido nas décadas anteriores aos anos de 1970, pois seriam crianças, jovens e adultos entre 

os anos de 1970 a 1980 de modo a terem vivenciado, de alguma forma, a criação das 

principais instituições que ofertaram educação aos surdos e a construção da língua de sinais 

no município de Campina Grande entre as décadas que estariam em idade escolar. 

Esses sujeitos foram entrevistados em três grupos distintos. O primeiro em uma tese de 

uma professora lotada na Unidade Acadêmica de Educação da UFCG campus Campina 

Grande no Curso de Pedagogia intitulada: Professores surdos de Libras: a centralidade de 

ambientes bilíngues em sua formação, defendida em 2012. O segundo, em um projeto de 

pesquisa PIBIC/UFCG/CNPq/2016: Vida, língua e memórias: reminiscências de surdos 

adultos dos anos de 1970 a 1990. E o terceiro, no projeto de pesquisa 

PIBIC/UFCG/CNPq/2017 sob o título: A constituição da Libras em Campina Grande-PB, 

entre os anos de 1970 a 1996: dialogando com histórias de vida de surdos e instituições 

educacionais. 

Com relação à análise documental, analisamos os relatórios de estágio supervisionado 

da antiga Habilitação em Educação de Deficientes da Audiocomunicação (EDAC), da então 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) hoje Universidade Federal de Campina Grande5 

(UFCG) criada em 1983 e extinta pela Resolução CNE/CP n.º 1, de 15 de maio de 2006, que 

instituiu novas diretrizes curriculares para os Cursos de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura.  

Os referidos relatórios compõem hoje o acervo do Laboratório de Ensino, Pesquisa e 

Extensão em Educação de Surdos (LEPEES) na Unidade Acadêmica de Educação do campus 

da UFCG em Campina Grande, sendo oito relatórios analisados englobando o período entre 

os anos de 1986 a 1996. 

Entendemos ser interessante a análise documental de instituições de ensino em 

virtude de, como aponta Nogueira (2012), que toda Instituição escolar tem densidade 

histórica, que vai depender de o pesquisador registrar as contribuições por ela feita em sua 

trajetória na sociedade local, de maneira a identificar, nestas escolas, traços significativos da 

história pessoal do sujeito, bem como as contradições econômicas, políticas e sociais vividas 

por essa comunidade escolar.  

                                                             
5 Desmembrada da Universidade Federal da Paraíba em 2002 por lei federal 10.419 de 9 de abril. 
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Assim, segue-se aos resultados encontrados ao fim da análise, tanto dos relatos dos 

surdos quanto do material encontrado nos relatórios de estágio supracitados que nos serviu 

que caminho para a construção histórica da língua de sinais e da educação ofertada aos surdos 

na cidade de Campina Grande-PB. 

3. A EDUCAÇÃO DE SURDOS, A LÍNGUA DE SINAIS E AS INSTITUIÇÕES 

A educação e visão da pessoa surda sempre foi permeada por várias questões ao longo 

dos séculos, sejam religiosas, filosófica e até econômicas que geraram muitos preconceitos e 

por conseguinte ações errôneas na oferta ou negação da mesma. No Brasil, poucos são os 

registros históricos na área da educação de surdos e sobre a constituição da Língua Brasileira 

de Sinais (Libras) e o papel das instituições educativas de atendimento a esses sujeitos se 

comparado ao processo histórico educacional das pessoas ouvintes.  

Os primeiros indícios de uma educação coletiva ofertada às pessoas surdos remonta do 

século XVIII, na França, com a criação do Instituto Nacional de Jovens Surdos-Mudos, pelo 

abade Charles-Michel de L’Epée (1712-1789) na cidade de Paris no ano de 1756 financiado 

com seus próprios recursos. Ele ofertava educação aos parisienses surdos e pobres que 

conseguiu reunir para ensiná-los na linguagem gestual e não na oral como era comum até 

então. De L’Epée havia observado os surdos pelas ruas e constou que eles se comunicavam 

por meio de gestos feitos com as mãos, decidiu então, que deveriam ser instruídos como as 

demais pessoas (GIANINI, 2012; CARVALHO, 2012; SACKS, 1998). 

Esse foi um grande salto na educação dos surdos que influenciou comunidades ao 

redor do mundo, pois o abade utilizava na educação os gestos manuais que já eram utilizados 

para a comunicação entre os surdos e criou outros que ainda não existia correspondência no 

gestual da língua francesa oral para poder ensinar aos surdos da época. Nascia ali, de forma 

mais sistemática, a Língua de Sinais Francesa (LSF) que influenciaria a criação de outras 

línguas de sinais ao redor do mundo, dentre elas a brasileira (Libras), a estadunidense (ASL) e 

outras mais (SACKS, 1998).  

No Brasil, um importante fator para a criação e assimilação da Libras foi a criação do 

Imperial Instituto Nacional dos Surdos-Mudos, por D. Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro, 

então capital do império, no ano de 1857 com um professor francês trazido especificamente 

para ensinar aos surdos no Brasil (ALBRES, 2005). 

A educação para as pessoas surdos vinha se desenvolvendo normalmente de forma 

satisfatória em suas línguas próprias, as de sinais, com certo sucesso e avanços significativos 
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para esse grupo, provando para à sociedade que a surdez não era uma deficiência em si, mas 

apenas uma especificidade, de modo que criada as condições próprias para uma língua 

visual/gestual seu desenvolvimento se daria de forma natural e similar ao das crianças e 

adultos ouvintes (SÁNCHEZ, 1990; SACKS, 1998; SKLIAR, 2005). 

Infelizmente, em 1880, há uma ruptura no que ocorria de forma natural e quase 

espontânea – o desenvolvimento da pessoa surda por meio da língua. Nesse ano, é realizado o 

Congresso de Milão que “é considerado um marco histórico na educação dos surdos, por 

coroar o movimento em prol do Oralismo6” (Gianini, 2012, p. 87) onde foram suprimidos 

todos os direitos dos surdos de receberem uma educação na sua própria língua, sendo-lhes 

proibido o uso das mãos para comunicarem-se sob pena de castigos físicos e ainda todos os 

professores surdos foram afastados do ensino nas escolas. A partir de então, a educação dos 

surdos deveria se dar apenas na linguagem oral de cada nação, mesmo aos impossibilitados de 

ouvirem qualquer som. Nascia o paradigma conhecido como Oralismo que reintroduziu as 

técnicas para oralizar as pessoas surdas seguindo o modelo oral de educação (SACKS, 1998; 

SKLIAR, 2005).  

Por meio desse paradigma, nova forma de conceber o surdo e a surdez se insere em 

todos os campos sociais e, nesse contexto, também permeia a educação. O campo dos direitos 

são esvaziados, conquistas conseguidas ao longo de séculos são perdidas e a educação dos 

surdos passa a se basear no viés oral/ouvinte que estabelecia aos surdos serem ensinados a 

reproduzir, tanto a fala quanto a escrita das línguas nacionais por meio de técnicas clinico-

terapêuticas e de repetição dos fonemas na fala e dos grafemas na escrita, Assim a educação 

surda se baseava na repetição e cópia seguindo o modelo ouvinte de educação para que o 

surdo pudesse chegar o mais próximo possível da imitação da fala.  

Assim, o que antes vinha se desenvolvendo de forma quase que natural, a aquisição da 

língua e por meio dela o ensino, a educação, a cultura, os conhecimentos de mundo 

sistematizados ao longo dos séculos, como acontece com qualquer nativo das línguas 

conhecidas, o paradigma Oralista rompe com esse sistema produzindo um hiato que perdurou 

por mais ou menos um século, esvaziando quase que por completo os grupos surdos ao redor 

                                                             
6 Modelo clínico que influenciou a maneira de conceber a surdez, inclusive na educação, que parte do 
pressuposto de que a surdez é uma deficiência e deve ser minimizada pelo estímulo auditivo, o equivalente a 
reabilitar para a “normalidade” oral/ouvinte nas línguas orais nacionais. Essa estimulação possibilitaria a 
aprendizagem da língua portuguesa e levaria a criança surda a integrar-se na comunidade ouvinte e desenvolver-
se, por meio da fala, como um ouvinte 
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do mundo não fosse remanescente linguísticos que conseguiram manter a raiz linguística 

sinalizadora em alguns poucos lugares em algumas nações (GIANINI, 2012). 

Antes a pessoa surda era vista como alguém com especificidade humana – a surdez – 

agora passa a ser taxada como uma deficiente, inválida, incapaz dando a ideia de 

incompletude, imperfeição, incapacidade que para ser inserida socialmente precisa se adequar 

à cultura ouvinte. Essa visão de surdo e de surdez produziu, no Brasil, a criação de um campo 

de atendimento clínico no viés reabilitacional promovido pela criação do Centro Nacional de 

Educação Especial7 (CENESP), criado no início da década de 1970 em âmbito federal e 

passou a implantar ações voltadas à educação às pessoas com deficiências, campo onde 

estavam inseridas as pessoas surdas (GIANNINE & LIMA, 2017). 

 A criação do CENESP influenciou, em nível municipal, a criação de entidades 

filantrópicas e particulares voltadas ao atendimento de pessoas com deficiência, a saber, 

especificamente na cidade de Campina Grande, foram criados os Centro Assistencial à 

Criança Excepcional (CACE), em 1976, e o Instituto Campinense de Assistência ao 

Excepcional (ICAE), em 1978, ambos entidades filantrópicas voltados ao atendimento 

clínico-terapêutico da surdez (GIANNINE & LIMA, 2017; GIANINI, 2012; SILVA & 

PORTO, 2018). 

Esses institutos desempenhavam o papel reabilitacional da pessoa surda sob o 

paradigma oralista, ou seja, os institutos desempenhavam a função de reabilitar e treinar os 

surdos a falarem e lerem os lábios para que pudessem se comunicar com o mundo ouvinte 

como se um deles fossem ou o mais próximo que pudessem chegar. Esse era o papel 

educacional dos institutos filantrópicos fundados na década de 1970.  

Isso pôde ser observado no enxerto da fala de um surdo quando relatou que “(...) 

queria estudar com os surdos. Minha mãe procurou outra escola e achou o ICAE. Lá não 

usava língua de sinais, a oralização era obrigatória”. E ainda na narrativa de outra pessoa 

surda ao destacar com maiores detalhes acerca das atividades educacionais desempenhadas na 

instituição de atendimento,  

(...) A gente sentava em semicírculo e botava os aparelhos para treinar. (...) A 
professora mandava nós ficarmos quietos, batia os pratos e cada um ia dizer o que 
tinha ouvido: triângulo, prato, flauta. (...) mostrava quatro instrumentos para sabermos 
qual era, nós tínhamos cartelas com o desenhinho deles e ela ia tocar por trás de nós 
para a gente tentar reconhecer o instrumento tocado e marcar o desenho igual. Tinha 

                                                             
7 Órgão federal criado por meio de Decreto n.º 72.424, de 03 de julho de 1973 com o objetivo de coordenara a 
Educação Especial no Brasil. 
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dúvida e quando acertava era no chute. Parabéns, você acertou! Quando era o prato, 
mais forte, ah, acho que é esse. Eu mostrava o prato que era o que eu escutava 
direitinho. Batida de palma, batida de porta, para mim era uma confusão, era difícil. 
No dia seguinte, outro exercício era de oralização. Tinha a figura de um pato, para a 
gente falar pato. Mostrava, colocava a mão no pescoço, mas eu não conseguia. Tinha 
que sentir a palavra e tentar falar como seria, mas eu não conseguia. Fazia exercícios 
com vela, para assoprar. Mas eu era fraco, demorava muito. Eu não conseguia falar 
nada. 

Assim, podemos perceber que havia um treinamento para os surdos ouvirem os sons 

de instrumentos musicais e objetos que de alguma forma produziam barulhos ao serem 

manuseados e ainda falarem o nome de animais e objetos que eram mostrados em desenhos 

pela professora, demostrando a incompreensão de como funciona o mundo surdo com sua 

especificidade.  

Outro ponto destacado pelos sujeitos entrevistados é o de que, em seus relatos fica 

evidenciado, não haver distinção entre surdos, deficientes mentais e crianças com Síndrome 

de Down, pois um participante da pesquisa afirmou que “(...) a gente foi para o CACE, onde 

todos os deficientes eram misturados, e eu fiquei surpreso porque tinha deficiente mental, 

surdo, era muita gente”.  E ainda na fala de outro sujeito surdo quando destacou que “depois, 

separou os Dows dos surdos, mas não se usava língua de sinais, nada, era só oralização, 

estudei vários anos assim, até que eu abandonei”.  

Essas falas denotam não somente o fato de que a educação dos surdos tinha caráter 

reabilitacional, mas também o de que não havia separação entre surdos e deficientes, 

demonstrando que os surdos eram vistos como pessoas com deficiência e não com uma 

especificidade linguística que poderia ser sanada se lhes fosse ofertada a língua correta para o 

seu desenvolvimento educacional, cognitivo e cultural.  

Outro sujeito participante da pesquisa apontou que ao estudar no CACE, o ensino e a 

metodologia eram baseados na fala e na escrita da língua portuguesa, ou seja, era para os 

surdos falarem o português e copiarem as palavras de forma exaustiva, 

(...) era só fala, fala, fala, treino, treino, treino lá no CACE. Disseram para minha mãe 
comprar o aparelho, que tinha que usar o aparelho, mas eu não gostava. Quando eu 
botei ficava aquele barulho e tinha que falar ba, ba, ba, ba, ba e o nome eu não 
entendia nada, não sabia de nada, minha cabeça era ruim, e tinha que localizar as 
palavras, eu não sabia as palavras (...) eu me sentia burro pra fazer as letras e escrever 
meu nome, tinha que escrever devagarinho, aprender letra por letra sempre a mesma 
coisa, mesma coisa, mesma coisa uma repetição contínua das mesmas letras, do 
mesmo conteúdo e era só isso que tinha que aprender (...). 

O mesmo surdo relatou que no ICAE a situação não era diferente, pois o ensino se 

pautava apenas na fala e na escrita da língua portuguesa e não em língua de sinais, pois 
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apontou na sua narrativa que “(...) no ICAE, a professora ensinava fala, fala e a copiar, a falar 

e a copiar. I8 [surdo] sabia copiar, mas a gente não usava realmente língua de sinais”. 

Esses foram os relatos dos surdos que frequentarem as instituições de atendimento 

educacional CACE e ICAE na época de sua criação, em fins da década de 1970 e início da de 

1980, na perspectiva Oralista sob o viés e visão da pessoa surda como deficiente. Em 1979 é 

criado o curso de Pedagogia no então campus II da UFPB atual UFCG, e posteriormente, em 

1983 é criada a Habilitação em Educação de Deficientes da Audiocomunicação para servir de 

campo de estágio às alunas do referido curso.  

A criação da escola se dá nas dependências de uma igreja evangélica para atendimento 

de alunos surdos, em março de 1983, por um grupo de professoras e de alunas estagiárias do 

curso de Pedagogia. Em seguida a sua abertura a universidade firma parceria com a Secretaria 

de Educação do município de Campina Grande que passa a pagar o aluguel para a instalação 

da escola e cede uma docente da rede municipal para atuar no ensino, isso já no segundo 

semestre de 1983, mesmo ano de sua criação (GIANINI, 2012). 

No ano seguinte à sua criação, por motivos burocráticos, optou-se por estadualizar a 

escola sob o decreto 10.288 de 16 de julho, visto o atendimento educacional aos surdos estar 

vinculado ao CENESP e, desse modo, a escola não poderia ficar sob jurisdição municipal. 

Assim, cria-se a Escola Estadual de Audiocomunicação de Campina Grande (EDAC) com 

parceiras entre a Universidade Federal da Paraíba, a Secretaria de Educação Municipal e a 

Secretaria de Educação do Estado da Paraíba (GIANINI, 2012).   

A criação da escola EDAC inaugura a abertura de um órgão público especifico aos 

surdos no seu atendimento educacional, pois as instituições anteriores eram filantrópicas e 

atendiam aos deficientes mentais, aos portadores de Síndrome de Down e aos surdos 

simultaneamente, pois estavam pautados na concepção de atendimento aos deficientes em 

geral (GIANINI & LIMA, 2017; GIANINI, 2012).  

Embora, inicialmente, na mesma perspectiva e viés Oralista e por consequência existir 

o impedimento do uso da sinalização por parte dos surdos no ensino em sala de aula, há um 

significativo avanço devido ao atendimento ser específico aos surdos, isso propiciou um 

maior agrupamento e consequentemente o contato entre esses sujeitos, pois atraiu pessoas 

surdas de vários municípios além dos de Campina Grande e assim elencou a necessidade de 

                                                             
8 Os sujeito participantes da pesquisa autorizaram a divulgação de seus nomes por meio da assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido, aos demais preferimos manter o anonimato de seus nomes por meio de 
abreviaturas ou nomes fictícios. 
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comunicação para além das salas de aula e do oralismo que não supria essa necessidade. Além 

do fato de ser relatado que não havia a proibição forte no uso de sinalização e gestos entre os 

alunos fora das salas de aula (SILVA & PORTO, 2018; QUEIROGA & PORTO, 2017; 

GIANINI, 2012) 

A este respeito, comunicar-se para além do oralismo, alguns surdos relatam que o 

faziam escondido, pois a partir do contato com seus pares sentiram necessidade de comunicar-

se, o que até então não ocorria visto que os surdos não tinham contato entre si, a não ser com 

os familiares surdos ou os filhos de pais surdos, mas mesmo assim apenas utilizavam gestos 

domésticos em ações básicas como comer, tomar banho, dormir etc. como fica evidente na 

narrativa desta surda  

(...) eu e meus dois irmãos surdos, a gente brincava (...). A gente não tinha sinais, fazia 
gestos. Mamãe via aqueles gestos entre nós e não entendia nada. Então ela começou a 
fazer gestos para beber água, mostrava tomar banho, foi mostrando as coisas e a gente 
foi aprendendo e copiando, não a língua de sinais, mas a gestualização que nossa mãe 
usava com a gente (...). 

Ou ainda quando afirmou, em seu relato, este outro surdo, “minha mãe: ‘vá tomar 

banho, vá conversar’, ficava fazendo gestos apontava para o relógio e fazia ‘rápido!’[fazia 

gesto de ir rápido] (...). Fazia gesto de pai, sinal de peia[surra], era uma bagunça, tudo 

misturado, não entendia nada”.  

Eles mesmos, os surdos, por meio do conhecimento que têm hoje da Libras, 

identificam os gestos que usavam em casa, entre os familiares surdos e os pais, como não 

sendo língua de sinais, mas apenas gestos básicos e preliminares, gestos domésticos para uma 

comunicação básica que suprisse entender as coisas do cotidiano, nada além disso.  

Assim, identificamos que o encontrar-se, nas instituições, promoveu o contato com 

outros surdos e impulsionou a necessidade de comunicarem-se, ainda que de forma 

clandestina, pois no CACE E ICAE havia a proibição do uso de sinais. Identificamos esse fato 

em seus relatos quando apontam que 

(...) tinha que brincar escondido, ver se não tinha ninguém olhando, para poder 
combinar os gestos das cores do dominó, procurando nos objetos cores, para poder 
marcar e combinar. (...) a gente se escondia para combinar os sinais das cores do 
dominó. O que você pensa que pode ser o vermelho? Como a gente pode sinalizar essa 
cor? Aí ia pensar como podia ser o sinal. –Ah, quando corta o braço sai sangue. Então 
vermelho vai ser esse sinal [a mão cortando o braço oposto], vai representar essa cor. 
(...) por exemplo o verde, e ficava pensando o que poderia ser o verde. (...). E azul, o 
que pode ser? E não era rápido, era demorado. E se chegasse alguém, a gente se 
calava, ficava todo mundo parado. A gente só combinava escondido. (...) Amarelo, ah, 
lembra o sol batendo no nosso rosto? Então, esse sinal [de proteger o olho com a mão] 
vai ser amarelo (...). 
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Percebe-se o papel desse encontro como sendo o gatilho de uma comunicação própria 

nesse relato. Em outros momentos destacam que havia o ensino de língua de sinais nas 

escolas, no CACE e ICAE, apenas o treinamento com a fala e a escrita e que nesse sentido, 

era muito penosa a educação ofertada na época, de modo que tanto era demorado o 

aprendizado quanto alguns sequer conseguiam avançar na escrita ou na oralização. Por isso, 

quando estavam a sós inventavam sinais para a comunicação, embora tenham destacado que 

ainda não era a língua de sinais que falam hoje, mas gestos. Com relação a escola EDAC os 

surdos relatam haver uma maior flexibilidade no uso de gestos e sinais, embora a educação 

ofertada na instituição só venha utilizar a Libras em meados da década de 1990 com a adoção 

do Bilinguismo como metodologia de ensino.  

Assim, ao terem contato com outros surdos nas instituições de ensino foram criando os 

gestos e depois aprendendo a Libras por meio de surdos que já haviam tido contato com ela 

em outros centros e com um dicionário que continha fotos dos sinais e o nome do referente no 

português, como apontou esse surdo que teve contato com o dicionário intitulado Linguagem 

das Mãos produzido pelo Padre Eugênio Oates9 no final da década de 1970 e chegou em 

Campina Grande na década de 1980 por meio de surdos vindos de outras regiões do país.  

Um surdo descreveu em sua narrativa que teve acesso a esse livro e aprendeu alguns 

sinais e que depois ensinou aos surdos amigos que conheceu na escola EDAC, isso entre os 

anos de 1984 e 1986, conforme narrativa a seguir  

(...) os sinais de mentira, de fingimento. Ismael [aluno] que começou a ensinar os 
dias da semana (...). Que eu cheguei dizendo que segunda, terça, quarta era na testa e 
Ismael dizia que segunda e terça era na frente do corpo e no livro está segunda e 
terça na testa, foi quando acreditaram em mim (...).  

Essa conversa relaciona-se ao fato de haver divergência entre os sinais apresentados 

pelos colegas que seriam alunos na mesma escola. Um deles havia aprendido os sinais em 

Libras com um surdo viajante de outra cidade e os demais ainda usavam gestos para se 

comunicarem. Assim, houve uma pequena divergência que gerou discussão, o surdo que 

conhecia a Libras mostrou o sinal no dicionário, que o tinha adquirido em viagens, para que 

os demais pudessem conferir o sinal correto, o que ele havia estudado e aprendido. Ao ser 

dirimida a questão, passou a ensinar aos demais os sinais corretos. Evidentemente esse ensino 

                                                             
9 Dicionário ilustrado Linguagem das mãos, elaborado pelo padre redentorista Eugênio Oates, publicado no final 
da década de 1970, pela Editora Santuário conhecido entre os surdos como o “livro do Padre”.   
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da libras se dava de forma paralela às atividades da escola que continuava a ser de base 

Oralista, não permitindo aos alunos o uso de nenhuma língua de sinais até então.  

Embora tenha sido criado sob a perspectiva hegemônica do paradigma Oralismo, a 

escola EDAC foi um ganho significativo para a comunidade surda, pois além do ajuntamento 

de vários surdos no mesmo ambiente, as parcerias firmadas foram de grande propulsão para a 

oferta da educação do grupo na cidade, sobretudo com a participação dos profissionais 

docentes e alunas estagiárias do curso de Pedagogia que propiciou estudos frequentes e isso 

favoreceu que, no entre as décadas de 1980 e início dos anos de 1990, as teorias abordadas na 

educação de surdos passassem rapidamente por uma transição – do Oralismo à Comunicação 

Total10 e em seguida ao Bilinguismo11 como paradigmas influenciadores nos métodos de 

ensino da pessoa surda. 

Assim, a abertura da escola EDAC se traduziu numa busca constante por novas e 

melhores formas de promover a educação aos surdos por meio de pesquisas constantes, 

capacitações e participações em eventos afins sobre a surdez e o método eficaz de ensino da 

pessoa surda. Podemos vislumbrar as mudanças ocorridas na escola por meio da análise 

documental realizada nos relatórios de estágio da Habilitação em Educação de Deficientes da 

Audiocomunicação quando verificamos as mudanças metodológicas ocorridas entre os 

relatórios dos anos de 1986 a 1996, ano de adoção do modelo de educação bilíngue para 

surdos na escola em Campina Grande, segundo Gianini (2012). 

Os relatórios analisados são majoritariamente de turmas da alfabetização com variada 

faixa etária em suas salas, entre os sete e os vinte e dois anos de idade nos anos de 1986 a 

1991, nos demais anos a faixa etário vai caindo até se adequar a idade série convencional para 

o ano da alfabetização, em torno dos 6 anos de idade. Por meio de sua análise, pudemos 

identificar que até o final dos anos de 1980 a concepção de pessoa surdo que permeava os 

documentos era de um “aluno deficiente”, pois era exatamente essa a nomenclatura expressa 

na “Caracterização de Campo de Estágio e de Clientela” que constava nos relatórios. Somente 

a partir do ano de 1991 é que passou-se a usar o termo “surdo” e/ou “pessoa surda” para se 

referir aos alunos da escola EDAC.  

                                                             
10 Comunicação Total filosofia que engloba a utilização de todas as formas possíveis de comunicação com o 
aluno surdo, para tanto, emprega, dentro vários recursos pedagógicos e comunicacionais auditivas, orais e 
manuais, o uso de sinais e da língua oral de modo assegurar uma comunicação efetiva com as pessoas surdas. 
Também conhecido como sistema bimodal ou simplesmente Bimodalismo por envolver sinais e uma língua 
escrita, em geral nativa nacional. 
11 Bilinguismo é a abordagem teórica que compreende a língua de sinais como sendo a língua primeira dos 
surdos (L1) e a língua portuguesa escrita como segunda língua (L2). 
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É interessante destacar também que o referencial teórico utilizado nos relatórios como 

norteador para a produção dos mesmos também muda, nos anos 1980 as estagiárias 

descrevem ter utilizado como referencial teórico o documento intitulado “proposta curricular 

de deficientes auditivos do CENESP” evidenciando a concepção de surdez que baseava a 

oferta da educação aos surdos na época, o modelo clínico-terapêutico. Fica evidente o 

Oralismo e sua concepção clínico-terapêutica-reabilitacional na educação. 

Foi somente a partir do relatório de 1994 que encontramos uma fundamentação teórica 

que contemplava as concepções de surdo e língua diferentes da surdez vista como uma 

deficiência, pois obras como a do venezuelano “Carlos Sánchez (1990)” estudioso da surdez, 

pessoa surda e educação dos surdos em seus país e que, por meio de seus estudos, influenciou 

e ainda influencia fortemente o Brasil nessa área. Também encontramos a indicação de uso da 

obra de “Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1991)” autoras argentinas que estudam a 

concepção de alfabetização nos seus caminhos psicológicos de aquisição. Outro autor 

destacado nas referências foi “Piaget“ conhecido pelos estudos das etapas do desenvolvimento 

da aprendizagem humana, especialmente na infância. 

Assim, constatamos que ao mudar a concepção de surdo também muda-se a teoria com 

a qual se trabalha a educação para as crianças surdas e vice-versa, pois uma influencia 

fortemente a outra. Desse modo, a pessoa surda passa a não mais ser vista como alguém 

deficiente, mas sim como alguém com especificidades que requerem um trabalho diferenciado 

para se obter os objetivos educacionais satisfatórios nas salas de alfabetização. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora proibida de ser ensinada e repassada a seus usuários nativos, as línguas de 

sinais resistiram clandestinamente ao longo de anos, de geração a geração sobreviveu em 

pequenos grupos quase que invisíveis à maioria da população ouvinte e surda. Foi somente a 

partir do ajuntamento de pequenas comunidades surdas que a história linguística pôde ser 

retomada, pois com esse reajuntamento social houve também a necessidade de comunicação 

para além da língua oral que não comunicava de forma adequada aos sujeitos surdos.  

Diante dos dados por nós analisados, identificamos que o surgimento da Língua 

Brasileira de Sinais no município de Campina Grande ocorreu entre o fim da década de 1970 

e o início da de 1990, propiciada pelo agrupamento dos sujeitos surdos nas instituições 

assistenciais/educacionais (CACE; ICAE e EDAC) possibilitando, assim, a emergência de 

uma comunicação que efetivamente lhes servisse. 
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Assim, a história da Libras mescla-se a história da educação ofertada aos surdos por 

meio da abertura dessas instituições. Identificamos que embora iniciada a sua disseminação 

em décadas anteriores, a consolidação da língua de sinais na educação surda se dá nos anos 

1990 por meio de sua adoção nas metodologias de ensino da escola EDAC como a língua que 

deveria servir à educação das crianças surdas, o que foi respaldado por estudos teóricos, 

observação dos grupos surdos, desenvolvimento de pesquisas e análise de resultados no 

desenvolvimento cognitivo desses sujeitos pelos que com eles trabalhavam na escola e pelas 

professoras e estagiárias do curso de Pedagogia da universidade federal. 

Evidenciamos que as instituições tiveram um papel preponderante, sobretudo a escola 

EDAC, por permitir, desde o começo, que os surdos se comunicassem de forma gestual sem 

as proibições impostas pelo Oralismo, embora ela tenha sido iniciada sob esse viés e 

paradigma. Ainda ressaltamos o papel da escola quanto à constante busca por novas 

metodologias na oferta da educação das pessoas surdas de modo a promover o seu 

desenvolvimento como quem apresenta uma especificidade e não uma deficiência que precisa 

ser sanada, curada ou corrigida. Por fim, destacamos o fato de a EDAC ser a primeira e única 

entidade educacional pública na cidade destinada à educação dos surdos o que proporcionou a 

atração dos surdos da região ao entorno de Campina Grande.  
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:  O ENSINO 
NORMAL NA REFORMA ESTADUAL DE MANUEL DUARTE (1928-1929) 
 

Thiago Bomfim Casemiro1 
 

Resumo 

A formação de professores é pauta permanente nas políticas educacionais contemporâneas e 
assim o foi em outros momentos da história da república brasileira. O projeto republicano de 
modernização do país passava pelo combate ao analfabetismo e para tal, era fundamental 
ampliar a oferta do ensino primário nas regiões mais longínquas. A ampliação numérica das 
escolas está atrelada ao crescimento do quadro docente. A questão que vem conduzindo o 
nosso processo investigativo é: quais foram as ações empreendidas para prover de professores 
as escolas estaduais? Situamos nossa pesquisa no campo da História e Historiografia da 
Educação, tendo como recorte temático a História da Formação de Professores e da Profissão 
Docente, tendo recorte temporal a década de 1920. Apresentamos neste trabalho algumas 
questões iniciais da pesquisa que ainda se encontra em desenvolvimento, portanto, se trata de 
apontamentos provisórios. O ponto de partida das nossas análises são fontes primárias, 
mensagens enviadas pelo presidente do estado do Rio de Janeiro, Manuel Duarte, ao poder 
legislativo, onde eram apresentadas as ações realizadas no ano anterior do mandato. No 
relatório de 1929 o presidente do estado apresentou os principais pontos da reforma do ensino 
implementada em 1928. Neste documento Manuel Duarte narra o andamento da 
implementação das mudanças desejadas e expõe alguns dados. Retomou-se uma proposta 
antiga ao relançar as Escolas Normais Equiparadas, escolas não necessariamente instituídas 
como Escolas Normais, de formação de professores, mas que após vistoria técnica da 
Inspeção obtiveram autorização para certificar os alunos concluintes como tal. Os professores 
diplomados em outros estados tiveram seus diplomas de normalistas reconhecidos, o que não 
acontecera antes da reforma. Outro fato que merece destaque é a comparação feita entre as 
Escolas Normais e o Lyceu de Humanidades, onde este último é tido como aquilo que há de 
mais avançado na formação humana e escolar. Fundamentado nesta defesa, deu-se início a um 
diálogo sobre a possibilidade de certificar os alunos formados pelo Lyceu de Humanidades 
como professores. A partir de uma base documental composta por fontes primárias, 
procuramos analisar a narrativa do presidente de estado e cada uma das ações elencadas. 
 
Palavras-chave: História da Educação. Formação de professores. Trabalho Docente. 
 

                                            
1 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Professor da Educação 
Básica da rede municipal de ensino de Iguaba Grande (RJ) e rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. 
tcasemiro90@gmail.com. 

350

mailto:tcasemiro90@gmail.com


 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

A formação de professores e a valorização da carreira docente são temas recorrentes 

em discursos sobre políticas públicas para a Educação. Não raro a importância do 

professorado é ressaltada e seu papel social é reconhecido, porém passado o momento de 

afago, são apontados diversos problemas que inviabilizam o bom desempenho das atividades 

docentes e questões concernentes à formação inicial e continuada dos professores. Discursos 

ilustrativos sobre o exposto podem ser encontrados tanto no tempo presente, quanto no recuo 

do tempo, em décadas anteriores. 

O texto que apresentamos tem como objeto a História do Ensino Normal no Estado do 

Rio de Janeiro, tendo como recorte temporal o final da década de 1920, especificamente os 

anos de 1928-1929. Foram nestes anos que o então presidente de estado Manuel Duarte 

empreendeu uma reforma no sistema educacional estadual. Tal reforma está inserida em um 

contexto histórico-político-econômico de reconstrução da identidade fluminense, resultado da 

perda de prestígio que o estado sofrera nas primeiras décadas da República.  

Neste espaço, exporemos análises parciais sobre o tema e o objeto. Ressaltamos que a 

pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento. Contudo, achamos por bem compartilhar 

alguns achados como forma de contribuir com o campo científico e também receber 

colaborações que nos auxiliem nas etapas seguintes da pesquisa. 

Analisaremos alguns pontos desta reforma educacional que recaem, direta ou 

indiretamente, sobre o Ensino Normal. Para isto, nos valemos de fontes primárias, as 

mensagens enviadas pelo poder executivo ao legislativo anualmente como forma de prestar 

satisfação sobre as medidas tomadas. Além de fontes primárias, nos respaldamos em 

pesquisas sobre a História do Estado do Rio de Janeiro (FERNANDES, 2009) e também 

História da Educação (SOUZA, 2012), além das referências historiográficas fundamentais no 

trabalho com fontes primárias (BACELLAR, 2018; ALBUQUERQUE, 2017). Observamos 

também questões historiográficas que referem-se a forma como lidamos com tempo, ou seja, a 

relação passado-presente. 

Nos atuais moldes da historiografia ocidental, o caminho da investigação 

historiográfica deve começar pelas demandas colocadas pelo tempo presente, e não pelo 

passado. Quando um dos fundadores da Escola dos Annales, Marc Bloch (2001), visitou a 

cidade de Estocolmo na companhia de um colega historiador, optou por visitar primeiro o 

novo prédio da prefeitura, antes de ver o antigo que fora desativado. Após contar o causo, o 
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historiador francês ressaltou a capacidade vital ao ofício do historiador que é apreender aquilo 

que é vivo. A História não se atém ao que passou, mas àquilo que ainda vivemos, afinal, o 

passado não pode ser tido como objeto de estudos em um campo que se pretende a científico 

(BLOCH, 2001, p. 65). 

A Formação de Professores, seja em sua fase inicial ou continuada, é um tema corrente 

nas atuais políticas públicas e figura nas metas da educação brasileira. Em 2007, por meio do 

decreto de nº 6.094, de 24 de abril do referido ano2, o Plano de Metas Todos Pela Educação 

estabeleceu vinte e oito metas a serem atingidas pela União, Distrito Federal, Estados e 

Municípios. De forma direta, as metas XII e XIII versam respectivamente sobre a instituição 

de programas de formação inicial e continuada, próprios ou em parcerias, para os 

profissionais da educação e também sobre a implantação de planos de carreira, cargos e 

salários baseado no mérito, observando-se entre outras coisas, a formação profissional3.  

As metas apresentadas no Compromisso Todos Pela Educação foram reestruturadas e 

(re) apresentadas no Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 20144. Ao todo foram 

estabelecidas vinte metas a serem alcançadas ao longo de dez anos (2014-2024). Na proposta 

de cada meta há a descrição das estratégias a serem utilizadas por todos os entes federados 

para obter os resultados esperados. A meta quinze almeja a ampliação do número de 

profissionais da educação com formação específica em nível superior, obtidos em cursos de 

licenciaturas.  

Tal preocupação é justificada pelos índices de profissionais em funções docentes que 

não possuíam ensino superior completo. Em 2014, 69,4% dos educadores brasileiros que 

atuavam na Educação Infantil possuíam formação em nível superior. No Ensino Fundamental 

-  Anos Iniciais, o índice nacional era de 75%. Focamos nos dados destas duas etapas da 

Educação Básica devido a ligação estreita entre a formação Normal Médio (nosso objeto de 

estudos) e o trabalho docente nestes segmentos.  Segue o quadro comparativo dos índices de 

2014 e 2018, apresentando o primeiro colocado na classificação nacional, o Estado do Rio de 

Janeiro – local do qual falamos – e o último colocado. 

 
 
 

                                            
2 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm > Acessado em 
18 de julho de 2019. 
3Não nos cabe neste espaço fazer uma análise detalhada destas metas e do documento como um todo, fruto de 
um contexto histórico específico e que envolve diversos atores sociais, movidos por certos interesses. 
4 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l13005.htm> Acessado em 18 de julho de 2019. 
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Tabela 1. Percentual de Funções Docentes com Nível Superior que atuam na Educação 
Infantil (2014 e 2018). 
 
 

  
EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

(%) 
 

 2014 2018 Classificação  
em 2018 

Brasil 69,4 76,2 ꟷ 
Média dos municípios do Espirito Santo 91 94,7 1º 

Média dos municípios do Rio de Janeiro 54,9 56,3 23º 

Média dos municípios do Maranhão 32,8 42,6 26º 
Fonte: Portal eletrônico do INEP5. 

Tabela 2. Percentual de Funções Docentes com Nível Superior que atuam no Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais (2014 e 2018). 

 

 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

(%) 
 

 

2014 2018 Classificação  
em 2018 

Brasil 75 81,4 ꟷ 

Média dos municípios do Espirito Santo  92,2 95,9 (1º) 1º 

Média dos municípios do Rio de Janeiro 63,7 66,1 24º 

Média dos municípios do Amapá 45,2 52,5 26º 
Fonte: Portal eletrônico do INEP6. 

 

Analisando os dados, atentos a legislação vigente e observando o que não é 

apresentado em primeiro plano, chegamos ao entendimento que os docentes que não possuem 

formação em nível superior possuem ao menos a habilitação profissional por meio do Normal 

Médio. Desta forma, apesar do Estado do Espírito Santo apresentar bons indicadores de 

formação em nível superior, no Rio de Janeiro este ponto ainda merece atenção e é um 

assunto relevante, considerando que boa parte do quadro docente em exercício nos municípios 

(Ed. Infantil e Ens. Fundamental I) em 2018 são normalistas. Se observarmos os números do 

interior do Estado veremos que esta formação ainda é muito presente no magistério. 

 
Tabela 3. Percentual de Funções Docentes com Nível Superior na Educação Infantil. 
Municípios do Interior do Estado do Rio de Janeiro - Região dos Lagos (2018) 

                                            
5 Dados disponíveis para download em < http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais >. 
6 Dados disponíveis para download em < http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais >. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL  
(%) 

Rio de Janeiro (município) 62,8 
Armação dos Búzios 65,2 

São Pedro da Aldeia 50,8 

Cabo Frio 39,0 

Saquarema 36,3 

Arraial do Cabo 33,7 

Araruama 26,6 

Iguaba Grande 17,9 
Fonte: Portal eletrônico do INEP7. 

 
Tabela 4. Percentual de Funções Docentes com Nível Superior no Ensino Fundamental – 
Anos Iniciais. Municípios do Interior do Estado do Rio de Janeiro - Região dos Lagos 
(2018) 

 

ENSINO 
FUNDAMENTAL - 

ANOS INICIAIS 
(%) 

Rio de Janeiro (município) 81,1 
Armação dos Búzios 65,3 

São Pedro da Aldeia 54,9 

Cabo Frio 47,0 

Arraial do Cabo 38,8 

Saquarema 36,7 

Araruama 33,4 

Iguaba Grande 19,7 
Fonte: Portal eletrônico do INEP8. 

 

Se a nível nacional muitos professores ainda não possuem formação em nível superior, 

no interior do estado do Rio de Janeiro a situação é ainda mais delicada. Ainda que o 

município do Rio de Janeiro tenha indicadores razoáveis, no resto do estado o mesmo não 

acontece. Devemos atentar para um processo histórico de formação docente que contribuiu 

para este cenário. É importante distinguir a história do Rio de Janeiro enquanto capital do 

Brasil, Distrito Federal, e a história do Estado do Rio de Janeiro, tendo como capital a cidade 

de Niterói.  

O município do Rio de Janeiro fora elevado a capital do Brasil com a chegada da 

família real portuguesa em 1808. Em 1834, o Ato Adicional transformou a cidade em 

município neutro, tendo sua administração separada do restante do estado. Com a 
                                            
7 Dados disponíveis para download em < http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais >. 
8 Idem. 
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proclamação da República (1889) a cidade continuou a ser a capital do país, mantendo o 

status de Distrito Federal conferido pelo ato de 1834. Em 1960, uma vez transferida a capital 

do Brasil para Brasília, o município do Rio de Janeiro foi convertido em mais um estado, o 

Estado da Guanabara, só sendo fundido e unificado ao Estado do Rio de Janeiro em 1975 

(FERNANDES, 2009). Para cada transformação político-administrativa há uma série de 

debates, acordos e disputas. 

Desta forma, Fernandes (2009) constata a construção e consolidação da cidade do Rio 

de Janeiro como "um importante centro urbano, comercial, financeiro, industrial e operário do 

país diferindo-se do estado eminentemente rural, agrário e campesino" (p. 21). Ainda de 

acordo com as indicações do autor, durante o Império (1822-1889) foram estas as 

características que fizeram da província do Rio de Janeiro "província chave do Império e 

celeiro da Corte/Distrito Federal" (Idem). No entanto, com a abolição da escravidão, o 

alvorecer da República e com o avanço do café para o oeste paulista, o estado perdeu 

importância no direcionamento das políticas nacionais. Grupos políticos disputaram o poder 

pelo comando do estado e em seus discursos exaltavam o passado glorioso em tempos 

imperiais, onde cabia ao Rio de Janeiro a primazia política e econômica. Estes discursos 

tinham como objetivo mobilizar a população fluminense na formação de uma identidade para 

o Estado do Rio de Janeiro (FERNANDES, 2009, p. 18-19). 

No campo educacional, o governador Manuel Duarte, dando continuidade à política de 

Feliciano Sodré, promoveu mudanças no Ensino Primário, Ensino Profissional e Normal. A 

formação de uma identidade fluminense para as futuras gerações do estado foi encarada como 

uma missão histórica. Era necessário rever a organização do ensino sob a responsabilidade do 

poder estadual, se valendo de um aparato administrativo mais adequado, alinhado às 

tendências pedagógicas circulantes nos Estados Unidos e Europa. 

 

A REFORMA DO ENSINO ESTADUAL DE 1928-1929 

 

 Manuel Duarte, presidente de província entre os anos de 1927 e 1930, nasceu em 1877 

no município de Rio Bonito, localizado a aproximadamente 80 km da cidade do Rio de 

Janeiro. Dedicou-se ao jornalismo, atuando em alguns jornais do Rio de Janeiro (Distrito 

Federal). Ingressou na política em 1911, estando alinhado com o Partido Republicano 

Conservador Fluminense (PRCF), acompanhando toda as disputas políticas pelo controle do 

governo do estado entre as décadas de 1910 e 1920. Após eleger-se deputado federal (1924-
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1926) e senador, em fevereiro de 1927, foi eleito presidente de estado ainda no mesmo ano, 

assumindo o cargo em 23 de dezembro de 1927, com apoio de Feliciano Sodré, presidente que 

o antecedera. Manteve-se como opositor a Aliança Liberal9 e fiel a Júlio Prestes. Com a 

deposição do presidente da república, Manuel Duarte também teve seu mandato interrompido 

devido a uma intervenção no governo estadual. 

 Apesar da conjuntura conturbada na qual estava inserido no exercício do seu mandato 

e da interrupção deste, Manuel Duarte pôs em movimento uma reforma educacional relevante 

para o estado. Em mensagem enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

(ALERJ) no mês de outubro de 1929, o poder executivo apresentou as ações desencadeadas 

para aumentar a abrangência da educação primária, sobretudo no interior do estado, o que 

também implicou a ampliação do quadro docente.  

Antes de analisarmos o conteúdo da mensagem, devemos fazer apontamentos sobre o 

tipo de documento que estamos nos apoiando e os cuidados necessários ao construirmos nossa 

narrativa. Trata-se de uma mensagem oficial, enviada para cumprir trâmites regimentais, de 

acordo com a Constituição Estadual vigente à época. Este procedimento também estava 

presente na legislação paulista, e de outros estados, e tais registros servem de fontes para os 

historiadores. 

Destacamos aqui o trabalho e as indicações de Rosa Fátima de Souza (2012), que 

esclarece que "as mensagens se caracterizam por apresentarem uma configuração textual na 

qual sobressai o relato dos avanços realizados e a avaliação dos problemas enfrentados" (p. 

27). A pesquisadora ressalta ainda que "a análise dos discursos dos presidentes do Estado 

permite apreender as representações das lideranças políticas sobre a instrução pública" 

(Idem). Desta forma, tomamos estas mensagens como um discurso que representa a visão 

educacional de agentes políticos e são direcionadas a um público específico: os deputados 

estaduais, fossem eles base de apoio do executivo ou de oposição.  

É importante salientar que as ações políticas, especialmente as reformas de Estado, 

não são obras de apenas um único indivíduo. Ainda que o chefe do executivo seja 

mencionado como sendo o responsável imediato pela Reforma Educacional, não podemos 

deixar de mencionar a possível colaboração de pessoas que compunham o quadro técnico do 

Departamento de Instrução Pública, com destaque para José Duarte Gonçalves da Rocha, 

Diretor da Instrução Pública que realizara um estudo de fôlego sobre a educação estadual, 

                                            
9 Organização que associou políticos de Minas Gerais e Rio Grande do Sul em oposição a oligarquia paulista, 
representada à época pelos paulistas Washington Luís (presidente da República) e Júlio Prestes (candidato 
indicado pelos paulistas). 
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consultando a antiga legislação provincial e republicana, além de analisar as experiências 

anteriores na década de 1920. Além destes estudos locais, José Duarte também estava a par 

das reformas que estavam sendo implementadas no Uruguai, São Paulo, Minas Gerais, Paraná 

e Ceará (FERNANDES, 2009, p. 89). Foi ainda durante a sua gestão à frente do 

Departamento que ocorreu o primeiro recenseamento escolar do estado. Este por sua vez, só 

foi possível graças ao empenho do professorado. Nas palavras do próprio Manuel Duarte: 

O professor recebeu, então, a maior parcela de responsabilidade nessa tarefa. 
Compreende-se que assim seja, pois que ele tem o maior empenho em 
mostrar-se verdadeiro, dedicado e vivamente interessado no triumpho de sua 
missão. (RIO DE JANEIRO, 1929, p 62). 

 

Não nos cabe aqui levantar questões sobre a confiança que o governador depositou no 

levantamento de dados realizado pelos professores, afinal, se os professores eram os 

responsáveis pelo fornecimento dos dados, deve-se pensar sob quais condições e interesses 

disponibilizavam tais informações. E ainda, seria necessário observar o tratamento destes 

dados, o que demanda uma outra pesquisa. O que queremos constatar é: as políticas públicas 

não são frutos apenas do esforço e intelecto de apenas uma pessoa. Ainda que a reforma seja 

assinada por Manuel Duarte, fica aqui registrado que ele estava ligado a um grupo político 

com interesses próprios e tinha sob seu comando um corpo profissional que viabilizou as suas 

ações. 

Tomando os documentos supracitados como fruto de um esforço coletivo de políticos 

e gestores em dado momento da história, buscamos nos alinhar com indicações importantes 

sobre o uso de discursos e pronunciamentos como fontes para o trabalho historiográfico, 

entendendo que  

Não devemos perguntar apenas o que ele diz sobre o passado, que 
informações ele nos traz, mas devemos nos perguntar como esse discurso foi 
produzido, em que época, por quem, em que circunstâncias políticas, 
econômicas e sociais. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2017, p. 235). 

 

Atentos à questões historiográficas, tentamos expor até esta parte do texto o contexto 

no qual a reforma do ensino estadual está inserida, apresentando uma resumo sobre as 

condições econômicas do estado, alinhamentos políticos e projetos em disputa, como a 

(re)construção da identidade fluminense. Acreditamos que tal cenário servirá de plano de 

fundo e nos auxiliará nas considerações que seguem. Além destas observações, Bacellar 

(2018) orienta "conhecer o funcionamento da máquina administrativa para o período que se 

pretende estudar" (p.44). Atendendo a esta indicação, constatamos que a gerência da 

Educação Estadual era feita a partir da Diretoria de Instrução Pública, contida na Secretaria de 
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Interior e Justiça. A Diretoria de Instrução Pública contava ainda com duas seções, uma 

dedicada ao Ensino Secundário, Profissional e Normal, e outra dedicada ao Ensino Primário. 

Há ainda as Inspeções Regionais, comandada pelo Inspetor de Ensino Primário, que contava 

com o auxílio de oito inspetores regionais, que atuavam de acordo com a divisão geográfica 

do estado. 

 

Apresentação da Reforma 

 

O documento que ora analisamos é composto por um total de 276 páginas, onde 46 

páginas são dedicas a Instrução Pública, sendo o maior capítulo do texto dedicado às Obras 

Públicas, com 74 páginas, seguido do capítulo que trata da Situação Financeira com 68. Fora 

apresentado na ALERJ no dia 1 de outubro de 1929, em nome do presidente de Estado 

Manuel Duarte. 

Já na abertura do texto redigido em primeira pessoa, tendo como narrador Manuel 

Duarte, exalta-se a "excelência do aparelho pedagógico existente, que se devera ao 

clarividente espírito de meu digno predecessor" (RIO DE JANEIRO, 1929, p. 53). O 

predecessor mencionado é Feliciano Sodré, político aliado de Manuel Duarte que exerceu o 

mandato de Presidente do Estado entre os anos de 1923 e 1927. Ambos compuseram um 

bloco político de oposição contra os nilistas10.  

O presidente do Estado salienta que trata-se de uma reforma parcial do ensino 

primário, profissional e normal, ficando o ensino secundário fora da reforma. As mudanças 

são justificadas pela necessidade de introduzir no aparelho de ensino novas disposições para 

tornar o ensino estadual "mais efficiente e mais bem conformado às necessidades palpitantes" 

(RIO DE JANEIRO, 1929, p. 31). Apesar de considerar o aparato escolar valoroso, a reforma 

é apresentada como "indeclinável", tendo em vista que "a escola não póde ficar estacionária e 

sobre reflectir a cultura de sua época, deve acompanhar a evolução do ambiente" (Ibidem, p. 

54). 

O acompanhamento de ações em outros estados do Brasil e, mesmo em outros países, 

não significou uma transplantação simples e direta. Conforme indicamos, aqueles que 

passaram pela gestão estadual nas primeiras décadas da república tinham como uma de suas 

                                            
10 Grupo político do Rio de Janeiro organizado a partir da figura de Nilo Peçanha. Nilo Peçanha fora Deputado 
Constituinte em 1891, presidente do Estado de 1903 a 1906, Vice Presidente da República entre 1906 e 1909. 
Com a morte do presidente Afonso Pena em junho de 1909, Nilo assumiu a presidência da república até o fim do 
mandato em 1910. Exerceu ainda um segundo mandato como presidente do Rio de Janeiro de 1914 a 1917. 
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preocupações a formação de uma identidade fluminense. Logo, a simples assimilação de 

modelos educacionais estrangeiros, ou de outros entes federados, dificilmente atenderia a esta 

demanda, que poderiam resultar em uma "expressão fria de um texto regulamentar", sendo 

que "o que é para desejar, com indenegavel proveito, é a acolhida do que se faz pratico, útil, 

consoante com os nossos reclamos, afim às nossas tradições e tendências" (Idem). 

 

Formação e provimento de Professores: desafios da Educação Estadual 

 

No relatório que analisamos encontramos dados que merecem atenção. São 

apresentados números sobre a matrícula de alunos em cada etapa do ensino e em cada 

modalidade (Profissional, Secundário e Normal), despesas com a instrução pública, mapa de 

frequência dos alunos, quantitativo de formandos no Ensino Normal, entre diversos outros 

dados. Daremos atenção aos números relacionados diretamente ao Ensino Normal e Trabalho 

Docente. 

Ao todo, o Estado do Rio de Janeiro contatava com três escolas que ofertavam o 

Ensino Normal, sendo duas escolas oficiais (Escola Normal de Nictheroy e Escola Normal de 

Campos) uma equiparada (Collegio Santa Isabel – em Petrópolis). A partir dos dados 

apresentados nas mensagens enviadas ao legislativo nos anos de 1928, 1929 e 1930, 

elaboramos o quadro a seguir sobre o número de matrículas nas escolas normais e o 

quantitativo correspondente às(aos) professoras(es) formadas(os). 

 

Tabela 5. Número de alunos(as) matriculados(as) e formandos(as) em 1927, 1928 e 1929. 
 

ESCOLA NORMAL 
NÚMERO DE 

MATRÍCULAS CONCLUINTES 

1927 1928 1929 1927 1928 1929 
De Nictheroy 271 329 339 55 50 50 

De Campos 235 224 210 11 45 37 

Collégio Santa Isabel (equiparada) 127 168 169 22 34 30 

TOTAL 633 721 718 88 129 117 
TOTAL DE PROFESSORES FORMADOS NO PERÍODO 1927-
1929 334 

Fonte: Mensagens enviada por Manuel Duarte à ALERJ em 1928 (p. 65-67), 1929 (p. 84-85) e 1930 (p. 74-76) 

 

 Para melhor dimensionar o alcance das Escolas Normais na formação dos professores 

que deveriam atuar no estado do Rio de Janeiro, apresentamos dados sobre o Ensino Primário 

(principal área de atuação do professorado formado nas Escolas Normais e maior segmento de 
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ensino sob a responsabilidade do governo estadual) e sobre a evolução do Quadro de 

Professores que atuam nesta etapa do ensino. 

Tabela 6. Dados sobre o Ensino Primário ofertado nos Grupos Escolares, Escolas 
Isoladas (1º e 2º graus), Escolas-Modelos (anexas às Escolas Normais e Profissionais), 
Escolas Maternas e Jardim de Infâncias, Escolas Subvencionadas Diurnas e Noturnas. 
 
 

ENSINO PRIMÁRIO 1927 1928 1929 

Matrícula 58.770 70.050 91.633 

Número de escolas 738 853 972 

Frequência média 38.903 46.816 60.883 
Fonte: Mensagens enviada por Manuel Duarte à ALERJ em 1928 (p. 53-54), 1929 (p. 72-74) e 1930 (p. 62-63) 

 
Tabela 7. Percentual de crescimento do número de matrícula e de escolas que ofertavam 
o Ensino Primário. 
 

ENSINO PRIMÁRIO Aumento entre 
1927 e 1928 (%) 

Aumento entre 
1928 e 1929 (%) 

Acumulado no 
período 1927-1929 

(%) 
Matrícula 19,2 30,8 55,9 

Número de escolas 15,5 14,0 31,8 

Fonte: Mensagens enviada por Manuel Duarte à ALERJ em 1928 (p. 53-54), 1929 (p. 72-74) e 1930 (p. 62-63) 
 

Os quadros comparativos que apresentamos correspondem aos anos do mandato de 

Manuel Duarte, interrompido em 1930, conforme já mencionamos. Observamos um 

crescimento constante no número de matrículas no Ensino Primário e também no número de 

escolas. Ainda que entre 1928 e 1929 a taxa percentual tenha sido menor do que no ano 

anterior, foram englobadas pela gerência Estado 119 escolas, tendo sidas criadas ou 

subvencionadas. O crescimento do número de matrículas na ordem aproximada de 55,9% em 

apenas três anos é algo que nos chama atenção e carece de estudos mais detalhados, afinal, 

devemos ter em mente que são dados apresentados pelo presidente do estado aos deputados. O 

que nos cabe apontar é que as Escolas Normais existentes não acompanharam este 

crescimento da oferta do Ensino Primário, conforme podemos ver na Tabela 5, embora o 

número de professores atuantes no estado também tenha crescido neste período. 

Tabela 8. Número de professores que atuam no Ensino Primário, nas escolas estaduais 
ou subvencionadas. 
 

QUADRO DE PROFESSORES 1927 1928 1929 

Directores de Grupo 64 68 68 

Cathedraticos 613 674 765 

Adjunctos 676 820 1.034 
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Professores Subvencionados 64 93 140 

TOTAL 1.417 1.655 2.007 
Fonte: Mensagens enviada por Manuel Duarte à ALERJ em 1928 (p. 54), 1929 (p. 73) e 1930 (p. 62) 

 

No recorte temporal de 1927 a 1929, o quadro docente teve um aumento de 41,7%, 

ingressando no magistério estadual cerca de 590 professores. Neste mesmo período as Escolas 

Normais existentes no estado diplomaram apenas 334 professoras(es), ou seja, o aumento do 

quadro docente se deu para além da capacidade das Escolas Normais em formarem novos 

professores. Importante considerar também a possibilidade de muitas dentre as concluintes 

das Escolas Normais não necessariamente ingressarem no magistério estadual. O fato é que 

houve a entrada de 590 professoras(es) nas fileiras do ensino primário estadual, sendo que as 

escolas normais formaram apenas 334, havendo uma diferença de 256 docentes, podendo ser 

ainda maior se levarmos em conta o não ingresso na carreira por parte das normalistas 

concluintes.  

A Reforma Educacional de 1928 tentara criar uma nova base para a formação de 

professores no Estado, tanto no que diz respeito a quantidade, quanto à qualidade. Para 

preencher as cadeiras que viessem a ser criadas por conta da abertura de novas escolas, a 

estratégia para a ampliação do Ensino Normal foi nova regulamentação de um dispositivo, já 

existente no estado, que instituía a Escolas Normais Equiparadas.  

A medida previa a conceder autorização para instituições de ensino secundário 

formarem professores primários, outorgando-lhes a mesma diplomação da Escolas Normais 

oficiais. Esta autorização se dava mediante visita técnica da Inspeção Escolar, que deveria 

constatar a existência de todas as condições e instrumentos necessários a formação docente. 

Uma vez apurada e satisfeita todas as exigências pedagógicas, lhes eram concedidas a 

Equiparação (RIO DE JANEIRO, 1929, p. 86). Entre 1927 e 1928 solicitaram a Equiparação 

o Gymnasio Municipal Valenciano São José (Valença), o Collegio Nossa Senhora das Dôres 

(Nova Friburgo), o Gymnasio de Padua e o Gymnasio Miracema. 

A Equiparação foi uma estratégia para ampliar a formação de professores, diante da 

"escassez de professores normalistas e a necessidade de dispor o Estado de mestres 

diplomados para entregar-lhes a regência das escolas rurais, que se multiplicam 

anualmente"(Ibidem, p.69). Os dados apresentados nas tabelas 5, 6 e 8 nos permite visualizar 

a conjuntura na qual se encontrava a educação estadual naquele momento e entender as razões 

que levaram o governo do estado a tomar tal atitude, ainda mais levando-se em conta que a 

Equiparação não era algo necessariamente novo. Tendo em vista que os números também 
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seriam postos a apreciação de deputados da oposição, podemos imaginar o esforço para 

apresentar números otimistas. 

A primeira Escola Normal Equiparada no estado foi o Collegio Santa Isabel 

(Petrópolis) que ofertava a formação de professores primários desde 1905 (RIO DE 

JANEIRO, 1928, p. 67), sendo até então regido pelo decreto nº. 695 de 1 de agosto de 1901. 

A Manuel Duarte faz menção a iniciativa do deputado Elysio de Araújo, que apresentou em 

1927 um projeto de retomada da Equiparação. Tendo em vista a ampliação significativa do 

ensino primário estadual e a carência de professores, conforme os dados acima, tal projeto foi 

oportunamente absorvido pela reforma de Manuel Duarte.  

A descentralização da formação de professores também atende a outra necessidade. Na 

mensagem de 1928 (referente ao ano de 1927) encontramos uma pista sobre a dificuldade em 

encontrar professores já diplomados dispostos a atuar no interior do Estado. A este respeito, o 

texto diz que o Collegio Santa Isabel "tem sido o maior auxiliar do ensino público fluminense, 

pois anualmente assegura uma turma de professores, que mais facilmente aceitam nomeação 

para a regência em escolas do interior do Estado" (Idem). Ainda no mesmo relatório, 

encontramos outra pista sobre este mesmo problema. É dito que no ano de 1927 cinquenta e 

cinco normalistas foram diplomadas na Escola Normal de Nictheroy (Capital), das quais 

apenas cinco foram nomeadas para atuarem no interior do Estado (RIO DE JANEIRO, 1928, 

p.65). Não há no texto maiores detalhes. Pelas fontes consultadas não podemos afirmar que a 

regência no interior fora oferecida a todas as cinquenta e cinco concluintes, ou se foi e as 

outras cinquenta a rejeitaram. 

Na mensagem ao legislativo de 1930 (referente ao ano de 1929), Manuel Duarte, 

enquanto narrador do texto, apresenta o andamento das escolas que foram equiparadas no ano 

anterior, ao todo as escolas somaram 123 matrículas. Tendo em vista o pouco tempo 

transcorrido desde a Equiparação, em 1929 não houvera professoras(es) concluintes. Apesar 

do número de matrículas ainda não ser expressivo nas quatro instituições, em parte por serem 

cursos em seu primeiro ano de existência, o presidente do Estado mostra-se otimista em 

relação a colaboração que estas escolas tem a dar à Educação Fluminense:  

 
Tenho por firme que esses institutos submettidos a rigorosa fiscalização, e 
observada a necessária moralidade no curso, virão resolver dentro de curto 
prazo o problema do professor diplomado para reger as escolas ruraes, 
libertando o ensino público dos professores leigos e interinos. (RIO DE 
JANEIRO, 1930, p. 77) 
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Mais uma vez, podemos perceber certa preocupação, justificada em números, em 

prover o interior do Estado com professores devidamente formados. A partir do trecho acima, 

ainda podemos apontar um outro problema: a falta de formação dos professores que já 

lecionam. O texto apresentado em 1930 é o único, entre os três analisados (1928, 1929 e 

1930), a apresentar dados sobre a formação, e não formação, do quadro docente. De acordo 

com a tabela 8, em 1929 haviam 2.007 professores em exercício, de acordo com os números 

oficiais. Dentre eles, 1.799 estavam em regência e diretamente ligados ao Estado, sendo 

outros 140 professores subvencionados e 68 cumprindo funções de direção. Dos 1.799 

professores regentes nomeados pelo Estado, 511 não possuíam formação normal, este número 

corresponde a 28,4% do quadro docente estadual em 1929 (Ibidem, p. 62-63). 

Outra medida que diz respeito ao aumento do número de professores atuantes no 

Estado foi a aceitação dos diplomas expedidos por Escolas Normais de outros estados. Até a 

reforma de 1928, só eram aceitos diplomas expedidos no Rio de Janeiro. Manuel Duarte diz 

não entender o motivo do "fechamento da fronteira do Estado". Argumenta ainda que o 

exercício do magistério é uma missão que interessa a todo o país, com uma aspiração comum 

e uma única utilidade moral e cívica (RIO DE JANEIRO, 1929, p. 59). Assim sendo, os 

professores diplomados em outros estados ficam autorizados, a partir de 1928, a exercer o 

magistério no Rio de Janeiro. Não dispomos de dados para precisar quantos professores 

ingressaram no magistério estadual após esta medida, contudo, devemos lembrar que entre 

1927 e 1929 o quadro docente teve aumento de 41,7%, um total de 590 professores (ver tabela 

8), sendo que as escolas normais do estados formaram apenas 334 normalistas neste período 

(ver tabela 5). 

Cabe ainda ressaltar mais um encaminhamento de Manuel Duarte sobre o provimento 

de professores, desta vez, pós reforma. Na mensagem de 1930 o presidente do Estado introduz 

um diálogo com os deputados sobre a possibilidade de certificar os concluintes do Lyceu de 

Humanidades de Campos como professores, mediante o cumprimento de curso de 

especialização, com estudos em Pedagogia, Metodologia, História da Educação e Sociologia 

Aplicada à Educação. A ideia foi justificada pelo bom proveito que se poderia dar a moçada 

formada no Lyceu e que não necessariamente ingressaria no Ensino Superior, sendo 

argumentado em favor destes a boa formação nas Letras e Humanidades. Manuel Duarte 

chega a argumentar que estes jovens egressos do Lyceu possuem formação mais vasta do que 

as normalistas, e os considera "um elemento de irrecusável valor cultural" (RIO DE 

JANEIRO, 1930, p.86).  
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Ainda carecemos de apoio documental para acompanhar os desdobramentos desta 

provocação feita pelo executivo ao legislativo, mas fica evidenciado a motivação de Manuel 

Duarte em ampliar o quadro de professores estaduais, motivado por um processo político de 

"renascimento fluminense", iniciada por Feliciano Sodré e outros políticos aliados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Iniciamos o nosso texto enfatizando que o historiador, tal como recomendou Marc 

Bloch, deve estar atento ao seu próprio tempo e interpretar o mundo a sua volta. Por isso, 

achamos por bem apresentar dados atuais sobre a formação dos professores primários no 

Brasil e especificamente no Rio de Janeiro. Se levarmos em conta as metas previstas no Plano 

Nacional de Educação (2014-2024), o Rio de Janeiro ainda tem um trabalho significativo a ser 

desenvolvido no que diz respeito a formação de professores em Nível Superior.  

A narrativa que elaboramos tentou apresentar alguns dados referentes a um período 

histórico marcado por agitações políticas e discursos que tinham como objetivo embalar o 

desenvolvimento do país. No que diz respeito ao Rio de Janeiro, na década de 1920 ainda 

estava em jogo a formação de uma identidade fluminense e um projeto de recuperação de 

prestígio do Estado no cenário nacional. O presidente do estado tentou, em todas as 

mensagens encaminhadas, passar a impressão que a Educação Estadual estava ganhando um 

novo. Estas narrativas devem ser confrontadas com outros relatórios (da própria Inspeção) e 

discursos. Colocando os resultados apresentados em dúvidas, ou os aceitando, os desafios da 

Educação Estadual eram grandes e os problemas estavam longe de serem sanados. 

O que achamos por bem enfatizar é: a formação dos professores que atuam no interior 

do Estado era um problema a ser resolvido na virada das décadas de 1920-1930 e, guardadas 

as questões próprias de cada momento histórico, o Rio de Janeiro ainda se depara com esta 

questão. Se antes o desafio que se colocava era assegurar que os professores em exercício 

tivessem a formação em Nível Normal, hoje a demanda é pela formação em Nível Superior. O 

que os dados oficiais atuais nos mostram é que outros estados da federação, como o Espírito 

Santo, conseguiram avançar neste ponto.  

Apresentamos os esforços e ações empreendidas pelo governo estadual para sanar o 

primeiro problema, porém se faz necessário acompanhar o desdobramento da política 

educacional do estado nos períodos posteriores, de forma que seja possível indicar os entraves 
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encontrados, pois aqui expomos apenas os primeiros resultados divulgados, pouco tempo 

depois da reforma ser implementada. 

Cabe ainda analisar outros fatores que confluem para o desenvolvimento da Educação, 

como a questão financeira. Devemos nos questionar se houvera aumento no orçamento, ou 

repartição dos recursos já disponíveis. Também vemos a necessidade de continuar a pesquisa 

investigando outras ações que visavam a melhoria da formação de professores, como a 

criação de novas cadeiras no Ensino Normal, a criação das Escolas Complementares e os 

Cursos de Aperfeiçoamento. São estes os possíveis caminhos que esta investigação deve 

seguir. 
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GT 1 – História e historiografia da educação
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Resumo

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

Palavras chave: Acervo. Pistas históricas. Trajetória.

1Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de

Janeiro- UNIRIO, kelliteixeirapenello@ibc.gov.br.

2 Orientadora, professora doutora do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal

do Estado do Rio  de Janeiro-  UNIRIO.  Pós-Doutorado na Universidade  Federal  do Rio  de Janeiro  –

PNPD/CAPES, nailda.costa@unirio.br / naildamarinho.unirio@gmail.com.

366

mailto:nailda.costa@unirio.br


1 Introdução

O presente trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado em fase inicial que

busca analisar a trajetória da Educação Infantil  do Instituto Benjamin Constant- IBC

situado  no  município  do  Rio  de  Janeiro.  Para  a  pesquisa,  tem sido  fundamental  o

entendimento sobre a importância do acervo institucional como fonte de análise para a

compreensão da história da Educação Infantil3 do IBC, admitindo a grande diversidade

de documentos que o compõe.

O Instituto Benjamin Constant fundado em 1854 é o marco inicial da educação

das pessoas com deficiência visual no Brasil, instituição especializada que atende um

grupo heterogêneo de pessoas: cegas, com baixa visão, com surdocegueira e também

pessoas com outras condições associadas à deficiência visual.

Na interdependência entre as ações de ensino, pesquisa e extensão o Instituto

Benjamin Constant oferece todas as etapas da educação básica, cursos técnicos em nível

médio,  reabilita  pessoas  que  perderam  a  visão  na  idade  adulta,  oferta  cursos  de

capacitação  profissional,  assessora  instituições  de  ensino,  produz  e  adapta  material

didático,  edita  e  imprimi  materiais  em  Braille  e  possui  residência  médica  em

oftalmologia, com atendimento ao público em geral.

Neste contexto, a investigação de abordagem qualitativa, histórico-documental,

tem  como  procedimento  metodológico  a  pesquisa  bibliográfica,  entrevistas

semiestruturadas e o mapeamento de acervos para buscar pistas e vestígios históricos

(GINZBURG, 2007) que possam (re)  construir  a  trajetória  da Educação  Infantil  do

Instituto Benjamin Constant.

1.1 Objetivos

3 Estamos utilizando a nomenclatura atual a partir da legislação vigente, conforme a LDBEN 9394/96. A

Resolução nº 5 de 17 de dezembro de 2009, fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação

Infantil definindo a Educação Infantil como: “Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e

pré-escolas,  às  quais  se  caracterizam  como  espaços  institucionais  não  domésticos  que  constituem

estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de

idade” (BRASIL, 2010, p.12).
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Considerando o exposto acima sobre a investigação proposta, os objetivos geral

e específicos estruturam-se da seguinte forma:

Objetivo geral:

(Re) construir a trajetória histórica da Educação Infantil do Instituto Benjamin

Constant é o principal objetivo desse trabalho a partir de pistas e vestígios históricos

encontrados no acervo institucional; bem como, entender o processo de constituição do

seu corpo docente nos diversos tempos dessa trajetória, considerando hoje a presença

massiva de professoras na Educação Infantil do IBC.

Objetivos específicos:

 Identificar no acervo institucional do Instituto Benjamin Constant na perspectiva

da  memória,  fontes  documentais  que  contribuam  para  evidenciar  a  trajetória  da

Educação Infantil do IBC;

 Compreender como foi se constituindo nessa trajetória o corpo docente do IBC

ao longo do tempo, de modo a explicar a presença massiva de mulheres exercendo hoje

a  docência  na  Educação  Infantil  nessa  instituição  especializada  para  pessoa  com

deficiência; 

 Contribuir com o debate sobre a igualdade de gênero e de direitos no exercício

da profissão docente na Educação Infantil.

Pretende-se  no  decorrer  da  pesquisa  refletir  sobre  as  identidades  docentes  e

institucionais  no IBC ao revisitar  a história desse contexto escolar.  O  conhecimento

sobre a história da Educação Infantil do IBC possibilitará maior compreensão sobre as

diferentes  formas  de tratamento  que a sociedade  brasileira  dispensou à  pessoa com

deficiência  em  diferentes  períodos  históricos,  conforme  aponta  Januzzi  (2006),  tal

compreensão permite perceber o estreito relacionamento entre a Educação e o modo de

organização  e  reprodução  social,  na  medida  em  que  historicamente  a  sociedade  e

particularmente a escola, configurou-se como espaço de exclusão social, sendo marcada

pela  segregação.  Conhecer  o  tratamento  dispensado  pela  sociedade  às  pessoas  com

deficiência  suscita  compreender  as  lutas  e  conquistas  históricas  das  pessoas  com
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deficiência4
 
que  contribuíram para  que  atualmente,  uma  série  de  dispositivos  legais

busque garantir os direitos desse público a partir do entendimento de que a educação

inclusiva faz parte dos direitos humanos.   

2 Referencial Teórico

 No contexto brasileiro,  segundo a Política Nacional da Educação Especial na

perspectiva da Educação Inclusiva (2008), o Instituto Benjamin Constant configura-se

como o marco inicial da educação de pessoas com deficiência visual:

No Brasil,  o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época
Império, com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos
Cegos  em  1854,  atual  Instituto  Benjamin  Constant  –  IBC,  e  o  Instituto
Nacional  da  Educação  dos  Surdos  Mudos,  em  1857,  hoje  denominado
Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro
(BRASIL, 2008, p..2). 

Atualmente, o IBC pode ser definido como uma instituição multifacetada, suas

ações estão articuladas no tripé ensino, pesquisa e extensão, buscando a promoção dos

direitos das pessoas que atende nas dimensões política, cultural,  social e pedagógica.

Como  centro  de  referência  para  questões  que  dizem  respeito  à  deficiência  visual,

assessora  instituições,  oferece  diversos  cursos  de  capacitação  profissional,  produz  e

adapta  material  didático,  edita  e  imprime  livros  e  revistas  em  Braille,  oferecendo

também residência médica em oftalmologia, além de reabilitar pessoas que perderam a

visão na fase adulta.  

Diante da relevância do Instituto para a história da educação, para a história da

educação  especial  brasileira  e,  sobretudo,  na  história  educacional  das  pessoas  com

deficiência  visual,  a  presente  pesquisa propõe realizar  entrevistas,  mapear  acervos  e

4Na pesquisa “Mulheres cegas: o processo de inserção e permanência no corpo docente do Instituto

Benjamin  Constant”,  Márcia  de  Lourdes  Carvalho  de  Oliveira  nos  faz  pensar  sobre  o  tratamento

oferecido às pessoas com deficiência visual: “embora em distintos momentos históricos, a pessoa com

deficiência visual tenha sido vista em uma “condição” de incapacitada, estigmatizada pela sociedade, a

trajetória dessas docentes representa um contraponto a essa concepção. Neste caso, fica notória a força

de trabalho dessas participantes, demonstrando assim, que a condição visual não foi impeditiva nem

para estudo e nem para trabalho” (OLIVEIRA, 2018, p. 169).

369



fontes documentais da instituição e de outros acervos documentais, tais como o Arquivo

Nacional  e  a Biblioteca  Nacional,  para analisar  a  trajetória  da Educação Infantil  do

Instituto Benjamin Constant. 

Além dos acervos oficiais, para o estudo, entende-se que os arquivos escolares

são compostos por uma grande diversidade documental que serve para compreender a

escola dentro de sua trajetória histórica.

Os  arquivos  escolares  são  acervos  constituídos  por  diversas  espécies
documentais, que são fontes para a pesquisa científica. Podemos dizer que o
acervo  arquivístico  de  uma  escola  é  composto  de  fotografias,  fichas  de
alunos,  atas  de  notas,  documentos  pessoais,  ficha  de  matrícula,
correspondência,  planos  de  aula,  estatuto,  regimento,  resoluções,  normas,
entre  outros.  O  fato  é  que  esse  tipo  de  arquivo  deve  ser  otimizado,
preservado, tendo seu valor reconhecido, pois retrata parte da vida dos que
passaram pela instituição (BONATO, 2000, P.45). 

Tal perspectiva amplia as possibilidades na busca por fontes. Acrescenta-se no

caso do Instituto Benjamin Constant, as placas comemorativas, os bustos, as placas que

nomeiam salas e os murais, como parte importante do acervo institucional. Ginzburg

(2007) auxilia a pensar nas pistas encontradas nos documentos na medida em que para o

autor  todo  documento  deixa  rastros.  Ginzburg  enfatiza  também  a  importância  de

desconfiar das fontes, do mesmo modo em que salienta como fundamental lançar mão

de um olhar  atento  e crítico  durante  a  análise  dos  documentos.  No mesmo sentido,

segundo Jacques Le Goff (1990),

O documento não  é  qualquer  coisa  que fica  por  conta  do  passado,  é  um
produto da sociedade que o fabricou segundo as  relações  de força  que aí
detinham o poder. Só a análise do documento enquanto monumento permite à
memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é,
com pleno conhecimento de causa ((LE GOFF, 1990, p. 545). 

Desta forma, pode-se dizer que não existe neutralidade. Todo documento está a

serviço de algo ou de alguém, está marcado pelas disputas que o faz ter voz, que o torna

relevante,  foi  fabricado  com intenção.  Por  isso,  o  olhar  crítico  é  fundamental  para

perceber e compreender durante a análise documental as relações de poder, as disputas e

os silenciamentos presentes nos documentos, mesmo nas ausências. 
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A  partir  da  análise  das  fontes  presentes  no  acervo  institucional  busca-se

compreender  o  processo  que  originou  na  Educação  Infantil  do  Instituto  Benjamin

Constant  hoje  um  quadro  docente  composto  exclusivamente  por  mulheres,  neste

sentido, faz-se alguns questionamentos: Sempre foi assim? Já existiu institucionalmente

alguma regra a esse respeito? Será que já houve algum impedimento para que homens

exercessem a  docência  na  Educação  Infantil?  Para  tentar  responder  tais  questões  a

pesquisa  no  acervo  do  IBC  é  de  suma  importância.  Pois,  durante  a  pesquisa

exploratória,  não  foram  encontrados  indícios  de  docentes  homens  exercendo  o

magistério na Educação Infantil recentemente.

Autoras como Guacira Louro (1995); Almeida (1996); Hirata e Kergoat (2007)

Yannoulas (2011); Bonato (2000; 2003) fazem pensar sobre a necessidade de fugirmos

da  ideia  do  determinismo biológico.  Para  Louro,  as  relações  de  gênero  são  tecidas

socialmente, “através das intrincadas redes de relações entre os sujeitos (1995, p. 174)”

e a escola é uma das instâncias em que se produzem significados sobre essas relações

através  das  práticas  sociais.  No  mesmo  sentido,  Almeida  (1996,  p.71)  enfatiza  que

“gênero pode ser entendido como uma construção social, cultural e histórica elaborada

sobre a diferença sexual existente entre homens e mulheres. Nessa perspectiva, não se

refere especificamente a um ou outro sexo, mas sim às relações que são socialmente

constituídas”.

Desta forma, pode-se problematizar sobre como a questão de gênero5 pode ser

lida  e  também  compreendida  como  uma  questão  de  poder,  na  medida  em  que  as

relações de poder presentes nas desigualdades entre homens e mulheres são tecidas no

convívio  social,  formando  identidades  de  gênero  e  atribuindo  papeis  sociais  e

profissionais. 

No  contexto  da  docência  na  Educação  Infantil,  observa-se  ainda  hoje  um

exemplo claro da hierarquização de papeis sociais,  tendo em vista que se percebe a

presença massiva de mulheres  exercendo a docência  na primeira  etapa  da educação

5De acordo com Bonato (2003, p.15) “Gênero foi  o termo usado pelos historiadores para teorizar a

questão  da  diferença  sexual,  social  e  culturalmente  instituída  entre  homens  e  mulheres,  a  qual

contribuiu para gerar a supremacia masculina. Ao longo do tempo, a categoria gênero foi se ampliando

para o entendimento da questão da diferença entre as diferenças”.
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básica, segmento naturalizado como feminino, o que não é diferente no IBC – mesmo

sendo uma escola especializada.  

Bourdieu também auxilia a pensar sobre a questão ao discutir a construção social

dos corpos. Para o autor:

a diferença entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como se diz
por vezes para falar o que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: ela está
presente,  ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na casa,  por
exemplo, cujas partes são “sexuadas”), em todo o mundo social e, em estado
incorporado,  nos  corpos  e  nos  habitus  dos  agentes,  funcionando  como
sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e de ação (BOURDIEU,
2002, p.13). 

Evidencia-se  que  historicamente  alguns  papeis  foram  sendo  determinados  e

legitimados como sendo (das) e (para) as mulheres na sociedade, associando-as à esfera

reprodutiva, como por exemplo, o papel de mãe, de esposa, isso pode ser evidenciado

até mesmo na dimensão do trabalho.  Neste sentido,

A  educação  de  crianças  pequenas  é  associada  ao  âmbito  do  trabalho
doméstico e à esfera reprodutiva , sendo naturalizada como área de atuação
feminina.  As práticas  sociais,  dessa forma,  são reduzidas  a papéis  sociais
sexuados, que limitam o gênero ao sexo biológico (HIRATA; KERGOAT,
2007, p.599). 

Para maior compreensão sobre o processo de feminização docente na Educação

Infantil  cabe  destacar  a  diferença  entre  feminilização  e  feminização  tendo  como

referências as palavras de Simone Yannoulas (2011). De acordo com essa autora, pode-

se dizer que a feminilização em uma perspectiva quantitativa “refere-se ao aumento do

peso relativo do sexo feminino na composição da mão de obra em um determinado tipo

de ocupação” enquanto que a feminização em uma perspectiva qualitativa “refere-se às

transformações em um determinado tipo de ocupação, vinculadas à imagem simbólica

do  feminino  predominante  na  época  ou  na  cultura  especificamente  analisadas”

(YANNOULAS, 2011, p.283). Ainda segundo a autora, em uma perspectiva qualitativa

o  segundo  significado  (feminização)  inclui  e  amplia  o  primeiro  (feminilização),

compreender  essa  diferença  conceitual  é  importante  para  a  análise  da  feminização

docente na história da Educação Infantil do IBC, indício importante evidenciado durante
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a pesquisa exploratória. 

Outra importante referência para o estudo é o pensamento do sociólogo Norbert

Elias  (1994).  Em  seu  livro  “A  sociedade  dos  indivíduos”,  Elias  analisa  a

interdependência na relação entre indivíduos e sociedade, percebida por ele como uma

rede, nessa percepção, o indivíduo parte de uma rede de pessoas que existiam antes dele

para uma rede que ele ajuda a formar: “essa rede nada mais é além de uma ligação de

fios individuais e no interior do todo, cada fio continua a constituir uma unidade em si,

tem uma posição  e uma forma singular  dentro dela” (ELIAS,  1994,  p.30).  Partindo

desse entendimento sobre como as relações são tecidas socialmente, pensando nas redes

que  os  indivíduos  ajudam  a  formar,  pretende-se  durante  a  realização  da  pesquisa

analisar como essas redes foram sendo constituídas na trajetória da Educação Infantil do

Instituto Benjamin Constant.

3 Procedimentos Metodológicos

Como  dito  anteriormente,  a  pesquisa  de  abordagem  qualitativa,  histórico-

documental, tem como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, entrevistas

semiestruturadas e o mapeamento de acervos para buscar pistas e vestígios históricos

que possam contar a história da Educação Infantil do Instituto Benjamin Constant. Para

a realização da pesquisa, pretende-se utilizar também como um dos procedimentos de

coleta de dados, o diário de campo, Peter Woods (1989, p. 60), destaca que as notas de

campo  são  “Uma  atitude  reflexiva  capaz  de  alertar-nos  a  cerca  de  nossas  próprias

mudanças de opinião ou ponto de vista” registros realizados para refrescar a memória a

cerca do que foi visto.

Acredita-se  que  a realização  de  entrevistas  com  as  professoras  que  estão

ocupando  majoritariamente  a  docência  na  Educação  Infantil  do  Instituto  Benjamin

Constant e também com ex- professores do setor e ex alunos (as) se justifica pelo desejo

de ouvir essas pessoas, na tentativa de contribuir com o debate sobre a igualdade de

direitos  no exercício  da  profissão  docente.  Nesse  delinear,  o  emprego  da  entrevista

qualitativa  pode  servir  para  mapear  e  compreender  o  mundo  da  vida  dos  sujeitos

colaboradores.
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A  entrevista  qualitativa,  pois,  fornece  os  dados  básicos  para  o
desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores sociais e sua
situação.  O  objetivo  é  uma compreensão  detalhada  das  crenças,  atitudes,
valores  e  motivações,  em  relação  aos  comportamentos  das  pessoas  em
contextos sociais específicos (BAUER; GASKELL, 2010, p.65). 

Realizar as entrevistas com professores e professoras que fizeram ou fazem parte

do quadro docente da Educação Infantil do Instituto Benjamin Constant, e também com

professores (as) com deficiência visual que foram ex-alunos (as) da Educação Infantil e

que mantém vínculos com o IBC, através de assessorias,  publicações, pesquisas e por

meio da participação em dias festivos que ocorrem em função de datas comemorativas

será importante para compreender o significado que as (os) docentes conferem ao seu

trabalho, por ser uma questão importante no que diz respeito à identidade docente, pois,

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um
produto.  A  identidade  é  um  lugar  de  lutas  e  conflitos,  é  um  espaço  de
construção de maneiras de ser e estar na profissão. Por isso, é mais adequado
falar em processo identitário, realizando a mescla dinâmica que caracteriza a
maneira como cada um se sente e se diz professor (NÓVOA, 1992, p. 16). 

Sobre as entrevistas, autores como Dias (1995) e Manzini (2004) alertam para a

importância do processo da coleta de dados e não somente para os dados trazidos com a

transcrição. A entrevista é compreendida por Manzini (2004, p.9) como “um processo

de interação social, verbal e não verbal, que ocorre face a face” entre o pesquisador e o

participante entrevistado, o primeiro com claros objetivos de pesquisa e o segundo com

informações valiosas para a pesquisa que está sendo realizada.

Assim, a pesquisa qualitativa pode ser compreendida como relação dialógica, em

que o pesquisador e os atores colaboradores, juntos, buscam construir sentidos para o

fenômeno pesquisado. Deste modo, o fazer história representa um momento central da

atividade cultural dotado de uma função específica e essencial “A história é o exercício

da memória realizado para compreender o presente e para nele ler as possibilidades do

futuro,  mesmo  que  seja  de  um  futuro  a  construir,  a  escolher,  a  tornar  possível”

(CAMBI, 1999, p. 34). Partindo desse pensamento, mais do que simplesmente realizar

uma  análise  do  que  será  dito  ou  percebido,  busca-se  compreender  a  construção  do

processo da feminização docente na história da Educação Infantil do Instituto Benjamin

Constant.  

374



4 Resultados

Apesar de o estudo estar em uma fase inicial,  acredita-se que entrelaçando as

fontes  documentais  tais  como  placas  comemorativas,  fotos,  documentos  legais,

normativos e as entrevistas em articulação com a base teórica, será possível encontrar os

fios que tecem a história da Educação Infantil do IBC e de seu corpo docente.

Durante a pesquisa exploratória foram encontradas quatro placas comemorativas

no setor da Educação Infantil, que se apresentam como fontes relevantes da memória da

Educação Infantil no Instituto Benjamin Constant, conforme quadro a seguir:

Quadro 1- Placas comemorativas 

Placa nº 1

Comemoração aos 30 anos da Educação Infantil

22 de novembro de 2010

Placa nº 2

Comemoração dos 25 anos de
REVITALIZAÇÃO

do seu Jardim de Infância- Educação Infantil

22 de novembro de 2005
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Placa nº 3

Inauguração do Jardim de Infância

“Valentina Silva de Oliveira Figueiredo”

22 de novembro de 1980

Placa nº 4

Reconstrução do Jardim de Infância

Dezembro de 1960

Fonte: Elabora pelas autoras, a partir do acervo da Educação Infantil do Instituto Benjamin Constant-
2019.

Conforme se observa, a placa nº2 trás informações relevantes em relação a placa

nº1 ao destacar a palavra “revitalização” que aparece em caixa alta. Se analisarmos a

informação contida na placa nº 2 de que estava sendo comemorado os vinte e cinco anos

de revitalização do Jardim de Infância, pode-se compreender melhor a placa posterior, a

nº 3, pois de 1980 a 2005 passaram-se exatamente vinte e cinco anos. Aparentemente, a

placa nº 2 reforça o conteúdo da placa nº3 que fala de inauguração, tentativa de dizer

que o que se estava comemorando em 2005 era a revitalização de 1980 e não uma

inauguração  como  aparece  na  placa  nº  1.  Cabe  destacar  que  na  placa  nº2  também

aparece  pela  primeira  vez  a  expressão  hifenizada  “Jardim  de  Infância  –  Educação

Infantil”,  provavelmente por em 2005 já vigorar a LDBEN nº 9.394/96 que adota a

terminologia Educação Infantil. 

Verificamos  que  a  placa  nº  4  apresenta  a  informação  de  que  o  “Jardim de

Infância” do Instituto Benjamin Constant foi reconstruído em 1960. Todavia, a palavra

reconstruído presente na placa denota um tempo maior,  algo que já existia antes de

1960, e que foi construído novamente naquele ano. Essa é a placa mais antiga presente

no setor de Educação Infantil e menciona que a reconstrução em relação a o jardim de

infância foi orientada pela Campanha Nacional de Educação de Cegos do Ministério da
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Educação e Cultura. O Decreto 44.236, de 1º de agosto de 1958 instituiu a Campanha

Nacional  de  Educação  e  Reabilitação  de  Deficitários  Visuais  (C.N.E.R.D.V.),

determinando em seu Art 2º que “A Campanha promoverá no seu mais amplo sentido a

educação e a reabilitação dos deficitários da visão, de ambos os sexos, em idade pré-

escolar,  escolar e adulta, em todo o território nacional (BRASIL, 1958, p.1).

Preliminarmente pode-se entender a partir das informações contidas nas placas,

que houve uma reconstrução do espaço da Educação Infantil  no ano de 1960 e uma

revitalização do espaço em 1980, não sendo ainda possível a partir das placas aferir

precisamente a data de fundação. As informações contidas nas placas elucidam que já

faz pelo menos cinquenta e nove anos que a Educação Infantil existe no IBC, com suas

diferentes nomenclaturas. Com a análise das placas comemorativas como vestígios de

memória da Educação Infantil  é possível começar a desvendar um pouco da história

desse espaço educacional.

Para que se possa definir o recorte temporal da pesquisa, ainda busca-se a data

de fundação da Educação Infantil do Instituto Benjamin Constant. No livro ''150 anos

do Instituto Benjamin Constant'', foi encontrada uma citação que menciona o Jardim de

Infância:  ''1933:  O museu do IBC é instalado.  Efetuam-se adaptações  no Jardim de

Infância  e  reformas  de grande porte  nas  instalações  elétricas  e  hidráulicas  (Instituto

Benjamin Constant, 2007, p.100). Novamente é trazida uma temporalidade maior, na

medida em que fala de  adaptações no jardim de infância,  pois, só é possível adaptar

algo que já existe.

Na busca por desvendar a data de fundação da Educação Infantil  no Instituto

Benjamin Constant as fotografias como fonte tem um enorme potencial, na medida em

que  com  elas  pode-se  elaborar  um  mosaico  do  tempo.  Nas  palavras  de  Bonato,  a

fotografia permite  mostrar a realidade vivenciada pelas pessoas retratadas e sua época

“através dos trajes, posturas, expressões, cenários e ambientes registrados. A fotografia

é um fragmento  do passado, propiciando diferentes  leituras  ao se combinar  com os

outros documentos (BONATO, 2003, p. 21 e 22).

 No mesmo sentido, Ciavatta enfatiza que:

As fotografias são mundos de relaçoes silenciosas, que devem ser decifrados
a partir do contexto onde se encontram, na história de sua relação com os
demais  seres,  tanto  pessoas  quanto  objetos.  É  o  reconhecimento  dessas
relações ocultas, expressões complexas do mundo da cultura, que permitem
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aproximarmo-nos  das  fotografias  além  do  prazer  estético,  da  sua
imediaticidade encantadora.  É esse o caminho tortuoso da fotografia como
fonte histórica 9CIAVATTA, 2008, p.45). 

A utilização da fotografia como fonte, contribuirá com a pesquisa auxiliando na

reconstituição da memória da Educação Infantil do Instituto Benjamin Constant, através

desses  registros  poderão  ser  encontrados  novos  elementos  que  auxiliem  a  datar  a

fundação desse segmento na Instituição; e (re) conhecer o seu corpo docente ao longo

dessa trajetória.  

5 Considerações Finais

No momento, a  pesquisa  está  em fase  de  ampliação  de  fontes,  adensando  o

estado do conhecimento para posterior registro na Plataforma Brasil, para que se possa a

seguir  realizar  as  entrevistas  semiestruturadas  e  também  a  pesquisa  no  acervo

institucional. As primeiras fontes analisadas, as placas comemorativas, apontavam para

indícios de que a Educação Infantil  no Instituto Benjamin Constant teria sido criada

antes  de  década  de  1960  conforme  vestígios  encontrados  nas  placa,  porém,  com o

avançar da pesquisa, foi encontrado depoimento de professor aposentado do Instituto

Benjamin Constant que foi ex-aluno do Jardim de Infância em 1945.

Outra evidência encontrada no livro de comemoração dos 150 anos do Instituto

Benjamin Constant, é a menção de uma reforma no Jardim de Infância em 1933.  Se

tomarmos  como base tal  referência,  a  Educação  Infantil  estaria  prestes  a  completar

oitenta e seis anos, porém, essa ainda não é a data de fundação, apenas a referência mais

longínqua encontrada até o momento.

Ginzburg (2007) ao enfatizar  a importância dos vestígios  históricos presentes

nos rastros e também ao suscitar  a necessidade de “desconfiar das fontes” contribui

significativamente para aguçar o olhar crítico durante a ampliação de fontes. Sem isso,

pode-se acreditar na placa nº 1 que diz que a Educação Infantil do Instituto Benjamin

Constant completará em 2019 trinta e nove anos. Nem oitenta e seis e nem trinta e nove.

Afinal, quando a Educação Infantil do Instituto Benjamin Constant teve início (mesmo

que com a nomenclatura da época)? E como se constituiu o seu corpo docente? Qual era
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a formação para trabalhar numa instituição especializada e nesse segmento de ensino?

São desafios dessa investigação. 
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[GT1 - História e Historiografia da Educação] 

 

O DEBATE SOBRE A ESCOLA PÚBLICA NOS EDITORIAIS DA REVISTA ANDE 

NA REDEMOCRATIZAÇÃO BRASILEIRA (1981 -1985) 

 

Lívia Rodrigues de Castro1 

 

RESUMO: A Associação Nacional de Educação (ANDE) foi uma entidade criada no Brasil 
no final da década de 1970 com o objetivo de reunir profissionais de todos os níveis de ensino 
em torno das questões educacionais. Junto a outras associações, a ANDE organizou as 
Conferências Brasileiras de Educação (CBEs) e criou um periódico de divulgação de suas 
ideias, a Revista ANDE. Este trabalho analisou o debate sobre a escola pública realizado pela 
Revista nos seus primeiros nove números, que circularam entre os anos de 1981 e 1985, 
período final da “transição” a Nova República, na chamada “redemocratização”. Assumiu-se 
que as ideias sobre o ensino público divulgadas pelo periódico e pela entidade pudessem ser 
depreendidas na análise dos seus editoriais, na medida em que tais oferecem as principais 
preocupações político-sociais e educacionais dos integrantes de sua Coordenação e do 
Conselho Editorial, em maioria professores universitários do Estado de São Paulo, além de 
sintetizarem os assuntos abordados em cada número. Os editoriais da Revista ANDE 
evidenciaram sua proposta de denunciar os problemas educacionais decorrentes do ensino 
tecnicista do regime militar e as contradições da ampliação do acesso à escola sem o 
improviso de sua qualidade, além de estimular a ação orgânica dos educadores e funcionários 
das instituições escolares nos meios de representação. No recorte, o periódico defendeu a 
superação das perspectivas educacionais do positivismo-liberalismo da Escola Nova e do 
conservadorismo e autoritarismo-burocrático do Estado burguês-militar, em favor de um 
pensamento crítico de educação na sociedade capitalista, como uma ferramenta da própria 
superação e emancipação da classe trabalhadora brasileira. Desde o seu primeiro número, a 
Revista se comprometeu com a democratização de toda a sociedade e defendeu que tal só 
ocorreria partir de atitudes realizadas no “chão da escola” pública e da ação dos educadores 
nos meios de representação. A análise foi feita a luz dos pressupostos do materialismo 
histórico-dialético de Marx e Engels e tomou o conceito de “intelectual orgânico” de Gramsci. 
O trabalho se insere na História da Imprensa Educacional da década de 1980. 
 
Palavras-chave: História da Imprensa Educacional. Ensino público. Educação brasileira.  
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho que se inicia apresenta os primeiros frutos da pesquisa de Mestrado em 

Educação, intitulada Imprensa, educação e democracia: o debate da Revista ANDE (1981-

1995), que teve início no ano corrente (2019) e se realiza no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR, campus de São Carlos, na linha 

de pesquisa História, Filosofia e Sociologia da Educação¸ sob a orientação do Prof. Dr. 

Amarílio Ferreira Júnior.  

A pesquisa em andamento investiga o discurso de “democratização do ensino”, 

veiculado pela Revista da Associação Nacional de Educação, no período entre 1981 e 1995, 

isto é, a data entre o seu primeiro número e o último exemplar que foi possível mapear (21º). 

No trabalho em questão, o tema da “democratização de ensino” é abordado com o enfoque no 

debate sobre a educação pública entre os anos 1981 e 1985, momento final da “transição” à 

Nova República. Para atingir o objetivo da proposta, foram analisados os editoriais publicados 

nas revistas de números 1º a 9º, referentes ao período mencionado. O recorte foi determinado 

a partir do que a própria documentação permitiu a pesquisa, isto é, os conteúdos dos editoriais 

nesses nove números abordaram, em específico, os rumos da redemocratização ainda sob a 

ditadura civil-militar, os números posteriores tiveram outras configurações, a saber: entre os 

números 10º e 16º (1986-1990), a revista se concentrou no debate da Assembleia Nacional 

Constituinte e das eleições de 1990; e entre os números 17º e 21º (1991-1995), apresentou as 

discussões em torno da formulação da Nova Lei de Diretrizes de Bases da Educação 

Nacional, aprovada em 1996. As revistas de números 10º a 21º, portanto, apontam para outros 

projetos de “democratização de ensino”, que serão analisados em trabalhos futuros. A 

fundamentação teórica deste trabalho ocorreu a partir dos pressupostos do materialismo 

histórico-dialético de Marx e Engels e do conceito de “intelectual orgânico”, idealizado nos 

escritos de Gramsci. 

A princípio, destaca-se as potencialidades do uso de revistas pedagógicas na pesquisa 

histórico-educacional. Nos últimos anos, os pesquisadores brasileiros e europeus tem 

privilegiado a utilização dos periódicos para as investigações da História da Educação, visto 

que as revistas fornecem uma espécie de retrato, na perspectiva de um grupo específico, do 

campo educacional de uma época (Cf. MAGALDI; XAVIER, 2008; NÓVOA, 1997). 

Considera-se aqui também que o estudo da imprensa é bastante pertinente para a compreensão 

dos múltiplos aspectos da educação de um tempo, revelando as inquietações de educadores e 

intelectuais, as teorias pedagógicas difundidas entre eles e suas contradições na prática, a 
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recepção e efetivação das políticas educacionais no ambiente escolar, as condições de trabalho 

dos professores e alunos nas instituições, entre outros.  

 

OBJETO DE ANÁLISE 

 

A entidade responsável pela revista, a Associação Nacional de Educação (ANDE) foi 

fundada em 1979 por educadores e intelectuais com o objetivo de articular, em âmbito 

nacional, todos os profissionais da educação do país em torno do debate sobre as políticas 

educacionais e as problemáticas do ensino durante a transição (CUNHA, 2009). Sua fundação 

foi inspirada na Associação Brasileira de Educação (ABE), uma sociedade civil criada em 

1924 e existente até hoje2, que, inicialmente, foi ocupada pelo movimento dos escolanovistas. 

Relembra-se que estes foram os responsáveis pela escrita e divulgação, em 1932, do famoso 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, documento que fez defesa à escola pública, laica, 

gratuita, universal e obrigatória no Brasil (SAVIANI, 2013). A ABE atuava promovendo 

cursos, encontros e conferências, entretanto, após a década de 1950, perdeu expressividade e, 

por acreditarem estar desativada, os educadores fundaram a ANDE (SAVIANI, 2013 em 

entrevista a PINHEIRO, 2015). Em sua Carta de Princípios, a associação denunciou o caráter 

restritivo, centralizador e burocrático do ensino à época como resultado das reformas 

tecnicistas realizadas pelo regime militar e se colocou a favor de um ensino democrático que 

estaria “estreitamente ligado ao esforço de democratização da sociedade como um todo” 

(Carta de Princípios, RA, n.1, p. 57-59). 

Em união a Associação Nacional de Pesquisa em Educação (ANPED) e o Centro de 

Estudos Educação e Sociedade (CEDES), formadas também no final da década de 1970, a 

ANDE organizou seis Conferências Brasileiras de Educação (CBEs), de ocorrência entre os 

anos de 1980 e 1991. As CBEs reuniram professores dos diversos setores, debateram os 

desafios da educação pública, discutiram alternativas à política educacional e propuseram 

soluções pedagógicas para as demandas dos professores (PINHEIRO, 2015). A fim de 

publicar suas ideias e os resultados das CBE’s, a associação criou, em 1980, a Revista da 

ANDE, também conhecida simplesmente como Revista ANDE (RA).  

A realização deste trabalho assumiu que as ideias sobre o ensino público divulgadas 

pela revista e pela entidade poderiam ser depreendidas da análise dos seus editoriais, que no 

 

2 A ABE existe até os dias atuais, no entanto possui uma formatação muito diferente da originária. Cf.: 
http://www.abe1924.org.br/  
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primeiro número recebeu o nome de Carta aos Educadores e na maioria dos outros, Aos 

Colegas Educadores. Inferiu-se também que este elemento da revista oferece as principais 

preocupações político-sociais e educacionais dos integrantes de sua Coordenação e do 

Conselho Editorial, os quais eram, majoritariamente, professores universitários do Estado de 

São Paulo, além de sintetizar os assuntos abordados em cada número. Como será 

demonstrado, os editoriais da Revista ANDE ratificaram sua proposta de denunciar os 

problemas educacionais decorrentes do ensino tecnicista do regime militar e, 

consequentemente, estimular a ação orgânica dos docentes e funcionários das escolas na 

administração pública. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar o discurso de “democratização de ensino” 

relacionado a escola pública a partir dos editoriais dos números 1º ao 9º da Revista ANDE nos 

anos de sua circulação, entre 1981 e 1985. Pretendeu-se com isso, levantar o debate sobre as 

relações entre o processo de redemocratização e as publicações da Revista no tema da 

educação pública, contribuindo para a História da Imprensa Educacional e da instituição 

escolar pública da metade da década de 1980.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O trabalho em tela está fundamentado no materialismo histórico, formulado por Karl 

Marx e Friedrich Engels no século XIX, e no conceito de “intelectuais orgânicos” de Antonio 

Gramsci, idealizado no início do século XX. Em discordância aos teóricos contemporâneos do 

que se convencionou chamar pensamento “pós-moderno”, que advogam que as teorias 

originária e de inspiração marxista-engeliana estão ultrapassadas e superadas para o século 

XXI, principalmente, depois da queda da União Soviética na década de 1980; acredita-se que 

escritos de ambos tem muito ainda a contribuir para as pesquisas científicas, pelo menos 

enquanto o capitalismo (do qual suas filosofias fizeram oposição) ainda estiver em voga (Cf. 

LOMBARDI; SAVIANI, 2005). Ademais, tal perspectiva traz consigo um projeto 

revolucionário de educação, de formação humana e de escola pública, que é também de 

interesse deste trabalho.  

Uma análise teórico-metodológica alinhada ao materialismo histórico pressupõe que a 

pesquisa, de início, deve investigar o particular (o objeto, dado empírico) em mediação com o 
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geral/universal (a totalidade do social), para depois realizar novamente o caminho inverso, 

percebendo suas contradições de modo que “o concreto [real] é o concreto por ser a síntese de 

múltiplas determinações, logo, a unidade na diversidade” (MARX, 2008). O conhecimento é 

entendido, assim, como o resultado do processo de investigação e se torna concreto, no 

sentido que é consequência da existência real, histórica e espacial de um conjunto de relações, 

fundamentalmente, materiais/econômicas na base (disputas entre as classes sociais/relações de 

produção, a “infraestrutura”) e culturais no ápice (“superestrutura”/”ideologia”). Para os 

autores, o caminho do conhecimento compreendia a prática efetiva no meio social, a abstração 

sobre a experiência e, novamente, a prática social consciente. O sujeito (homem) e o objeto de 

conhecimento (realidade), então, estavam em um movimento dialético contínuo de 

transformação, no qual, teoria e prática se uniam, gerando a “práxis”.  

Sabe-se que o objetivo dos escritos de Marx e Engels, como ferramenta de 

esclarecimento e luta revolucionária, era ascensão da classe operária ao poder e instauração 

do comunismo. No campo da educação, na sociedade igualitária proposta pelos autores, 

importa-se aqui a função que eles delegaram ao Estado transitório (socialista) enquanto 

mantenedor da educação pública, gratuita, laica e livre, sem interferência político-ideológica 

(de religião, classes ou do próprio estado burguês). Assim como vislumbraram que a educação 

escolar deveria ser uma conquista de poder político da classe operária e exerceria o papel de 

desenvolvimento das faculdades humanas em toda a sua multiplicidade, articulando trabalho 

técnico-manual e intelectual, em busca da formação integral/politécnica dos homens (MARX, 

2012).  

É nessa ótica, do ser humano enquanto ser social, político e histórico, da educação 

enquanto ferramenta de emancipação e desenvolvimento integral dos alunos e da escola 

pública como o espaço particular desse artifício, que foram analisadas as propostas de 

“democratização de ensino” e de escola pública da Revista ANDE nos editoriais dos nove 

números. O materialismo histórico permitiu compreender as ideias de ensino do periódico 

como resultantes do processo de “luta de classes” do seu tempo (a década de 1980 no Brasil) e 

perceber ainda suas singularidades em relação a um contexto maior, o do capitalismo global 

(no momento de ascensão do neoliberalismo). 

O conceito de “intelectuais orgânicos” de Gramsci, subsequente, é tributário do 

materialismo histórico. O autor definiu como “orgânicos”, os intelectuais conectados ao 

mundo do trabalho e às organizações sociais, políticas e culturais da classe que eram 

pertencentes. Todas as atividades econômicas produziam, no interior das profissões, 

intelectuais que auxiliavam além do avanço da produção econômica, exercendo funções 
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educativas e organizativas que buscavam assegurar a hegemonia e o domínio estatal do seu 

grupo social. Tal categoria teórica se afilia a outros conceitos gramscianos, como o de “bloco 

histórico”, isto é, o vínculo constante entre a infraestrutura (classes sociais/forças produtivas) 

e a superestrutura (estado/cultura), e “hegemonia”, em que uma classe era dominante 

(hegemônica), temporalmente, por controlar o aparato coercitivo (Estado) e ideológico 

(cultural) daquela sociedade. Na relação intrínseca entre infraestrutura e superestrutura, 

estavam os intelectuais orgânicos, produtores de conhecimento e formadores de consciência, 

que eram educados nas instituições escolares e tinham espaço privilegiado de atuação nos 

partidos políticos e nos periódicos (GRAMSCI, 2001).  

Sob esse pressuposto de Gramsci, muitos educadores brasileiros da década de 1980 se 

vincularam a partidos, aos movimentos populares e mobilizaram lutas pela democratização da 

sociedade. Por esse motivo, seu entendimento foi auxiliar na compreensão das ideias de 

“democratização de ensino” público da Revista da ANDE nos editoriais dos números 1º ao 9º, 

possibilitando a avaliação dos grupos sociais, dos interesses e engajamentos dos autores em 

instituições e movimentos sociais, especialmente, daqueles que também participavam da 

Coordenação e Conselho Editorial. O autor italiano elucidou ainda sobre a importante função 

das revistas na reforma moral e intelectual da sociedade, no sentido que os periódicos 

representavam e se direcionavam a uma classe, criando seu público e educando-o 

(GRAMSCI, 2001). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia utilizada neste artigo adotou as seguintes etapas: 1) Leitura rápida dos 

21 editoriais da Revista ANDE; 2) Leitura atenta dos 9 editorais do recorte em questão; 3) 

Seleção das partes dos textos que fazem referência à escola pública; 4) Leitura de bibliografia 

especializada sobre a temática do ensino público na década de 1980; 5) Cruzamento entre as 

informações das partes selecionadas e a contextualização percebida na bibliografia; 6) Análise 

das informações a partir do aporte teórico do materialismo histórico-dialético e do conceito de 

intelectuais orgânicos; 7) Síntese e escrita dos resultas alcançados.  

 

RESULTADOS 

 

A análise dos editoriais de números 1º à 9º, permitiu significar que a revista debateu os 

rumos da redemocratização em âmbito nacional tanto a partir das mobilizações da sociedade 
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civil e, particularmente, dos professores nos órgãos de representação, sindicatos, entidades e 

revistas científicas; quanto pelas vias institucionais do próprio governo, como por exemplo, a 

composição dos executivos estaduais e municipais de membros de partidos opositores ao 

regime (Aos Colegas Educadores, RA, no 6).  

Os três primeiros números afirmaram a passagem da perspectiva de “debate e 

participação” dos educadores “acerca de qual seria a educação voltada para os interesses da 

maioria de nosso povo” (Carta aos Educadores, RA, no 1) para o de, terminada a época de 

“denúncia̧ afirmação a respeito do que se pode e se deve fazer para superar alguns impasses 

da nossa educação” (Aos Colegas Educadores, RA, no 3), ou seja, de proposição de novas 

ideias para a educação e, como será demonstrado a seguir, de prática política.  

No momento de “debate e denúncia”, os dois números iniciais descreveram o grande 

volume de contribuições e aceites de convites para publicação, o que, para os editores, 

significou a “efervescência” do momento, a vontade crescente dos professores em produzir 

críticas ao ensino vigente (tecnicista), o que só se tornou possível após a revogação do entulho 

autoritário pelos militares.3 O segundo número trouxe uma afirmação que percorreu a maioria 

dos editoriais da revista, tal qual é “a democratização da sociedade passaria necessariamente 

pela educação e consequentemente pela escola”, e pela escola “pública”, acrescentando que o 

espaço do ensino público seria o mais legítimo para a atuação daqueles que estavam 

“interessados na construção de uma sociedade mais justa e democrática” (Aos Colegas 

Educadores, RA, no 2). 

Em particular sobre a escola, o editorial do primeiro número defendeu que a revista 

não partia de um “modelo ideal de escola”, porém acreditava que a “melhor escola para a 

maioria não poderia ser definida por uma minoria” (Carta aos Educadores, RA, no 1). O texto 

se refere, assim, ao caráter historicamente excludente da instituição escolar, aludindo como 

“maioria”, o povo brasileiro, e “minoria”, a elite política. Naquele momento, a “minoria” 

representava uma aliança entre uma ala civil, a burguesia agroindustrial, e outra militar, as 

Forças Armadas, o que garantiu a persistência do conservadorismo, da exclusão social e, 

particularmente surgido na Ditadura, da pedagogia tecnicista nas escolas no país. O pacto 

entre os interesses econômicos da burguesia, em fase neoliberal, e os militares à frente do 

Executivo, expressou na escola, respectivamente, uma característica produtivista, já que a 

 

3 Em janeiro de 1979, foi revogado o Ato Institucional no 5, a população brasileira reconquistava o direito de 
habeas-corpus no caso de crime político, o direito de não ser presa sem acusação ou ordem judicial e o direito de 
ser julgada sem juízes coagidos por qualquer razão. A revogação do AI-5 é considerada um grande marco da 
transição democrática, com ela caia a maior parte do aparelhamento que afirmou a ação dos militares no governo 
(Cf. VIEIRA, 2000, p. 210). 
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instituição escolar deveria servir ao avanço do capitalismo, e autoritária, numa lógica de 

obediência de todos os cidadãos às decisões do governo, sob a observância e fiscalização dos 

supervisores (surgidos nas reformas educacionais) e da sociedade civil.  

O tecnicismo pode ser compreendido como uma série de medidas por parte da 

administração militar que percorreram desde a implementação de políticas de controle e 

burocratização das instituições educacionais, como as reformas universitária de 1968 e do 

ensino de 1º e 2º graus de 1971, quanto na própria composição ministerial de, em maioria, 

profissionais técnicos no governo (FERREIRA Jr.; BITTAR, 2008). A concepção pedagógica 

tecnicista se baseava nos princípios de objetividade e eficiência, visto que o exato era investir 

o mínimo na educação pública e receber o máximo de resultados para o Estado. Não admitia, 

portanto, a subjetividade no processo de aprendizagem e no relacionamento entre os alunos e 

professores, a escola efetivamente viveu um processo de mecanização do ensino para a 

produção de cidadãos contrarrevolucionários. O interesse do Estado burguês-militar era 

compor a sociedade brasileira de técnicos, com mentalidade produtivista e conservadora, que 

no mercado de trabalho corresponderiam as necessidades do desenvolvimento industrial e 

agroexportador, aos imperativos, portanto, do capital internacional. A educação no Brasil se 

tornava cada vez mais universalizada, porém dupla: o ensino primário público era direcionado 

às camadas populares e as preparava para ao ensino técnico profissionalizante (secundário), 

resguardando às elites, um ensino primário particular de melhor qualidade e todo o ensino 

superior (3º grau privado e público). Era o preparo dos filhos dos burgueses para, 

posteriormente, assumirem os cargos empresariais e políticos no parlamento que pertenciam 

aos seus pais, em contrapartida educava as classes populares para o mercado de trabalho, onde 

produziriam sem se mobilizar.  

Sobre tal problemática do contexto escolar, o texto do primeiro editorial mencionou as 

“falhas e contradições” da instituição escolar, o seu “papel reprodutor e legitimador das 

desigualdades sociais”, onde a escola era para os educadores, o “chão histórico” de sua 

atuação (Carta aos Educadores, RA, no 1). Como papel “reprodutor e legitimador” das 

desigualdades, o editorial se inseriu na teoria da educação que Dermeval Saviani (2018, p. 13-

24) denominou de movimento crítico-reprodutivista, muito expressivo na década de 1970, que 

se opunha a pedagogia tecnicista e visualizava a escola como o espaço de reprodução 

ideológica do capitalismo e das desigualdades sociais, tendo como expoentes autores 

estrangeiros (Bourdieu, Passeron, Baudelot, Establet e Althusser) e brasileiros (Luís Antônio 

da Cunha). É evidente que a escola no contexto da Ditadura foi o local de disseminação da 

sua ideologia de “desenvolvimento com segurança”. 
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Embora a equipe de redação tenha afirmado uma cisão entre um período de denúncia 

(nos 1 e 2) e outro de prática político-pedagógica (a partir do no 3), o seu primeiro número já 

afirmava um projeto coletivo de contribuição dos professores e pesquisadores da educação 

nas transformações da escola pública, projetando o que era possível a eles realizar na prática, 

tanto “naquilo que ela tem de “político”[...] quando naquilo que ela tem de técnico” (Carta aos 

Educadores, RA, no 1). Aqui o “político” se refere a atuação orgânica dos educadores nos 

sindicatos e nas entidades de representação de classe, que ressurgiram na virada da década 

1970 para 1980, mediante o recuo dos órgãos repressivos da ditadura. Ao “técnico”, o 

editorial se refere a abordagem de temáticas que geralmente eram realizadas nas publicações 

tecnicistas, como a discussão sobre materiais de trabalho (livro didático, lousas), avaliação de 

aprendizagem, planejamento curricular, interação professor-aluno, entre outros, definindo que 

essas dimensões pedagógicas possuíam também um caráter político.  

No entanto, na crítica das práticas vigentes e na proposição de novas, havia a 

problemática de superação do tecnicismo sem perder de vista a “seriedade técnica no trabalho 

educacional” (Aos Colegas Educadores, RA, no 2). Por trás desse pensamento, residia a 

separação entre o trabalho intelectual e trabalho técnico-manual que, no materialismo 

histórico, não se qualifica, já que este propõe o desenvolvimento total do aluno, produzindo 

um ser humano omnilateral, capaz de levar ao extremo todas as suas capacidades cognitivas e 

físicas. A proposta da revista de, ao mesmo tempo, teorizar sobre novas pedagogias e atuar 

nos órgãos de representação vai ao encontro com o que as categorias supramencionadas de 

“práxis” e “intelectuais orgânicos”, isto é a coesão e movimento dialético entre a teoria e a 

prática sociais e correspondência desta prática com os interesses da classe pertencente, como 

a única possibilidade possível para que o periódico pudesse corresponder as necessidades 

“reais”/”concretas” do ensino brasileiro.  

O terceiro editorial ocorreu na ocasião de preparação da II CBE (a primeira aconteceu 

em abril de 1980), sobre a qual a equipe de redação escreveu ser uma “feliz e significativa 

coincidência histórica” a publicação do terceiro número da revista no ano (1982) do 

quinquagésimo aniversário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (Aos Colegas 

Educadores, RA, no 3). Em lembrança das lutas de defesa da escola pública dos escolanovistas 

e, inclusive, no entendimento dos limites que levaram a ampliação da escola e ascensão do 

tecnicismo, o editorial apresentou uma retrospectiva, afirmando que as década de 1940 e 1960 

assistiram uma expansão da doutrina (da Escola Nova) e uma diversificação do sistema 

educacional que, em suas contradições, 
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consumiu boa parte das ilusões criadas pela doutrina de 32, e se a década de 70 foi 
acima de tudo de tomada de consciência dos impasses e de denúncia de seus 
condicionantes econômico-políticos, a década de 80 parece definitivamente marcada 
pela organização dos educadores (Aos Colegas Educadores, RA, nº 3).  
 

Quando o texto falou sobre ilusões, dialogou com o ideal que os escolanovistas tinham 

de que a universalização do ensino, por si só, resolveria os problemas sociais e de 

subdesenvolvimento do Brasil. Esse pensamento positivista levou a construção de uma escola 

pública extremamente precária e, como abordado, legitimadora das desigualdades sociais. 

Percebe-se aqui, novamente, a revista referindo a grande organização dos educadores no 

período. 

Em seguida, o número 4 é dedicado ao professor. Seu editorial demonstra as 

transformações da profissão no tempo, afirmando que a educação era privilégio de 

pouquíssimos no país nas décadas de 1930 e 1940, quando os educadores eram figuras de 

“prestígio” (a “linda normalista”), de composição em maioria do gênero feminino, e a 

“minoria letrada” era vista com “reverência”. O editorial relembra que as mudanças 

decorrentes da “urbanização, modernização e massificação quantitativa da escolaridade 

básica”, culminaram na precarização da escola e, consequentemente, na desvalorização dos 

professores. O texto destaca também que a escola pública estava, “obviamente”, em crise e, 

por união “inseparável” a ela, a carreira docente, porém a sociedade não deveria cometer o 

erro de heroificar os professores, enxergando-os como “réus” do processo, e sim buscar o 

entendimento da realidade onde eles se inseriam junto aos alunos, ou seja, da instituição 

escolar pública, para, finalmente, melhorá-la. No contexto da ditadura civil-militar, assistiu-se 

a uma progressiva proletarização dos professores, as reformas educacionais implementadas 

pelo regime geraram a ampliação nas escolas e a aceleração na formação dos docentes (para 

suprir a demanda), isto somado a política do “arrocho salarial” resultou, nas décadas de 1970 

e 1980, em um magistério com condições de vida e trabalho deterioradas, o que explica o 

grande volume de greves e adesão aos sindicados (FERREIRA Jr.; BITTAR, 2006). 

A revista de número 5 é especial no tema concernente a essa comunicação, uma vez 

que se trata de uma edição voltada para a escola pública. Dessa forma, o seu editorial renovou 

a homenagem ao cinquentenário do Manifesto dos Pioneiros e pretendeu “contribuir para uma 

reflexão acerca do significado dessa luta no atual momento político do país” (Aos Colegas 

Educadores, RA, nº 5). O editorial faz alusão aos artigos do número que tratam desde a 

fundação do ensino público no “bojo das conquistas liberais das burguesias europeias dos 

séculos XVIII e XIX” aos problemas reais do período, como as relações entre as classes 

populares com a escola, a “desnutrição, a representação da escola pelos trabalhadores, a 

391



 

 

didática e a relação professor-aluno” (Aos Colegas Educadores, RA, nº 5). O texto finaliza 

dizendo que as “classes populares” estariam naquele momento mais presentes na escola 

pública, sendo possível “qualificá-la de escola popular”, já que a “ampliação do acesso e da 

permanência das classes populares na escola pública” constituiriam, segundo a equipe de 

redação, uma estratégia legítima para a construção de uma “escola popular”, cujo conteúdo e 

forma eram frutos de disputa daquele presente (Aos Colegas Educadores, RA, nº 5).  

Quando a revista faz referência a “ampliação do acesso e permanência das classes 

populares na escola pública”, não diz respeito apenas ao crescimento do número de crianças 

no ensino primário, o que já ocorria, em grande parte, desde 1950; mas sim ao aumento 

substancioso daqueles alunos que continuavam seus estudos no ensino secundário. Para 

elucidar a problemática, sabe-se que, em 1960, a porcentagem da população escolar 

correspondente aos matriculados no ensino secundário era de 3,1%; em 1974, esse número já 

atingia 8%, mais que o dobro, e em 1980, 11%, demonstrando a intensidade do 

desenvolvimento da população estudantil na etapa posterior do ensino primário, em 

decorrência das reformas educacionais dos militares (KLEIN; LUNA, 2014, p. 54). Grande 

responsável por esse movimento de escolarização foi a Lei de nº 5.692, de agosto de 1971, 

que organizou o ensino de 1º e 2º grau no país, aumentando os anos escolares obrigatórios de 

4 para 8 e definindo ao 2º grau, a responsabilidade de oferecer “cursos intensivos de 

qualificação profissional” (BRASIL, 1971), o que chamou atenção da população trabalhadora. 

Para o presidente em questão, Emílio Garrastazu Médici (mandato: 1969-1974), isso 

significava uma improvisação do “milagre econômico brasileiro”, gerando uma maior 

qualificação dos trabalhadores.4  

Igualmente relevante é o sexto editorial, visto que o tema central de discussão da 

revista de número 6 foi a “questão da democratização” (Aos Colegas Educadores, RA, nº 6). 

O editorial definiu que está sendo lançado em um momento de importante “significação 

histórica”, que foi a composição dos executivos estaduais e municipais por membros dos 

partidos de oposição, os quais sempre advogaram pela “democratização” (Aos Colegas 

Educadores, RA, nº 6). Assim, o texto assinalou que o número estaria de “ponta a ponta” 

dedicado ao tema a fim de “discutir diferentes formas, diferentes visões e diferentes níveis de 

democratizar o processo educativo”, inclusive conscientes dos limites do quadro 

 

4 Na prática, o chamado “milagre econômico” da Ditadura Civil-Militar foi uma farsa panfletária do regime, que 
fez crescer vertiginosamente a dívida externa no país e gerou uma crise inflacionária no final da década de 1970, 
aumentando o preço dos alimentos e desvalorizando os salários. A hiperinflação se entendeu até 1994, com a 
instauração do Plano Real. Sobre a farsa do “milagre econômico” brasileiro, cf: SINGER, 1983.  
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“socioeconômico e político sabidamente difícil” brasileiro (Aos Colegas Educadores, RA, nº 

6). Relembrou também que o periódico nunca havia eliminado o seu caráter de denúncia, em 

contradição com o número 3, mas sim “seu conteúdo que mudou”, uma vez que antes 

denunciavam a direção política e, posteriormente, aventaram novas alternativas pedagógicas e 

de intervenção no cenário político, como as formas “mais democráticas de escolha dos 

diretores das escolas” (Aos Colegas Educadores, RA, nº 6). O contexto do periódico revelou 

um vínculo entre as eleições dos governadores de oposição em 1982 e a eleição dos diretores 

nas escolas pela comunidade escolar em 1983. A demanda por “democratização” do setor 

educacional implicava também em uma “gestão democrática” do ambiente escolar, no qual a 

comunidade-escola (pais, educadores, alunos e servidores) poderiam ter participação decisiva 

na escolha da direção das instituições do ensino público a partir de eleições diretas, que 

ocorreram em várias escolas no país em 1983, de diferentes formas (Cf. PARO, 2003).  

As relações entre o caminho das “experiências educacionais” e a eleição dos governos 

opositores pelo “voto popular” apareceu novamente no editorial da revista de número 7, que 

foi preparado concomitantemente a III CBE (outubro de 1984) de tema “Da crítica as 

propostas de ação”. O texto falou sobre os “desafios de articulação” entre o “ensino básico” e 

o “processo de democratização”, que naquela ocasião, com a representação popular nos 

executivos, se manifestava também no “papel do Estado na garantia do direito de todos os 

cidadãos à educação” (Aos Colegas Educadores, RA, nº 7). O editorial assegurou ainda que 

havia um consenso em relação a “luta pela ampliação e melhoria do ensino de 1º grau”, porém 

se perdia de vista o 2º grau e, ainda mais, o 3º grau, como se seus avanços não possuíssem 

impacto na democratização. Tais críticas realizadas na revista são pertinentes, uma vez que 

entre os educadores existiam discordâncias em relação as frentes de luta diante da 

universalização dos três graus de ensino. Parte dos intelectuais defendia a prioridade de 

solução do analfabetismo, ainda latente da população brasileira, e da precariedade dos estudos 

primários, legando as lutas pela universidade, para uma etapa posterior; enquanto outros 

visualizavam que o embate pelo ensino público deveria ocorrer em semelhança em todas as 

instituições educacionais.  

No próximo editorial, a discussão sobre a escola pública apareceu vinculada a 

“questão do saber”, temática de abordagem da revista de número 8. O texto discutiu que o 

“saber” é tido como o motivo de “existência da escola” nas sociedade humanas, como o 

resultado da evolução da “tradição oral” de passagem dos conhecimentos para a “tradição 

escrita”, gerando a construção de um local que a privilegia: o ambiente escolar. Então, o 

editorial debateu a importância da “alfabetização no ensino primário” como porta de acesso 
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ao “saber” no modo que a sociedade contemporânea sistematizou o conhecimento, através de 

“códigos”. A discussão do assunto neste número procurou conscientizar o professor do seu 

“papel” não de unicamente “dominar o saber” e sim o “saber-fazer didático contextualizado 

historicamente e socialmente comprometido com a democratização radical da sociedade”. Em 

continuação ao número anterior, o editorial de número 8 também relembra a eleições dos 

diretores e o embate em torno da municipalização do ensino. Nas relações entre o “saber” e a 

“alfabetização” no Brasil, é sabido que, fora da escola, os índices de analfabetismo ainda eram 

muito elevados no período. Enquanto na década de 1960, no início do governo dos militares, 

40% da população com 15 anos ou mais era analfabeta, em 1980 ainda existiam em torno de 

19 milhões de analfabetos nos país, o que significava um quarto da população brasileira 

(KLEIN; LUNA, 2014, p. 58). 

Como finalização da análise proposta no artigo e término do recorte escolhido, o 

próprio conteúdo do editorial de número 9 realizou um resumo dos questionamentos dos nove 

primeiros números e demonstrou os objetivos da associação para o próximo período da 

revista:  

 
Desde sua fundação, a ANDE vem se posicionando resolutamente a favor da escola. 
Não, porém, de qualquer escola [adiciona-se aqui a escola pública]. Trata-se de lutar 
por uma escola que ofereça efetivas condições de aprendizagem as camadas 
majoritárias da população (Aos Colegas Educadores, RA, nº 9).  
 

Nesse posicionamento, o texto afirmou que a ANDE teria “convicção” de estar 

sintonizada as aspirações educacionais da “classe trabalhadora deste país”. Em seguida, 

defendeu também que o processo de “fortalecimento da escola pública” estaria incluso no 

movimento mais amplo “de fortalecimento da sociedade civil”, naquele tempo possível do 

início das discussões sobre a Constituinte. O editorial de número 9 dispôs nesta parte de uma 

relação entre escola pública e sociedade civil que, no materialismo histórico, é definida como 

o movimento dialético entre o particular e o geral. O texto afirmou categoricamente que o 

avanço de uma gerará, em automático, o da outra, em duplo e mútuo engrandecimento. Não 

sendo qualquer “fortalecimento” e sim aquele que procura a “participação ampla, autônoma e 

hegemônica dos trabalhadores em ultrapassar a ideologia liberal” da ação da ABE, tanto em 

suas vertentes teóricas quanto práticas sobre as tensões entre “escola e trabalho”, “pedagogia 

e pedagogo”, “avaliação e conteúdo”, entre outros (Aos Colegas Educadores, RA, nº 9). 

Ao citar a ABE, o editorial de número 9 está se referindo novamente à proposta dos 

escolanovistas de defesa do ensino público, laico, universal e obrigatório no Brasil. Viu-se 

que o desdobramento histórico desse pensamento na escola pública culminou em um ensino 
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elitista e insuficiente. A revista vislumbrava que o contexto da década de 1980, apresentava a 

oportunidade certa para ultrapassar a perspectiva educacional liberal da Escola Nova e a, 

posterior, educação tecnicista neoliberal, conservadora e autoritária do Estado burguês-

militar, em favor de uma perspectiva crítica da educação na sociedade capitalista, como 

ferramenta da própria superação e emancipação da classe trabalhadora. Movimento este que 

se faria no “chão da escola pública” e pela atuação política dos educadores na 

democratização.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta inicial dessa comunicação era analisar o discurso de “democratização de 

ensino”, com ênfase para o tema da escola pública, nos editoriais dos 21 números da Revista 

ANDE, circulados entre 1981 e 1995. No entanto, a extensão que este trabalho tomou não 

permitiu que se apresentasse, neste texto, todos resultados extraídos dos 21 números. Por este 

motivo, optou-se por abordar a primeira parte da periodização proposta na pesquisa, as 

revistas de números 1º a 9º, publicadas entre 1981 e 1985, que possuem enfoque no debate da 

redemocratização brasileira. Os recortes posteriores - os números 10º ao 16º, publicados entre 

1986 e 1990, referentes a Assembleia Nacional Constituinte e as eleições de 1990, e os 

números 17º ao 21º, publicados entre 1991 e 1995, sobre as movimentações em torno da Nova 

Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional de 1996 – serão tratados em trabalhos 

futuros. 

Espera-se que as discussões trazidas pela Revista ANDE, nos seus nove exemplares 

iniciais, tenham contribuído à melhor compreensão do contexto educacional e das 

mobilizações dos educadores, através do periódico, em meio a redemocratização. Com 

destaque para dois aspectos: 1) situação elementar em que ainda se encontrava a escola 

pública sob a Ditadura Civil-Militar; e 2) o campo de disputa político-ideológico entre o 

ensino tecnicista e as propostas de uma educação crítica pelos educadores na década de 1980. 

No momento atual (2019), em que, novamente, uma elite tradicional, conservadora e 

militarista ocupa postos no governo e defende a imposição de sua ideologia no ensino, através 

do Projeto de Lei Escola sem Partido, isto é, partidarizado com a direita reacionária, deseja-se 

também que este trabalho possa elucidar alguns caminhos para a concretização de um escola 

pública democrática, política e emancipadora, a serviço da cidadania e do povo brasileiro. 
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GT1 – HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DA EDUCAÇÃO 

 

DIRETRIZES PARA ENSINO NORMAL EM CAMPINA GRANDE-PB (1950-
1960) 

 

Pâmella Tamires Avelino de Sousa1 
Niédja Maria Ferreira de Lima2 

 

Resumo 

O estudo ora apresentado compreende parte da pesquisa do Mestrado Acadêmico: “Em 
Benefício da Juventude Feminina”: A Escola Normal Estadual de Campina Grande/PB 
(1955-1960) do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de 
Campina Grande (PPGEd/UFCG). Objetiva investigar os determinantes sociais e 
políticos que fomentaram a criação da Escola Normal Estadual de Campina Grande/PB 
(ENECG) na década de 1960. Compreendemos a pesquisa acerca de instituições 
escolares como temática relevante no âmbito da História da Educação, uma vez que a 
instituição escolar ocupa em nossa sociedade um cenário revelador de diversas nuances.  
Isso porque no entorno de uma escola podemos observar os desdobramentos sociais 
permanentes e, atendo-se ao aspecto histórico, podemos levantar as contribuições desse 
espaço esboçando o papel significativo dessa instituição para o grupo social a qual 
pertence. Trata-se de uma investigação de cunho documental, em que realizamos a 
busca por dados em fontes impressas: periódicos, cartas, fotos, entre outros. 
Registramos em meio digital e catalogamos leis estaduais e nacionais que subsidiaram o 
regimento de criação da instituição. Nesse artigo, apresentamos, mais especificamente, 
as Leis Estaduais: n° 722, de 4 de janeiro de 1952 – Cria o cargo de superintendente do 
Ensino Normal; n° 850, de 6 de dezembro de 1952 – Da organização do Ensino Normal 
do Estado da Paraíba; n° 1.635, de 14 de dezembro de 1956 – Cria a divisão do Ensino 
Normal e a Lei Orgânica do Ensino Normal (1946), como fontes que subsidiaram o 
estudo pertinente a criação da ENECG, bem como as diretrizes organizativas e 
pedagógicas. Esses documentos consultados antecedem a criação da ENECG, mas 
teorizam a legalidade das práticas ocorridas no âmbito das instituições educativas desde 
a sua criação. Corroboramos com o posicionamento de Nosella e Buffa (2013) ao 
destacarem que no estudo acerca da criação de instituições escolares se faz necessário 
focalizar, quando da criação da escola, a situação econômica e social da região 
(contexto), articulação políticas e justificativas apresentadas pelos seus propositores, 
documentação, jornais da época, discursos de inauguração e legislação. Nos 
respaldamos, ainda, nos estudos de Araújo (2010), Saviani (2005), Xavier (2008) etc. A 
análise desses documentos nos permitiu, a partir de um olhar criterioso, identificar uma 
dicotomia na titulação da ENECG, revelando algumas discordâncias em relação à 
nomenclatura da escola, ora denominada de Instituto de Educação e/ou Escola Normal 
para moças.Também percebemos um descompasso entre o  conteúdo do documento que 
sancionou a criação da ENECG e as primeiras nomeações para compor o quadro de 

                                                           
1Mestre em educação (PPGEd/UFCG); Doutoranda em Educação (PPGE/UFPB); Bolsista do  Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil, pamellatasousa@gmail.com. 
2Doutora em Educação (PPGED/UFPB), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 
niedjafl@yahoo.com.br. 
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funcionários, publicadas no Diário Oficial  do Estado da Paraíba (1960). Consideramos 
assim, a contribuição da análise dessa documentação, por serem os regedores legais da 
instituição em estudo. 
 
Palavras-chave: Escola Normal. Campina Grande-PB. Regedores legais. 

 

1. Introdução 

 

O estudo ora apresentado compreende parte resultante da pesquisa dissertativa 

do Mestrado Acadêmico: “Em Benefício da Juventude Feminina”: A Escola Normal 

Estadual de Campina Grande/PB (1955-1960) do Programa de Pós Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Campina Grande (PPGEd/UFCG). A pesquisa 

teve como objetivo investigar os determinantes sociais e políticos que fomentaram a 

criação da Escola Normal Estadual de Campina Grande/PB na década de 1960. De 

caráter estritamente documental, realizamos a busca por dados em fontes impressas, tais 

como periódicos, cartas, fotos entre outros.  

Dessa forma, buscando atender o objetivo proposto, consultamos, registramos 

em meio digital e catalogamos leis estaduais e nacionais que subsidiaram o regimento 

de criação da instituição. Assim, nesse artigo, apresentamos as Leis Estaduais: n° 722, 

de 4 de janeiro de 1952 – Cria o cargo de superintendente do Ensino Normal; n° 850, de 

6 de dezembro de 1952 – Da organização do Ensino Normal do Estado da Paraíba; n° 

1.635, de 14 de dezembro de 1956 – Cria a divisão do Ensino Normal e a Lei Orgânica 

do Ensino Normal (1946), como fontes que subsidiaram o estudo pertinente a criação da 

ENECG, bem como as diretrizes organizativas e pedagógicas. 

Ademais, o estudo dessas leis se fez pertinente, pois durante a análise dos dados 

acerca da criação da ENECG constatamos algumas discordâncias em relação à 

nomenclatura da escola, ora denominada de Instituto de Educação e/ou Escola Normal 

para moças. Essa ausência de harmonia nos textos também aparece nos documentos 

legais que criaram a escola motivando, dessa forma, a busca por informações que 

aproximem da explicação. 

Esses documentos consultados antecedem a criação da Escola Normal Estadual 

de Campina Grande/PB, nesse sentido, também consideramos a contribuição da análise 

desses textos, por serem os regedores legais da instituição em estudo. Para tanto, nos 
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respaldamos também nos estudos teóricos de Saviani (2005), Araújo (2010), Xavier 

(2008) entre outros. 

 

2. As fontes em estudo     

 

 As leis e documentos mencionados nesse estudo foram consultados em arquivos 

públicos do Estado paraibano, com exceção apenas da Lei Orgânica do Ensino Normal 

(1946), disponível em meio eletrônico. 

A busca pelos dados históricos teve início na própria instituição, por meio da 

consulta em arquivo próprio3 da escola, onde pudemos consultar as: Fichas de 

matrículas das alunas pioneiras, bem como do Histórico Escolar. Em seguida, 

realizamos uma busca no acervo da Biblioteca de obras raras Átila Almeida, 

pertencente à Universidade Estadual da Paraíba4. Essa instituição possui um acervo 

favorável de periódicos da cidade no período estudado, a exemplo do diário da 

Borborema5 “Desde que começou a circular, o jornal foi testemunha dos principais fatos 

que hoje compõem a história de Campina Grande e acompanhou os principais 

desdobramentos da política e daqueles que ajudaram a cidade a se desenvolver” 

(FERNANDES, 2011, p.1). Além desse periódico, também trabalhamos com os jornais: 

Gazeta Campinense, Semanário oficial do município de Campina Grande, Diário 

Oficial e A União. 

Ainda cabe mencionar o Arquivo Histórico Bispo Duarte, pertencente à 

Fundação Espaço Cultural da Paraíba (FUNESC), que dispõe de jornais, fotos e 

documentos oficiais de todo o Estado. Dentre eles, nos atemos para esse estudo à 

consulta do jornal A União, Diário Oficial, e alguns documentos que estão organizados 

em pastas do Governo de Pedro Moreno Gondim. Nestas constam decretos, cartas, 

prestações de contas e as Leis Estaduais: n° 722, de 4 de janeiro de 1952 – Cria o cargo 

de superintendente do Ensino Normal; n° 850, de 6 de dezembro de 1952 – Da 

organização do Ensino Normal do Estado da Paraíba; n° 1.635, de 14 de dezembro de 

1956 – Cria a divisão do Ensino Normal, dentre outras informações.  
                                                           
3
 Arquivo João Agripino/Escola Normal Estadual Padre Emídio Viana Correia. 

4 O acervo da biblioteca constituía o acervo pessoal do Professor Átila Almeida. Desde o ano de 2004, a 
Universidade Estadual da Paraíba é a responsável pelo acervo e gerencia o acesso ao meio acadêmico. 
5 Fonte de dados para essa pesquisa. É um importante meio de informações da cidade de Campina 
Grande, possuía grande relevância social e destacava-se por publicar inúmeras notícias acerca do 
desenvolvimento campinense (FERNANDES, 2011). 
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Por fim, consultamos também o Arquivo Deputado José Braz Do Rêgo - 

Memorial Parlamentar da Assembleia Legislativa da Paraíba, do qual possuem pastas 

dos governos paraibanos e pudemos ter acesso às mensagens de tramitação, atas e os 

decretos que registraram a criação da escola, bem como os anteprojetos e projetos de lei. 

Quanto à organização dos dados encontrados, estes foram fotografados e 

registrados em meio digital e organizados em fichas. Dessa forma, o manuseio dos 

documentos consistiu de uma fase inicial de leitura prévia, seguida, do registro 

fotográfico para posteriormente análise. 

 

3. Comentários acerca do cenário da formação de professores em Campina 

Grande (1950-1960) 

 

A situação da educação primária em Campina Grande vinha sendo apontada na 

década de 1950 enquanto insuficiente e precária (DIÁRIO DA BORBOREMA, 

SEMANÁRIO OFICIAL). Esses documentos foram consultados em nossa pesquisa e 

embora apresentassem discursos com tonalidades por vezes distintas, assumiam em 

comum a debilidade do ensino primário. Destacava-se a falta de grupos escolares para 

atender a demanda, questionava-se a formação e forma de provimento aos cargos das 

professoras, bem como a baixa remuneração. Essas notícias contribuíam para a 

construção do pensamento de que o crescimento da cidade estava atrelado à educação. 

Nesse sentido, Campina Grande que por parte dos dirigentes se constituía em uma 

grande cidade progressista e moderna, necessitava de um olhar criterioso que auxiliasse 

a proporção do desenvolvimento necessário. Segundo Aleixo (2018), durante esse 

período, Campina Grande vivenciou um novo marco em sua história “a preocupação 

com as chamadas coisas do espírito” (p.71). Exigia-se uma renovação para a cidade, 

pois o crescimento econômico tinha se estendido, mas as atividades referentes à 

intelectualidade, principalmente no discurso social e político eram escassas.   

A cidade de Campina Grande, na década de 1950, já possuía uma urbe com 

importante comércio. Isso refletia na ação dos dirigentes a necessidade de ampliar e 

melhorar alguns fatores considerados como indispensáveis para o desenvolvimento da 

cidade, como o abastecimento de água e o fornecimento de energia elétrica.  

No que concernem as atividades assistencialistas, a cidade já era composta de 

asilos, externatos e escolas primárias, onde essas instituições forneciam ajuda às pessoas 
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mais necessitadas, geralmente, emigrantes, que vítimas da seca e outras adversidades, 

optam pela vinda para Campina Grande/PB a fim de mudar de vida. No entanto, a 

cidade não possuía um serviço público eficiente que atendesse a demanda populacional 

que crescia. Assim, ficava destinado também às instituições caridosas a atividade de 

suprimento e educação. 

 

 [...] O Asilo de Mendicidade Deus e Caridade tinha como alvo prioritário o 
público idoso, e o Dispensário dos Pobres São Vicente de Paulo inaugurado 
no mesmo ano (1931) que, atendia paralelamente famílias e crianças 
necessitadas, chegando a assistir cerca de 200 famílias (1960). O externato 
foi inaugurado alguns anos depois em 1939, pela percepção da necessidade 
da oferta do ensino primário gratuito para crianças desprovidas, chegando a 
atender em média um número de 700 alunos matriculados em 1960. 
(SOUZA, 2015, p.87).  
 

Algumas dessas entidades receberam subsídios Federais, Estaduais e Municipais, 

além de contribuições regulares do Comércio e das Famílias campinenses (SOUZA, 

2015). Apesar da imposição da necessidade de crescimento, é apenas no final da década 

de 1950 que é anunciada pela primeira vez a notícia da promessa acerca da criação do 

Instituto de Educação para Campina Grande, no jornal diário da Borborema. A 

promessa tem início na gestão de Pedro Gondim, ainda no mês de janeiro e segue sendo 

anunciada pelos meses correntes nesse periódico municipal. Sendo que, efetivamente, 

no município a notícia aparece em menção no mês de novembro, por meio da 

divulgação da doação do terreno pela prefeitura.  

Nos meses de janeiro e fevereiro de 1958, o diário da Borborema apresenta as 

notícias acerca do envio a “[...] Assembleia o anteprojeto de lei autorizando sua criação 

– Será instalado em edifício adequado ao seu funcionamento (DIÁRIO DA 

BORBOREMA, 1958, n°106, p.8)”. E uma visita do governador à cidade, onde este 

fiscalizaria “[...] pessoalmente os serviços e repartições do Estado em Campina – 

Adutora do Boqueirão e Instituto de Educação no Plano de visita governamental” 

(DIÁRIO DA BORBOREMA, 1958, n°117, p.1). A partir de então, as notícias no diário 

da Borborema contornam a face moderna de Campina Grande, nas casas e em prédios 

em construção. Havia uma extensa preocupação com o embelezamento da cidade, os 

planejamentos deveriam conter senso artístico, também se comentava acerca das ruas 

que deveriam ser amplas, pavimentadas e arborizadas, se contava com a “[...] ausência 

de lixo nos terrenos baldios, as próprias casas e edifícios concebidos dentro de linhas 
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arquitetônicas modernas, o gosto da população pela limpeza [...] Cidades pobres nunca 

podem ser cidades belas. Mas, Campina Grande pode ser rica [...] (DIÁRIO DA 

BORBOREMA, 1958, n°242, p.2). 

 

Foto 1 – Instituto de Educação de Campina Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

As notícias acerca da educação também mencionavam o crescimento do ensino 

universitário na cidade enquanto “[...] O número de escolas primárias, mesmo que 

escasso, poderia ainda produzir melhores resultados. Bastaria que houvesse uma política 

educacional inspirada em processos mais rápidos e modernos para alfabetização das 

crianças” (DIÁRIO DA BORBOREMA, 1958, n° 236, p. 2). Semelhante ao caso 

paraibano em favor da criação da Escola Normal, a situação do ensino primário era de 

Fonte: Semanário Oficial, 29 de novembro de 1958, ano III, n° 150. Disponível no 
acervo da Biblioteca de Obras Raras Átila de Almeida/UEPB. 
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“[...] atraso e da precariedade na instrução popular era mantida e preservada” 

(ARAÚJO, 2010, p.185) a atuação docente nas escolas primárias eram realizadas por 

“[...] aqueles que não tinham condições de arranjar alguma outra ocupação melhor 

remunerada, como também não contavam com o favorecimento de um padrinho 

político” (ARAÚJO, 2010, p.185) situação também evidenciada no cenário campinense, 

onde o número de professoras nomeadas sem concurso público é definido enquanto 

prejuízo para o ensino primário. 

Até a constituição do projeto da Escola Normal, outras medidas foram tomadas 

acerca da melhoria do ensino. Para o ano de 1959, foi registrada uma quantidade intensa 

de atividades que objetivavam melhorar a qualidade do ensino, tais como as provas para 

regentes do ensino e cursos de férias para as regentes não diplomadas. No entanto, as 

críticas permaneciam expostas no diário da Borborema: 

 

[...] a verdade é que Campina Grande, não muito inferior à Capital do Estado, 
exige a presença de maior número dos Grupos Escolares, pelo menos na 
proporção em que estabelecimentos desse tipo funcionam em João Pessoa. 
[...] O município, em matéria de ensino primário, exerce uma ação 
completiva, auxiliar, mesmo quando se trata de um município evoluído como 
Campina Grande (DIÁRIO DA BORBOREMA, 1959, n°425, p.2).    

 

 Considerando sempre esse cenário de desenvolvimento, Campina Grande 

demonstrava necessidade de crescimento e visibilidade também frente à capital pelo 

auge econômico, mas o seu crescimento e a arrecadação de impostos mais abundante 

que em outros municípios não lhe conferia uma educação plausível de tamanha 

grandeza. Outra característica forte desses textos condizia com a comparação entre a 

capital do Estado e a cidade de Campina Grande, as matérias alimentavam a disputa e 

destacavam que o crescimento e atenção eram desiguais, merecendo a cidade interiorana 

notoriedade equivalente ou superior. 

 

4. A criação de uma nova instituição para formação docente 

 

 Após essas notícias que apontam melhoria para a educação no município, é 

mencionada a criação da Escola Normal para Campina Grande/PB. No dia 27 de 

outubro de 1959, a matéria intitulada Proposta à Assembleia Criação da Escola Normal 
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de C. Grande inicia um novo momento de promessas para a cidade. O texto do diário da 

Borborema afirma: 

 

Em mensagem enviada ontem pelo gov. Pedro Gondim – Texto do 
anteprojeto – Cumpre o chefe do governo um compromisso 

recentemente assumido nesta cidade 
O governador Pedro Gondim enviou ontem a Assembleia Legislativa do 
Estado uma longa mensagem propondo a criação da Escola Normal Estadual 
de Campina Grande, velha aspiração de nossa terra (DIÁRIO DA 
BORBOREMA, 1959, n° 806, p. 8) [grifos do original]. 

 

Foto 2, 3 e 4 – Anteprojeto que cria a Escola Normal para Campina Grande 

 

 

 

De fato, a mensagem foi encaminhada à Assembleia em outubro de 1959, 

tramitando até janeiro de 1960 e criada e promulgada sob o Decreto Lei n° 2.229 de 31 

de março de 1960. Lima (1960, p.21), em mensagem enviada à Assembleia Legislativa: 

 

O Governo do Estado, considerando a urgência de se ampliar o ensino 
normal de que tanto necessita para o preenchimento das escolas por 
normalistas diplomadas, criou, pela Lei n° 2.229, de 31 de Março deste ano, a 
Escola Normal de Campina Grande que é o segundo estabelecimento oficial 
do Estado, destinado a ministrar o Curso Pedagógico. As suas atividades 
escolares terão início no mês de Junho, funcionando, até que tenha prédio 

Fonte: Arquivo Deputado José Braz Do Rêgo- Mensagem enviada à Assembleia Legislativa 
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próprio, em dependências do Colégio Estadual de Campina Grande que, para 
isto, está recebendo as adaptações necessárias (LIMA, 1960, p.21). 

 

 Assim, com a criação da Escola Normal de Campina Grande, o Estado passou a 

contar com cinco estabelecimentos oficiais de ensino de grau médio, a saber, “[...] 

Colégio Estadual de João Pessoa, Colégio Estadual de Campina Grande, Ginásio 

Estadual de Sapé, Escola de Formação de Professores do Instituto de Educação e Escola 

Normal de Campina Grande” (LIMA, 1960, p.17). 

De acordo com o Decreto-Lei n° 8.530 de 2 de Janeiro de 1946, a Lei Orgânica 

do Ensino Normal, lei maior que regia as instituições de Ensino Normal, havia 

diferenças na concepção e definição de Instituto de Educação e Escola Normal. No 

Capítulo III da referida Lei, onde se define os Tipos de Estabelecimentos de Ensino 

Normal discorre o seguinte: 

 

Art. 4º Haverá três tipos de estabelecimentos de ensino normal: o curso 
normal regional, a escola normal e o instituto de educação.  
 
      § 1º Curso normal regional será o estabelecimento destinado a ministrar 
tão somente o primeiro ciclo de ensino normal.  
 
      § 2º Escola normal será o estabelecimento destinado a dar o curso de 
segundo ciclo desse ensino, e ciclo ginasial do ensino secundário.  
 
      § 3º Instituto de educação será o estabelecimento que, além dos cursos 
próprios da escola normal, ministre ensino de especialização do magistério e 
de habilitação para administradores escolares do grau primário.  

 

Além da provável localização do edifício, destacamos as propostas presentes 

nesse anteprojeto: Ginásio feminino, a escola de aplicação e a escola de professores. 

Conforme a Lei Orgânica do ensino Normal, de 1946, os institutos de educação se 

caracterizam enquanto estabelecimentos de Ensino Normal, mas além de manter os 

cursos próprios do ensino normal, deveria ser composto também por cursos de 

especialização para o magistério e habilitação para os administradores das escolas 

primárias.  A esse respeito, Saviani (2005) esclarece: 

 

[...] o ensino normal foi dividido em dois ciclos: o primeiro ciclo, com a 
duração de quatro anos, correspondia ao ciclo ginasial do curso secundário, 
destinava-se a formar regentes do ensino primário e funcionaria em Escolas 
Normais Regionais; o segundo ciclo, com a duração de três anos, 
correspondia ao ciclo colegial do curso secundário, destinava-se a formar os 
professores do ensino primário e funcionaria em Escolas Normais e nos 
Institutos de Educação. Estes, além dos cursos citados, abrangiam Jardim de 
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Infância e Escola Primária anexos e ministrariam também cursos de 
especialização de professores primários para as áreas de educação especial, 
ensino supletivo, desenho e artes aplicadas, música e canto e cursos de 
administradores escolares para formar diretores, orientadores e inspetores 
escolares. 

Se os cursos normais de primeiro ciclo, pela sua similitude com os ginásios, 
tinham um currículo marcado pela predominância das disciplinas de cultura 
geral, no estilo das velhas escolas normais, tão criticadas, os cursos de 
segundo ciclo contemplavam todos os fundamentos da educação introduzidos 
pelas reformas da década de 1930. 

 

No caso da Escola Normal de Campina Grande, conforme mensagem enviada 

pelo governador do Estado ao Presidente da Assembleia Legislativa, registra-se o 

seguinte: 

 

Confrontando a organização administrativa o currículo do seu curso 
pedagógico, constata-se que o anteprojeto da Escola Normal Estadual de 
Campina Grande apresenta estrutura idêntica à do Instituto de Educação, 
denominação que, entretanto, em todas a6 unidades da Federação, é reservada 
á escola normal padrão, que não se restringe ao curso normal, por isso que 
lhe cumpre promover cursos permanentes ou periódicos de aperfeiçoamento 
e especialização do professorado de grau médio e elementar e prover outras 
necessidades extracurriculares atinentes ao aprimoramento do ensino normal 
e primário, servindo de modelo às instituições que  se lhe equiparam. É o que 
se depreende da lei n)7 850, de 6 de dezembro de 1952 (ESTADO DA 
PARAÍBA, 1959, p.1) 

 

De acordo com a citação, a estrutura planejada para a Escola Normal baseava-se 

na concepção do Instituto de Educação, uma vez que a instituição seria construída e 

obedeceria as mesmas diretrizes pedagógicas do instituto de João Pessoa. No que diz 

respeito ao Instituto de Educação de João Pessoa, instituição referência para a criação da 

Escola Normal de Campina Grande “[...] O Instituto de Educação, que é constituído 

pela Escola de Formação de Professores e Escola Modelo, foi construído com verbas 

recebidas do INEP. A sua matrícula em 1959 foi de 98 alunos, (...) Em 1959 a Escola 

diplomou 33 professores” (LIMA, 1960, p.20). Ademais, tomamos como referência 

também a Lei n° 850 de 6 de dezembro de 1952 – Da Organização do Ensino Normal 

do Estado da Paraíba que define acerca do funcionamento do ensino normal. 

 
CAPÍTULO III 

DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NORMAL 

                                                           
6 Trata-se, provavelmente, de um erro tipográfico, em que a palavra “as” foi grafada como “a”. 
7 Trata-se, provavelmente, de um erro tipográfico, em que o símbolo “°” foi grafado como “)”. 
 

407



 

Art. 3° - O ensino normal no Estado da Paraíba será ministrado: 
a) – no Instituto de Educação; 
b) – nas escolas normais oficiais, ou particulares, destinadas a dar o curso 
de formação de professores primários, (segundo ciclo do ensino normal); 
(ESTADO DA PARAÍBA, 1952, p. 1). 

 

Como podemos notar, a cidade de Campina Grande empreendia diante de sua 

grandeza reconhecida uma escola nos moldes do instituto. As reclamações impostas 

para o ensino primário podem, possivelmente, também justificar esse modelo para a 

escola, ademais as outras instituições para formação de professores da cidade, como já 

mencionado, pertenciam à rede particular de ensino e eram equiparadas ao instituto de 

educação da Paraíba, pois em conformidade coma Lei n° 850 de 6 de dezembro de 1952 

“[...] O ensino normal será ministrado pelos poderes públicos, e é livre a iniciativa 

particular, desde que obedeça às prescrições constantes das leis e regulamentos 

vigentes” (PARAÍBA, 1952). 

 Embora o Diário da Borborema tenha afirmado que o anteprojeto havia sido 

encaminhado ainda no ano de 1958, constatamos em nossas consultas aos arquivos 

públicos, as mensagens de envio do anteprojeto apenas no ano seguinte. Com efeito, o 

texto do anteprojeto foi encaminhado em 26 de outubro de 1959, junto com uma 

mensagem, pelo governador Pedro Gondim ao Dr. José Fernandes de Lima, Presidente 

da Assembleia Legislativa, o Anteprojeto de Lei nº 543, de 26 de outubro de 1959, que 

dispõe sobre as intenções de se constituir o estabelecimento. 

 De início, o texto dispõe dos caracteres quanto à necessidade de criação da 

instituição, afirmando que a criação seria o desejo da sociedade, no entanto em 

momento algum se expõe quem eram os membros dessa coletividade, dessa forma, nos 

permite deduzir que a solicitação pela criação da ENECG foi uma reinvindicação da 

sociedade letrada campinense, bem como a apreciação da educação e formação de 

professores enquanto uma ferramenta do governo de Pedro Gondim, sem 

discriminações para o ensino particular ou público. Conforme o texto, o interesse 

primeiro é formar professoras diplomadas, como descreve o documento: 

 

Além de vir ao encontro de justa aspiração do povo da progressista cidade 
serrana, esta proposição reflete as diretrizes da política educacional do meu 
Governo, empenhado na expansão do ensino normal com o intuito de no 
Estado aumentar o número de professoras diplomadas. Nesse sentido é que se 
vem estimulando os estabelecimentos do ensino particular disseminados pelo 
interior do Estado a que instalem, restaurem ou revigorem os seus cursos 
normais, o que não se tem traduzido em mera sugestão/ ou apelo, mas 
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também por assistência técnica ao professorado, como se fez com o curso de 
aperfeiçoamento para professores das escolas normais particulares, realizado 
no mês de julho (PARAÍBA, 1959, p.1). 

 

 Ainda conforme a citação, pontuamos as formações realizadas também como 

prática recorrente no município de Campina Grande, uma vez que na seção anterior 

apontamos no Semanário Municipal a iniciativa da prefeitura em conceder bolsas de 

estudos para aperfeiçoamento das professoras primárias. De acordo com Xavier (2008), 

a educação possuía centralidade nesse momento político do Estado brasileiro, dessa 

forma é comum que os estados assumissem também uma postura frente à necessidade 

de promover educação para a população. No entanto, conforme a mensagem, havia uma 

necessidade denominada de aspiração do povo da progressista cidade serrana fazendo 

alusão ao desejo populacional da criação da escola, porém compreendemos essa parte 

da população como as camadas mais abastadas, uma vez que as reivindicações eram 

apresentadas, principalmente, pelo jornal diário da Borborema. Corroborando com o 

exposto, Aleixo (2018) considera que o pensamento intelectual que circunda os 

citadinos era composto por letrados preocupados com o crescimento educacional, de 

forma a garantir também o crescimento econômico. Inclusive, nesse período emerge a 

criação das instituições de ensino superior, com vistas a solucionar os problemas do 

atraso regional nordestino.  

 Em seguida, a mensagem contempla o funcionamento da instituição. Como 

mencionado anteriormente, a escola funcionou em salas por empréstimo, até a 

conclusão do seu prédio próprio. O trecho da mensagem evidencia também a 

colaboração do INEP com a Secretaria de Educação e Cultura estadual a fim de 

estabelecer na cidade a Escola Normal. Esse convênio também evidencia a relação de 

desenvolvimento pontuado no contexto brasileiro e disseminado para as demais 

localidades, nos seguintes termos: 

 

[...] A exemplo do que já ocorreu nesta Capital ao Instituto de Educação, que, 
por anos ocupou várias salas do Colégio Estadual de João Pessoa, a Escola 
Normal ora em projeto funcionará no Colégio Estadual daquela cidade até 
que se venha a construir o seu edifício próprio, providência já solicitada, em 
regime de convênio ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), 
desde fevereiro do ano em curso, quando, pessoalmente, atual titular da 
Secretaria de Educação e Cultura entregou o memorial em que fora 
consubstanciado o pedido (PARAÍBA, 1959, p.1). 
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O funcionamento das Escolas Normais em locais por empréstimo é uma 

realidade longínqua, pois os exemplos surtem desde o Império quando foram criadas. 

Como exemplo da mensagem que evidencia o caso ocorrido e já mencionado nesse 

estudo na capital paraibana. Em concordância com os dados encontrados na Assembleia 

Legislativa, esses documentos datam do ano de 1959, embora em Campina Grande a 

notícia já circundasse desde 1958, inclusive, mencionando o texto encaminhado à 

Assembleia 

 

Instituto de Educação para Campina Grande  
Concluída a mensagem que será encaminhada à Assembleia – Será 
organizada nos moldes do Instituo de Educação de J. Pessoa (...) O deputado 
Antônio Cabral, titular da Secretaria de Educação e Cultura, em rápida 
palestra (...) declarou que está concluindo a mensagem à Assembleia 
Legislativa para apresentação ao governador Pedro Gondim, visando a criar 
um Instituto de Educação na cidade de Campina Grande, nos mesmo moldes 
do que funciona nesta capital (DIÁRIO DA BORBOREMA, 1958, n°99, 
p.8).      

 

Assim, o anteprojeto referente à criação da Escola Normal Estadual de Campina 

Grande, tramitou durante alguns meses, sendo alvo constante de pedidos e reclamações 

na imprensa local, até sua aprovação, após a renúncia do cargo de governador de Pedro 

Gondim, no ano de 1960. 

 

Foto5 – Decreto – Lei 2.229, de 31 de Março 

de 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diário Oficial da 
União (1960) – Acervo 
Waldemar Bispo Duarte 
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Foto6 e 7 – Decreto: Cria a Escola Normal Estadual de Campina Grande  

 

 

Considerações finais 

 

Após a criação da Escola Normal de Campina Grande, a cidade de Campina 

Grande/PB recebeu em 08 de Abril de 1960 a Escola Normal, atrelada à Secretária 

Estadual de Ensino. De início, funcionou com duas salas de aula no Colégio Estadual, 

uma para as aulas e a outra diretoria e secretaria. A primeira turma funcionou com 25 

alunas. Esse número cresce para 70 normalistas no ano de 1962, distribuídas nas três 

séries do ensino normal. Já no ano de 1965, a escola contava com 275 alunas.  

Não surgindo de uma atitude inusitada, a criação da escola derivou de uma 

conjuntura mais ampla, uma vez que quando foi prometida a construção do edifício 

escolar esse era denominado Instituto de Educação de Campina Grande e a Escola 

Normal para moças, nos fazendo levantar a hipótese de que se tratava da criação de duas 

instituições, porém, o que temos, conforme os documentos oficiais são a ENECG. 

Fonte: Arquivo Waldemar Bispo Duarte 
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De início, as matérias do jornal informavam a construção de um Instituto de 

Educação e a Escola Normal para moças. No entanto, como já mencionado, foi criada 

apenas a Escola Normal. A instituição teve seu funcionamento em duas salas por 

empréstimo no Colégio Estadual, mas antes de sua criação, as notícias acerca da 

construção dessa instituição surgem no ano de 1958, pois de acordo com a matéria do 

DB já havia o projeto para o Instituto. 

Depois de criada, a instituição passou a funcionar até 1970 em prédios por 

empréstimo. O moderno edifício foi planejado por Tertuliano Dionísio, arquiteto 

campinense formado em Recife, considerado um grande contribuinte dos ares de 

modernidade nas construções campinenses (FREIRE, 2007). Ainda nos anos 1970, o 

prédio era chamado ora como de “Instituto de Educação de Campina Grande ora como 

Escola Normal” (FREIRE, 2007, p.27), revelando mais uma vez o descompasso de 

informações quanto à sua identidade de instituição escolar de formação de professores. 
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GT1 - História e Historiografia da Educação 

 

PENSAMENTO EDUCACIONAL E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

José Ricardo Skolmovski da Silva1 
 

Resumo 

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

Ao refletir sobre a História da Educação no Brasil e todas as suas peculiaridades 

é preciso antes de tudo ressaltar a importância de olhar para o passado com a percepção 

da complexidade das relações que se estabelecem e que geram tais realidades. Estas por 

sua vez são frutos dessa complexa rede de influências que levam um determinado ato a 

se efetivar. É nesse sentido que precisamos perceber a ação da sociedade durante o 

tempo, pois se o homem é um ser complexo, como então uma sociedade – que é 

composta por um grande grupo de homens – seria simples? Pode até ser que muitas 

vezes não existam possibilidades de ver essa complexidade, mas isso não significa que 

de fato dada realidade não possua suas peculiaridades, pois elas são resultado de uma 

determinada composição de diversas forças em embate naquele momento histórico, pelo 

que se permite inferir que o passado é resultado de múltiplas determinações. 

Dando continuidade a este pensamento é que podemos analisar os conceitos dos 

quais nos apropriamos. Muitas vezes, acabamos por engessar a história, conceituando-a 

como que se de fato ela pudesse ser simplificada e resumida em uma palavra. O que não 

nos ocorre muitas vezes é perceber que na verdade os conceitos são gerados depois que 

os fenômenos de fato acontecem e resumir a história em conceitos muitas vezes é não 

considerar a construção histórica deste passado, ou ainda, prejudicar o entendimento 

sobre o passado – que na verdade é algo dinâmico e um processo em constante 

transformação, pois a cada momento que investigamos a história encontramos novas 

significações que muitas das vezes até contradizem interpretações outrora pensadas 

sobre determinado objeto de análise. 

É preciso pois, questionar, problematizar, investigar a construção histórica 

daquilo que está dado como natural. Um simples exemplo disto é questionar a 

existência da instituição “Cartório” e perceber que ela é fruto de uma complexa 

construção histórica, que registram uma separação entre a religião e a vida pública. Ao 

olharmos para o passado poderemos ver que as igrejas faziam o papel de registro que 

hoje é feito pelo cartório e que, com as mudanças sociais ocorridas em função de 

inúmeros fenômenos – citamos o capitalismo como exemplo -, a separação da religião e 

do estado foi ponto crucial para a criação desta instituição. 

Necessário é compreender as nuances que a história nos revela sobre a 

sociedade, para então, descortinar a realidade e compreende-la em sua forma mais 
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verdadeira possível. Nesse sentido, ao falar sobre o Brasil, e mais especificamente sobre 

a educação, é necessário perceber as ligações construídas historicamente entre este país 

e Portugal e as influências deste naquele. A identidade portuguesa naquilo que 

chamamos de Portugal Barroco – por exemplo – nos mostra um país essencialmente 

católico, o que implica uma visão de mundo a partir da ótica religiosa. As estruturas 

hierárquicas por conseguintes refletem esta visão, em função de um pensamento de 

subordinação. A visão de educar então, segue pressupostos religiosos, pois a educação 

responde aos anseios da sociedade na qual está inserida. Todos estes exemplos, são 

reflexões que nos levam a perceber o que existe para além do fato em si, em suas 

ligações e conexões. Importante é compreender estas relações para que de fato se possa 

pensar historicamente. 

 

2 Portugal e a Educação no Período de Colonização da América Portuguesa (1500 

A 1808) 

 

Saviani (2004) vai nos trazer subsídios para compreender a colonização da 

América Portuguesa (ou Brasil) a partir de 1500, porém, faz menção na necessidade de 

considerarmos a influência do pensamento religioso na construção desta colônia, ao 

passo que nos lembra do processo de inserção do Brasil no mundo ocidental por meio 

da colonização, educação e catequese.  

Outrossim, a vinda dos primeiros Jesuítas com o intuito de converter os 

habitantes da colônia nos dão suporte para perceber a estreita relação entre a 

colonização por meio da educação que se dava através da catequese (educação com 

influências religiosas). 

Perceber estas relações nos dão possibilidade de compreender, conforme Saviani 

(2004), a construção histórica da educação no Brasil, a princípio pelo aprendizado 

promovido pelos Jesuítas do português e, por conseguinte com a doutrina cristã. 

Ademais, as fases citadas por Saviani (o Ratio Studiorum como organização pedagógica 

universalista e elitista do ensino Jesuítico; as aulas Régias nas reformas Pombalinas e as 

reformas Joaninas) nos permitem refletir sobre as diferentes ideias pedagógicas em 

circulação apropriadas pela camada dirigente do Brasil e as influências recebidas pelo 

país colonizador (Portugal). 
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Nesse sentido, Ferreira (2004) ao dar contexto para a realidade colonizadora 

vivida de XVI à XVIII, situa Portugal (colonizador e país do qual emanam os 

direcionamentos) em uma conjuntura de 

 

[...] crises políticas e sociais, mudanças dinásticas, guerras, alterações 
econômicas, correntes culturais, que se desenrolam sobre uma 
sociedade agrária e aristocrática, ainda que pontuada por interesses de 
cariz burguês, mas sempre muito amarrada a uma doutrina católica 
defensiva e reacionária (FERREIRA, 2004, p. 56). 

 

Nesse sentido, o autor nos leva a perceber a realidade complexa vivida no 

referido período, tanto pelos seus embates supracitados, como pela mudança do 

pensamento social motivada pelo movimento científico-cultural que deu sentido à 

modernidade. 

Contudo, em Portugal é possível ver o movimento reformista da igreja 

protestante agindo de forma menos intensa, e na verdade o que se vê, é um movimento 

antirreformista, pelo qual a inquisição e o Barroco representaram elementos importantes 

para compreender a manutenção da fé católica contra tudo que pudesse significar um 

desvio. 

Em continuidade a isto é possível perceber o rápido controle do ensino por meio 

da Companhia de Jesus – ou Jesuítas - (ordem religiosa fundada no contexto 

antirreformista), que passam rapidamente a controlar o ensino em Portugal. 

Todo este contexto também refletia na forma de dirigir ações sobre a colônia. 

Nóbrega (1988) nas cartas Jesuíticas para os irmãos em Portugal, explicita-nos esta 

verdade. A ida dos Jesuítas para as ações colonizadoras na América Portuguesa 

significou expressar a importância que se dava a fé católica.  

Ao escrever as cartas, Nóbrega evidencia o ensino da doutrina para o índio que 

segundo ele vivia em pecado mortal. É possível perceber em suas cartas a realidade 

controversa, se comparada com a de Portugal – de uma gente que não tinha 

conhecimento do seu criador e que precisava ser ensinada. Para além disto, vê-se um 

entusiasmo pela conversão dos índios a fé católica e um apelo para o investimento na 

obra missionária que se há inaugurado na colônia. 

Mesmo com um forte apelo para a doutrinação, é inegável dizer que os Jesuítas 

desenvolveram um sistema escolar que possibilitasse a um grande número de pessoas 

adquirirem saberes para superação de suas condições sociais (FERREIRA, 2004). 
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Desta forma, é possível dizer que por meio dos Jesuítas tem-se a gênese do que 

seria considerar como o estabelecimento de uma educação formal. Antes disso a 

educação era dada de maneira prática, pois era visualizada pelo trabalho cotidiano. O 

trabalho pedagógico produzido e sistematizado pelos Jesuítas então, significam uma 

importante referência para compreender a educação em circulação neste período. O 

Ratio Studiorum vai significar um importante documento sistematizando a educação 

formal por meio de um plano de regras baseadas por quase 50 anos de experiência.  

Neste código (RATIO STUDIORUM, 2009) é possível perceber a composição 

do ensino e sua estruturação para atender aqueles que desejassem e pudessem pagar. É 

importante ressaltar neste momento, que o ensino baseado no código pedagógico dos 

Jesuítas era ministrado em colégios de forma pública – aberto para quem pudesse pagar.  

Portanto, o Ratio Studiorum não era ministrado no Brasil para os índios, mas sim 

para aqueles que podiam custeá-lo. Apesar de aparentemente significar uma escola 

elitizada, não se pode negar a contribuição que o código trouxe para o pensamento 

educacional da época. 

No código (RATIO STUDIORUM, 2009), é possível percebermos uma visão 

educativa. Uma organização hierárquica do trabalho, direcionamento de disciplinas, 

horários de aula, métodos de ensino, conteúdos que deveriam ser ensinados, prêmios, 

atribuições a professores e reitores. É evidente a força que o ensino Jesuítico toma na 

construção da educação e cultura portuguesa.  

Seu poder era tão grande que muitas das vezes poderia ser comparado ao do 

governador, contudo, as Cartas Sobre a Educação na Mocidade (SANCHES, 2003) vão 

nos mostrar o poder que a igreja tem na sociedade e demonstrar uma preocupação com 

o domínio da igreja. Sanches fala então sobre a intolerância Civil e a intolerância 

religiosa e do amor pela pátria como algo para além das armas e das guerras, propondo 

um amor através do trabalho (aquele que propõe o desenvolvimento a pátria por ama-

la).  

Em Sanches (2003) fica evidente a proposta de indicar ao rei que use a educação 

para formar mocos jovens para o trabalho e desenvolvimento da nação, algo que ele 

acreditava que estava sendo impedido pela igreja. Nesse sentido, o autor, ao enviar 

cartas para o rei, evidencia a necessidade de retirar o poder dos Jesuítas, pelo fato de 

que estes estavam muito mais preocupados com seus próprios interesses do que com os 

interesses da coroa.  
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A igreja então passa a ser alvo do iluminismo, pelo seu sentido de clarear o 

obscurantismo existente na igreja. A exclusão dos Jesuítas do Brasil e de Portugal fica 

evidenciada então em virtude, dentre outras coisas, pela necessidade do rei em ter um 

maior controle sobre o país (o que ele não teria com os Jesuítas pelo fato de serem de 

ordem internacional com sede em Roma).  

É nesse sentido que Sanches (2003), Verney (1950) e Cunha (1820) vão nos 

mostrar que um novo Portugal só será possível de ser feito pela educação da juventude 

em prol do desenvolvimento daquilo que é público (para o estado).  

Com a expulsão dos Jesuítas, as conhecidas e já anteriormente citadas Aulas-

régias são propostas pelo rei de Portugal. Vecchia (2005) evidencia que em 1772 a 

coroa propõe o estabelecimento de aulas-régias para ler e escrever. As aulas-régias 

consistiam em ser disciplinas isoladas, cursos específicos de disciplinas autônomas. Em 

continuidade a isto, em 1808 a vinda da família real abriu uma nova etapa para o Brasil, 

“pela necessidade de criar pessoal preparado para atender ao exército, o governo 

investiu no ensino superior” (VECCHIA, 2005, p. 80). 

 

3 Educação no Discurso do Século XIX  

 

A independência do Brasil, por conseguinte, trouxe ao país novas preocupações, 

conforme evidencia Vecchia (2005, p. 81): “Depois de conseguida autonomia política 

em 1822, foram travados longos debates sobre a educação na Assembleia Constituinte 

de 1823”.  

Em 1827 a Lei de 15 de outubro institui as aulas régias como oferta do ensino 

secundário, ao passo que o número de disciplinas ofertadas seria gradativamente 

ampliado. Ainda nesta lei, percebe-se a instituição do método de ensino Lancaster como 

forma de organização pedagógica própria. Essa lei, no entanto, é extinta em 1834 pelo 

Ato Adicional que descentraliza a organização do ensino e transfere esta 

responsabilidade para os estados.  

Assim, embora nos debates se falasse muito por uma educação que formasse o 

cidadão, na prática, haviam muitos compromissos para o desenvolvimento da nação. 

Schelbauer (1998) em seu livro “Ideias que não se realizam” evidencia esta verdade.  

Perceber os debates em circulação e a crença na educação como motor que gera 

desenvolvimento na sociedade e a organiza para a nova forma de estruturação social que 
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o capitalismo havia desenvolvido permite-nos compreender este momento de debates 

como formas de tornar a escola em um ambiente que pudesse tirar o país do caos que a 

abolição da escravatura, a imigração e a nova forma de trabalho livre poderiam trazer.  

Nesse sentido, Machado (2010, p. 154) mostra-nos a função atribuída a instrução 

elementar como “responsável pelo desenvolvimento e harmonia social”, no papel de 

conformação da sociedade com o sistema capitalista, designando à escola “a missão de 

contribuir para a unidade nacional, mediante a unificação da língua e o prepara do 

eleitor-cidadão e do cidadão-trabalhador” (MACHADO, 2010, p. 154).  

Para tanto, inúmeros projetos, reformas e decretos como o de Couto Ferraz 

(1854), Paulino de Souza (1868), Cunha Leitão (1873), João Alfredo Correia de 

Oliveira (1874) e Leôncio de Carvalho (1879) foram colocados em debate. É preciso 

perceber desta forma que no âmbito das tematizações e por vezes nos das normatizações 

a questão educacional tomava lugar privilegiado, contudo, quando analisamos sob o 

aspecto das efetivações, percebemos que, por inúmeros motivos, estes ideais não são 

efetivados, assim como Schelbauer (1998) escreve.  

Necessário é analisar que a educação como um projeto para formação do 

cidadão começa a tomar forma, principalmente com a abolição da escravatura, pois é 

preciso persuadir os libertos para o trabalho. Precisa-se disciplinar o homem nacional 

para que ele vá para o mercado e induzi-lo para o consumo.  

Para além de todos estes processos, é possível perceber que as reformas 

educacionais, seguindo os ideais mundialmente emanados e em circulação, 

consideraram a partir da república o ensino religioso como facultativo nas escolas, com 

Leôncio de Carvalho em 1879, e normatizações no sentido da obrigatoriedade, 

gratuidade, laicidade e liberdade de ensino, com Benjamin Constant em 1890. Isso 

porque, com a república a educação se torna elemento fundamental para a organização 

de um sentimento nacional.  

No campo pedagógico, os grupos escolares – com divisão de séries, turmas, etc. 

– (diferente das escolas multiseriadas ou isoladas) tomam mais força sob a justificativa 

de uma visão racionalizadora do ensino, assim, ambos os modelos escolares passam a 

coexistir. A mudança nos aspectos curriculares vem então para criar esta moral cívica, 

disciplinando os indivíduos para viver um ato educativo com conteúdos que os 

preparem para a cidadania e para o conhecimento cientificamente produzido.  
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Teixeira (2000) vai deixar manifesto esses ideais em seu livro “Pequena 

Introdução à Filosofia da Educação”. Em seu livro, aborda questões que indagam a 

formação educativa como algo que não tem acompanhado as necessidades do mercado e 

pressupõe uma educação que eduque para o inesperado, para o imprevisível.  

Ainda, propõe questionamentos contrários ao que o ensino tradicional tem se 

vinculado, e promove discussões que nos levam a pensar sobre uma educação que 

prepare na prática.  

Estes ideais de uma nova escola levam a pensar um novo modelo de educação 

para um novo modelo que atendesse as demandas do mercado: uma educação para a 

formação integral (moral, física, etc.) do ser humano.  

 

4 Pensamento Educacional no Século XX  

 

A Escola Nova põe em questão a questão do aluno como centro do processo. 

Para além disso, Teixeira (2000) evidencia que o nome “Nova” dado a esta escola foi 

muito bem colocado no início da proposta, mas agora sugere ser mais conveniente dizer 

“Escola Progressista”, pelo que enfatiza os benefícios que o progresso pode trazer para 

além da transformação social.  

Nesse sentido, é preciso perceber que a ciência faz o mundo mudar e é 

necessário então ensinar os métodos para se conhecer aquilo que ainda não sabemos. É 

neste processo que encontramos o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) 

como uma carta de ação para o futuro, evidenciando a realidade educacional que o país 

vivia e propondo mudanças para uma renovação educacional.  

Interessante é perceber o caráter biológico que o manifesto coloca ao aluno, 

transferindo para o indivíduo a responsabilidade do sucesso ou fracasso social para os 

indivíduos e não mais para a sociedade. Outrossim, fica evidente a ideia de educação 

pela meritocracia sob a teoria das aptidões naturais, e não mais por uma questão de 

classe: 
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Desprendendo-se dos interesses de classes, a que ela tem servido, a 
educação perde o “sentido aristológico”, para usar a expressão de 
Ernesto Nelson, deixa de constituir um privilégio determinado pela 
condição econômica e social do indivíduo, para assumir um “caráter 
biológico”, com que ela se organiza para a coletividade em geral, 
reconhecendo a todo o indivíduo o direito a ser educado até onde o 
permitiam suas aptidões naturais, independente de razões de ordem 
econômica e social. A educação nova, alargando sua finalidade para 
além dos limites das classes, assume, com uma feição mais humana, 
sua verdadeira função social, preparando-se para formar “a hierarquia 
democrática” pela “hierarquia das capacidades”, recrutadas em todos 
os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de 
educação. Ela tem, por objeto, organizar e desenvolver os meios de 
ação durável, com o fim de “dirigir o desenvolvimento natural e 
integral do ser humano em cada uma das etapas de seu crescimento”, 
de acordo com uma certa concepção do mundo (MANIFESTO DOS 
PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, 1932, p. 40). 

 

Além destes elementos, o manifesto também evidencia o desejo latente pela 

escola única, organizada e regida pelo estado, para todos os indivíduos, gratuito, 

obrigatório e efetivada através de práticas pedagógicas que levem seus alunos a 

experimentar o mundo como sujeitos ativos no processo educativo.  

Por sua vez, o Manifesto dos Educadores Democratas em Defesa do Ensino 

Público (1959) narra uma discussão sobre um sistema nacional de ensino e uma longa 

defesa da escola pública subvencionada pelo estado e gratuita/obrigatória a todos, como 

fonte de formação do homem patriota, trabalhador, empreendedor, harmônico. Tudo 

isso pressupõe uma ação educativa ativa, que se desenvolva por meio da experiência e 

renovação, para que assim os alunos também sejam experimentadores (empreendedores) 

preparados para o inesperado. Outro aspecto considerado no manifesto é o uso das 

ciências de forma mais aplicada, principalmente nas universidades. O contexto do 

manifesto na verdade é o de uma realidade nacional desenvolvimentista (economia de 

capital estrangeiro).  

É interessante perceber também que o manifesto vem quando o país está em 

torno da criação de uma lei nacional, pelo que quando a proposta é negada, Carlos 

Lacerda envia um substitutivo e o manifesto vem como resposta a este substitutivo. 

Diferente do manifesto de 1932 (uma carta de ação para o futuro) o manifesto de 1959 

se torna mais um plano de ação para o presente, isso porque trabalha o sentido 

democrático da educação, ao dizer que somente o acesso da criança a escola não era o 

suficiente, mas o que se precisava era a permanência. Para além disso, o manifesto 
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também reafirma a necessidade da liberdade de pensamento na escola pública (escola 

laica, livre). No texto é possível perceber o forte apelo para uma unidade educacional 

dentro da descentralização da educação.  

Todos estes esforços mostram os diferentes papeis que a educação assume 

dentro da sociedade. Rodrigues (2012) vai nos mostrar uma visão seguinte ao 

pensamento educacional, onde, em seu livro “A (Re) Invenção da Educação no Paraná: 

apropriações de um discurso democrático (1980-1990)” torna evidente a educação como 

um meio salvacionista para (re)democratizar o país de forma lenta e gradual, rompendo 

com o autoritarismo vivido pela ditadura militar.  

Ao refletir sobre os diferentes contextos sociais e as diferentes concepções sobre 

educação, torna-se possível também, realizar o mesmo exercício para reflexão sobre o 

papel das instituições escolares na contemporaneidade, pelo que podemos verificar que 

os problemas e as soluções em educação de fato não são novos.  

 

5 Considerações Finais 

 

Perceber a educação como um elemento historicamente construído é 

significativo para compreender as dificuldades enfrentadas no campo educacional 

contemporâneo. Isto porque, ao perceber a história, compreendemos que a educação não 

esteve dada de uma mesma forma durante todo o processo de construção da sociedade, 

mas que foi se adequando as necessidades e anseios que esta sociedade exigia.  

Pensar desta forma permite que analisemos o passado sem trazer conclusões 

presentistas do mesmo, mas compreende-lo em sua origem. Neste trajeto, pudemos 

compreender por exemplo, que o ensino jesuítico foi um elemento significativo na 

história da educação do século XVI à XVIII, e perceber que seria inconcebível pensar 

em colonização de forma diferente da qual foi construída, pois não seria possível ainda 

pensar em uma sociedade e uma organização de estado de forma separada da religião, 

principalmente em uma sociedade portuguesa católica que vivia um movimento 

antirreformista em defesa da fé que professava.  

Assim, é possível perceber, que paulatinamente, o processo de separação entre a 

igreja e o estado, influenciado pelo movimento iluminista que buscava novas formas de 

explicar a origem das coisas (por entendimentos cientificistas e não mais religiosos), 

aliado aos pensamentos em circulação sobre uma nova forma de organização e de 
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desenvolvimento da sociedade (advento do capitalismo) trazem-nos subsídios para 

compreender a expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal.  

Outrossim, a vinda da família real para o Brasil, a independência política e as 

tentativas de organização de um sistema de ensino que pudesse corresponder ao anseio 

de desenvolvimento da nação, correspondem a elementos importantes para entender o 

Brasil enquanto país que, assim como os demais, buscava atender as demandas do 

capitalismo internacional que estava se assentando mundialmente.  

Assim, apropriando-se de ideias e ideais em circulação, procurou se desenvolver 

educacionalmente, para então construir sua identidade nacional e assim, além de não 

passar por grandes guerras por disputas de terras, produzir no cidadão o novo 

sentimento de trabalhador que ama sua pátria e trabalha para sua própria riqueza e para 

riqueza de sua nação. Assim, é possível perceber, em cada pensamento educacional e 

em cada proposta em tematização, normatização ou concretização, a manifestação dos 

interesses da sociedade (ou de quem a dirige) para o perfil que se deseja formar.  

É preciso compreender, no entanto, que todas estas percepções não ocorreram de 

maneira linear e progressiva, mas que correspondem a síntese de uma série de processos 

e interlocuções vivenciadas na tentativa de produzir uma educação que correspondesse 

aos interesses do estado, que era o de desenvolver o país e torna-lo produtivo. Deseja-se 

considerar então, que a educação enquanto elemento criado para a conformação das 

classes e desenvolvimento do capital, tornou-se imprescindível para o atendimento dos 

interesses da classe dirigente (aquela que tem as condições objetivas para direcionar a 

sociedade em atendimento as suas necessidades de lucro). Isso porque é por meio dela 

que as ações desejadas se efetivam.  

Para tanto, é possível perceber que, em cada dado momento da história da 

sociedade, a educação tomou formas e objetivos diferenciados (ora como ferramenta 

para converter e doutrinar pessoas, ora como forma de conformá-las, ora com função de 

formar um cidadão patriota e ora com intuito de prepara-lo para o mercado de trabalho), 

atendendo aos interesses daquilo que quem dirige a sociedade (burguesia) emanava e 

emana inclusive atualmente. Cabe a cada um, adquirir, por meio da história, a 

consciência e a percepção sobre sua realidade, para que assim, possa construir a sua 

história do tempo presente, sendo protagonista da mesma, e não apenas espectador. 

Compreender as nuances da História da Educação por sua vez, permite que entendamos 

sua construção, para percebermos os legados desta história e a importância e significado 
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que a educação assume nos dias de hoje como elemento alienador ou gerador de 

consciência. 
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GT1 - História e Historiografia da Educação 

 

O MÉTODO INTUITIVO NA REVISTA O ENSINO (PARANÁ, 1922-1924) 

 

José Ricardo Skolmovski da Silva1 
Analete Regina Schelbauer2 

Maria Cristina Gomes Machado3 
 

Resumo 

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

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o método de ensino intuitivo e sua 

presença como mecanismo de renovação pedagógica no contexto da reforma 

educacional paranaense da década de 1920. Evidenciamos esta manifestação por meio 

de O Ensino (1922-1924), revista pedagógica publicada pela Inspetoria Geral do Ensino 

do Paraná, destinada a formação dos professores. 

Apresentamos inicialmente uma breve exposição do contexto de criação do 

método intuitivo, seus referenciais, princípios e propósitos, bem como as formas de 

disseminação desse ideário pedagógico. 

Posteriormente evidenciamos a presença deste modelo pedagógico na década de 

1920 na reforma paranaense empreendida por César Prieto Martinez e destacamos sua 

manifestação nos artigos da revista. 

 

2 O Método de Ensino Intuitivo 

 

O século XIX é marcado por um contexto de significativas transformações, 

principalmente no que se refere ao desenvolvimento do capital e da instrução pública 

destinada as classes populares. As revoluções industriais e as mudanças ocorridas nas 

relações de trabalho promoveram consequentemente uma necessidade de especialização 

da mão de obra dos trabalhadores. É nesse sentido que a escola, muito embora 

considerada ineficiente, é caracterizada como “peça fundamental para a difusão do 

sistema de valores burgueses” (VALDEMARIN, 2014, p. 86).  

Por meio dela é que se formariam os indivíduos letrados e capazes de raciocinar 

rápida e criativamente, algo necessário para o desenvolvimento econômico. 

Era preciso pensar em uma renovação pedagógica, um novo método que pudesse 

vir de encontro com as demandas do capital, que modificasse “o caráter abstrato e 

pouco utilitário da instrução” (VALDEMARIN, 2014, p. 86).  

Para atender a esta exigência é que, com base nos referenciais de Locke, 

Condilac, Rousseau, Pestalozzi e Froebel, o método de ensino intuitivo é concebido e 

adotado nas escolas europeias, norte-americanas e brasileiras (SCHELBAUER, 2005).  
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[...] pode-se afirmar que o princípio fundamental sobre o qual ele se 
assenta e do qual decorrem as atividades de ensino é a proposição de 
que a aprendizagem tem seu início nos sentidos, que operam sobre os 
dados do mundo para conhecê-lo e transformá-lo pelo trabalho e que a 
linguagem é a expressão desse conhecimento (VALDEMARIN, 2014, 
p. 93). 

 

Considerado como uma proposição inovadora para a educação popular, o 

“ensino pelo aspecto, lições de coisas ou ensino intuitivo” (VALDEMARIN, 2014, p. 

87) é concreto, racional e ativo. É a chave para desencadear a pretendida renovação e 

tornar o ensino útil ao progresso do capital. 

 

[...] com a adoção do método de ensino intuitivo, pretende-se educar a 
criança a partir de novos padrões intelectuais, que se fundamentam 
numa nova concepção de conhecimento, que postula a origem das 
ideias nos sentidos humanos e que, aplicada ao ensino, pretende 
formar indivíduos que usem menos a memória e mais a razão e que 
valorizem a observação e o julgamento próprios como meios de 
construção do conhecimento e da implementação das atividades 
produtivas (VALDEMARIN, 2014, p. 99). 

 

Os sentidos são considerados como fonte de conhecimento e a manipulação de 

diferentes recursos didáticos produz o desenvolvimento intelectual e físico esperado nos 

indivíduos para o exercício do trabalho.  

Para um mundo em constantes transformações, memorizar conhecimentos sem 

saber discerni-los e usa-los na indústria seria inútil ao progresso do capital. Era preciso 

que a classe trabalhadora fosse preparada para atender a indústria, que desenvolvesse 

habilidades para, a partir da observação e manipulação, produzir conhecimentos que 

possibilitassem o trabalho. 

Para Valdemarin (2014, p. 88), “aliando observação e trabalho numa mesma 

atividade, o método intuitivo pretende direcionar o desenvolvimento da criança de modo 

que a observação gere o raciocínio e o trabalho prepare o futuro produtor”. De acordo 

com a autora, o trabalho na infância consiste por sua vez na expressão do pensamento 

“por meio das construções reduzidas, feitas com material adequado a essa faixa etária” 

(VALDEMARIN, 2014, p. 88). 

O método consiste na projeção, em miniatura, dos trabalhos que serão 

desenvolvidos pelos indivíduos ora ensinados, na vida adulta. Ensinar as crianças desde 
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pequenas nos moldes desejáveis para a sociedade capitalista que se desejava formar era 

como conduzir a classe trabalhadora para atender as necessidades da burguesia. 

 

Esse novo método pode ser assim sintetizado com dois termos – 
“observar” e “trabalhar” [...]. Observar significa progredir da 
percepção para a ideia, do concreto para o abstrato, dos sentidos para a 
inteligência, dos dados para o julgamento. Trabalhar [...] consiste em 
fazer do ensino e da educação na infância uma oportunidade para a 
realização de atividades concretas, similares àquelas da vida adulta 
(VALDEMARIN, 2014, p. 88). 

 

Aliado ao ensino intuitivo são propostos recursos didáticos como suporte físico 

para o novo método. São materiais, peças, caixas, gravuras, aros, mapas, pedras e 

metais, elementos viabilizados por meio da já mencionada revolução industrial 

(SAVIANI, 2013). Animados pelo espírito de renovação pedagógica e no interesse de 

difundir as novas ideias exposições universais e conferências pedagógicas são realizadas 

em diversos países e relatórios e manuais de ensino são produzidos (SCHELBAUER, 

2005).  

Cabe destaque entre estes os relatórios de Célestin Hippeau e Ferdinand Buisson 

e os manuais didáticos, o primeiro deles criado pelo casal Delon, composto por dois 

volumes destinados à instrução pré-escolar e ao ensino elementar (VALDEMARIN, 

2014). Ainda, o manual de Norman Allison Calkins denominado Primeiras lições de 

coisas que foi traduzido por Rui Barbosa em 1881 e publicado no Brasil em 1886 

(SAVIANI, 2013).  

Ambos os materiais em circulação tinham em vista direcionar o trabalho 

pedagógico dos professores por meio de modelos, lições, exercícios e atividades.  A 

tradução e difusão deste método e de alguns destes materiais nas últimas décadas do 

império expressa a pretensão brasileira de adotar um método de ensino que viesse de 

encontro com as transformações sociais e com a difusão do ideário liberal republicano, 

adequando a escola ao projeto político modernizador. 

 

A pedagogia do método intuitivo manteve-se como referência durante 
a Primeira República, sendo que, na década de 1920, ganha corpo o 
movimento da Escola Nova, que já irá influenciar várias das reformas 
da instrução pública efetivadas no final dessa década (SAVIANI, 
2013, p. 140).  
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 As reformas educacionais que se desdobram em diferentes estados do Brasil na 

década de 1920 manifestam uma resposta de preocupação com a organização e com a 

difusão da instrução pública para as camadas populares, como forma de atender aos 

anseios diversos da sociedade capitalista e encontram nos métodos considerados 

modernos uma resposta.  

Essas inovações pedagógicas são percebidas nas reformas. No caso do Paraná a 

reforma dos métodos e a tentativa de implementar o ensino intuitivo podem ser vistas 

nas propostas de César Prieto Martinez, professor paulista que exerce o cargo de 

Inspetor da Instrução Pública Paranaense, e que é incumbido de remodelar o aparelho 

escolar. Sobre a reforma educacional de César Prieto Martinez, Silva (2019, p. 141) 

considera: “Sua reforma não consistiu necessariamente na produção de leis e decretos 

e/ou na modificação explícita de programas e currículos, mas sim na tentativa de tornar 

regular e eficiente o funcionamento do aparelho escolar paranaense”. 

Dentre as propostas para tornar o ensino eficiente está a formação dos 

professores nos novos e modernos métodos. Estratégias diversas são percebidas, dentre 

elas a “criação de Escolas Normais; regulamento da Escola Normal; biblioteca 

pedagógica na capital; prêmios aos professores; palestras pedagógicas; práticas de 

ensino nos estabelecimentos modelares da capital; e a revista O Ensino” (SILVA, 2019, 

p. 61-62). Ainda de acordo com Silva (2019, p. 140): 

 

[...] cabe destaque para a criação do periódico O Ensino, uma 
publicação intencionalmente planejada pelo órgão diretivo da 
instrução pública do Estado e direcionado aos professores. 
No decorrer de suas publicações, O Ensino foi evidenciando linhas 
gerais das propostas de mudança da inspetoria para o trabalho nas 
escolas. Orientando, instruindo, informando e animando seus leitores 
no caminho ao atendimento dos interesses do capital, o periódico 
apontava métodos de ensino, princípios educativos e informações 
sobre a marcha da instrução no Paraná.  

 

 É a presença do método intuitivo nos artigos desta revista pedagógica que 

circula entre 1922-1924 para todos os professores paranaenses que apresentamos no 

tópico seguinte. 
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3 A Presença do Método Intuitivo na Revista O Ensino 

 

 O Ensino é um impresso pedagógico publicado pela Inspetoria Geral do Ensino 

do Paraná entre os anos de 1922-1924. Pelos relatórios de César Prieto Martinez 

considera-se que pelo menos 8 edições tenham sido distribuídas gratuitamente a todos 

os professores: 3 em 1922, 3 em 1923 e 2 em 1924 (MARTINEZ, 1924).  

Tivemos acesso a 5 edições da revista encontradas na Biblioteca Pública do 

Estado do Paraná. Dentre os diversos conteúdos e temáticas presentes na revista ao 

longo dos três anos de publicação é possível encontrar os relacionados aos métodos de 

ensino. SILVA (2019, p. 68) os destaca: “São artigos que mostram as formas de ensinar, 

que dão exemplos, aulas modelo, propostas de aulas, procedimentos e recursos didáticos 

para a prática do professor”. 

A divulgação de métodos e orientações metodológicas em revistas pedagógicas é 

uma estratégia marcante no processo de formação de professores. De acordo com 

Carvalho (2000, p. 113): 

 

Os incontáveis roteiros de lições divulgados em revistas dirigidas a 
professores têm as marcas dessa concepção pedagógica [...]. No 
âmbito dessa pedagogia, ensinar a ensinar é fornecer esses modelos, 
seja na forma de roteiros de lições, seja na forma de práticas 
exemplares cuja visibilidade é assegurada por estratégias de formação 
docente [...] (CARVALHO, 2000, p. 113). 

 

A concepção pedagógica referida pela autora está relacionada com o trabalho 

formativo de instruir os professores por meio de modelos de aulas. Saviani (2013) 

destaca que é nesse sentido que o livro toma um espaço diferente do habitual, ao invés 

de ser destinado ao aluno, se torna ferramenta essencial para o professor, apresentando 

um modelo a ser seguido. Ao bom professor caberia a incumbência de bem “copiar” os 

modelos apresentados. Para Carvalho (2000, P. 113) “Falar aqui em cópia de modelos é 

falar em um tipo de atividade que, partindo da observação de práticas de ensinar, é 

capaz de extrair analiticamente os princípios que as regem e de aplicá-los 

inventivamente” (CARVALHO, 2000, p. 113).  

É nesse sentido que diferentes práticas são apresentadas em O Ensino, com o 

intuito de servirem como modelos para os docentes. Sobre elas cabe pontuar os artigos 

Pedagogia Pratica, Methodologia da Historia (Descobrimento do Brasil, - Lição para 
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alumnos do 3.º anno) e Independencia do Brasil (Para alumnos do 2º e 3º annos) 

distribuídos entre as edições da revista. De acordo com Silva (2019, p. 73) estas “são 

aulas que foram ministradas em turmas e publicadas na revista para servir de modelo 

aos professores”.  

Mas O Ensino não exibe somente modelos de aulas ou orientações para 

programas de disciplinas. Na revista de 1922 encontramos artigos que apresentam a 

questão do método em seus conteúdos. Como devem ser feitos os dictados, de autoria de 

Rubens de Carvalho, Subinspetor do Ensino, é um artigo que chama a atenção dos 

professores a partir das inspeções realizadas e traz orientações para um “proveitoso 

exercício para a fixação das boas normas orthographicas” (O ENSINO, 1922), o ditado. 

A presença do método intuitivo é marcada pelos direcionamentos que vinculam 

a memória e a aprendizagem aos órgãos dos sentidos. 

 

Durante o exercicio, quando o professor enunciar qualquer das 
palavras sobre as quaes fez referencias, os alumnos atenciosos 
associarão a imagem auditiva ás recommendações ouvidas ou, pelo 
menos, á lembrança que ella está escripta no quadro negro (O 
ENSINO, 1922, p. 28). 

 

Em outro trecho o autor enfatiza que a correta escrita e a boa prática de escrever 

só será desenvolvida a partir de estímulos que agucem a observação para que a partir 

dos estímulos visuais, auditivos e musculares das palavras, possam os alunos por si 

próprios, desenvolver o hábito de escrever corretamente. 

É perceptível o apelo aos órgãos dos sentidos como meios para aquisição do 

conhecimento. A aprendizagem pela observação demonstra a credibilidade do referido 

procedimento pedagógico no contexto paranaense. 

No artigo intitulado O Ensino de Geographia nas Escolas Primarias, Suetonio 

Bittencourt Junior, diretor do Grupo Escolar de Ponta Grossa, também são evidenciadas 

marcas distintas do ensino pela intuição.  

As prescrições para o ensino gradual, do concreto para o abstrato, do todo para 

as partes, partindo da realidade da criança, utilizando recursos como desenhos e quadros 

comparativos e partindo da observação para a comparação e o julgamento, são 

orientações dadas pelo diretor e que marcam características do ensino intuitivo (O 

ENSINO, 1922).  
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Esta mesma orientação e direcionamento também pode ser vista no artigo Notas 

sobre o programma de Geographia escrito por Rubens de Carvalho na segunda 

publicação de O Ensino em 1923, onde assevera: “Em todo o ensino, o caminho a seguir 

deve ser este: passar do conhecido para o desconhecido, do simples para o complexo, do 

concreto para o abstracto, do presente para o remoto, da observação para as 

generalizações” (O ENSINO, 1923b, p. 125).  

Em outro trecho da mesma matéria, ao destacar que a aprendizagem da criança 

ocorre de maneira distinta da do adulto e por isso deve ser levada em consideração no 

momento da apresentação do conteúdo, o autor enfatiza: “Só é real no cérebro infantil 

aquillo que chega a elle por via dos sentidos. Pois bem, esse pequenino mundo de 

observações é a base, é o ponto de partida para todas as incursões pelas regiões 

desconhecida” (O ENSINO, 1923b, p. 125, grifo nosso).  

Estes apontamentos sinalizam a percepção de que o ensino deve ser direcionado 

de acordo com a faixa etária atendida. Na continuidade do artigo o autor traz elementos 

para que o professor possa preparar sua aula com foco no aluno e nos seus 

conhecimentos. Citando Rousseau como referencial, o texto enseja que o ensino 

pudesse apresentar realidades geográficas de tal forma que levassem as crianças, “[...] 

pelas mãos dos seus proprios sentidos, os conhecimentos do que seria [...] os montes, os 

valles e os rios” (O ENSINO, 1923b, p. 128). 

A prescrição para o ensino gradual apresentado no ensino de geografia também é 

vista em Methodologia da Mathematica, escrito por Aydée Nicleves. O artigo reitera a 

necessidade de conhecer o que a criança já sabe e de desenvolver o ensino de forma 

objetiva, racional e graduada (O ENSINO, 1924b, p. 152).  

 Outra referência do método intuitivo pode ser percebida em artigo publicado na 

primeira revista do ano de 1923. Em Psychologia Experimental, Rubens de Carvalho, 

lente de Psicologia e Pedagogia da Escola Normal apresenta relações entre as áreas que 

leciona e dá parâmetros para que o leitor possa conhecer o processo de aprendizagem e 

de desenvolvimento da inteligência que ocorre por meio da sensibilidade e atividade (O 

ENSINO, 1923a).  

 O apelo aos órgãos sensíveis também aparece em O Ensino da Historia Patria, 

escrito por Suetonio Bittencourt Junior, que apresenta o uso dos recursos como 

elementos significativos para a aprendizagem: “A experiencia tem demonstrado que a 
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forma expositiva, quando auxiliada pelas gravuras, é a mais vantajosa” (O ENSINO, 

1923a, p. 79).   

 

4 Considerações Finais 

 

  Ao se utilizar de experiências sensíveis para a produção de conhecimento e 

elaboração de ideias claras e distintas espera-se que o indivíduo desenvolva sua 

habilidade de observação e capacidade de julgamento e discernimento. Estas 

habilidades, aliadas aos conteúdos morais, pátrios e com apelos ao trabalho e progresso, 

tinham em vista preparar a mão de obra para exercer sua função no contexto de avanço 

do capital. 

 A busca pela modernização de métodos e sua presença na revista expressa bem 

essa preocupação. Prepará-los por meio da instrução utilitária é o caminho escolhido 

para que o estado alcance o progresso e o desenvolvimento econômico desejado. 

 

 

Referências  
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O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS: UMA 

ESTRATÉGIA PARA SE INSTITUIR UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO DO 

MAGISTÉRIO 

 
Fabrícia Lopes Pinheiro1 

 

Resumo 

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

                                                             
1 Doutoranda em Educação, UNIRIO, fabricialopes22@yahoo.com.br. 
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funcionou como estratégia de disseminação de um projeto educacional mais amplo. 
Considerando que o referido Centro serviu como base para a idealização do projeto 
anisiano de educação. 

 
Palavras-chave: Formação de Professores. CBPE. DAM. 
 

1 Introdução 

O tema de estudo desta pesquisa tem sua origem durante o Mestrado em 

Educação na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), mais 

precisamente durante estudos realizados no âmbito do Núcleo de Estudos e Pesquisas 

em História da Educação Brasileira (NEPHEB), coordenado pela Profa. Dra. Nailda 

Marinho da Costa, que intentava contribuir para com a reflexão sobre a História da 

Educação, bem como a importância desse campo para a Educação brasileira. e na 

produção do meu trabalho de dissertação, “O Serviço de Orientação Psicopedagógica e 

as professoras da Escola Guatemala: um estudo sobre uma experiência educativa na 

década de 1950”, em que busquei refletir sobre experiências educativas desenvolvidas 

na Escola Guatemala, centro de experimentação do Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP)2 na década de 1950, situada na cidade do Rio de Janeiro, com 

ênfase na atuação do SOPP, que funcionou no interior da Escola Guatemala, no que 

tange a formação continuada do professorado brasileiro. 

A História da Educação sempre representou para mim um campo desafiador, 

configurando-se no desejo em desmascarar falsas ideias, mitos e preconceitos em 

relação ao passado. Pensar e/ou estudar a História da Educação Brasileira é para muitos 

apenas a produção de muita teoria que não é útil na prática; contudo somos ingênuos ao 

não perceber nas novas roupagens as antigas propostas. Foi devido a essa percepção que 

me propus a permanecer no campo da História da Educação e dar continuidade à 

pesquisa que iniciei quando ainda era estudante de graduação. A partir de então, 

objetivando adensar o estudo em nível de doutorado, busco investigar as ações do 

Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE) compreendendo o período de 1955 

a 1964. O período entre 1955 e 1964 compreende a criação do CBPE vinculado ao 

                                                             
2 A partir de 1972 passou a ser denominado Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais. Atualmente, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira. Optamos por usar a nomenclatura da época por se tratar de um estudo de caráter 
histórico. 
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INEP/MEC, e a saída de Anísio Teixeira, idealizador do projeto do referido Centro, do 

cargo de diretor do INEP, devido a instauração do golpe civil-militar no Brasil.  

A temática da intervenção no sistema educacional brasileiro na década de 1950 

vem sendo objeto de estudo no sentido de perceber de que modo uma estratégia de ação 

pedagógica de formação continuada de professores ocorreu nesse período e quais suas 

principais diretrizes político-filosóficas. Assim, foi eleito como objeto CBPE, órgão 

vinculado ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicas (INEP), com sede no antigo 

Distrito Federal. Ao entrar em contato com a documentação deste Centro de Pesquisas, 

surgiu o interesse em buscar compreender esta iniciativa, principalmente, no que diz 

respeito à natureza do trabalho ali desenvolvido, bem como seus impactos para a 

formação docente. Para tanto, o estudo pretende compreender como se davam as ações 

do CBPE no tocante à formação docente.  

Em 1952, Anísio Teixeira assume a direção do INEP e mais uma vez tenta 

desenvolver uma política nacional de formação docente. Nos anos de 1950, Anísio 

Teixeira pretendia aproximar o campo educacional ao científico e, a um só tempo, 

introduzir uma postura investigativa na atividade educativa, de modo a afetar 

qualitativamente o sistema brasileiro de ensino, ou seja, presidido, na época, por Anísio 

Teixeira, o INEP expressa em suas políticas desenvolvidas na década de 1950, um 

desdobramento em relação às proposições do movimento escolanovista dos anos 1930. 

Com a criação do CBPE, por Anísio Teixeira, os cursos de formação ganham 

destaque e condições técnicas e de funcionamento no projeto de formação de 

professores do INEP. 

De acordo com Ana Waleska P. C. Mendonça e Libânia Nacif Xavier (2006), 

Anísio Teixeira não só dá continuidade a política de formação de professores iniciada 

na gestão anterior, como assume, desde o início, que a questão da qualificação do 

professor é não só a estratégia central do processo de “reconstrução” da educação 

nacional, para adequá-la às necessidades do desenvolvimento do país, como também, a 

forma privilegiada de o INEP desempenhar sua atribuição de prestar assistência técnica 

aos estados. 

Em um documento intitulado “INEP – Relatório de 1952”, faz-se referência à 

proposta de criação de um “centro nacional de preparo de professores e especialistas de 

438



 

 

educação”, que deveria abastecer os “centros regionais”. A criação deste centro estaria 

em estudo, “com a colaboração da UNESCO e dos Negócios Interamericanos”, podendo 

ser a semente do “Centro Nacional do Preparo de Professores e Especialistas de 

Educação, necessário para que o programa de assistência técnica ao ensino dos estados 

venha a ter a eficácia desejada”. 

Sobre a criação do CBPE e a rede a ele articulada, Mendonça e Xavier (2006) 

nos chamam a atenção para a percepção da importância desse Centro para a 

possibilidade de promover uma série de pesquisas no âmbito educacional, a fim de 

constituir parâmetros referenciais para a reforma educacional conduzida por Anísio 

Teixeira. Como nos lembra Cecília Lima (2008), o intuito de Anísio Teixeira era criar 

condições objetivas para o desenvolvimento científico, relacionando o conhecimento da 

realidade educacional com os constructos teóricos oriundos das ciências sociais. Ainda 

de acordo com a autora, a operacionalização desse objetivo se deu através da criação do 

CBPE. 

Anísio criou o CBPE com o objetivo de auxiliar os professores na melhoria de 

sua prática. “Uma vez inauguradas as reflexões e as pesquisas no campo educacional, 

Anísio Teixeira esperava que a prática educativa sofresse alterações com a aplicação 

dos resultados de pesquisas” (MENDONÇA, 1997).  

Como observou Xavier (1999), o CBPE se encaixa na perspectiva 

desenvolvimentista, na medida em que o Plano de Metas da Presidência da República, 

ao tratar de educação (meta nº 30), registrou o assunto sobre a formação do pessoal 

técnico, associando o processo educacional a fatores de dinamização do 

desenvolvimento econômico. O CBPE também se constituiu como um centro de 

pesquisas e de assessoria técnica para assuntos educacionais.  

Em resumo, a criação do CBPE visou atender as demandas da sociedade daquela 

época, que vivia um momento de efervescência com os avanços alcançados por ela e 

clamava por educação, inclusive para alimentar o seu desenvolvimento econômico. Era 

necessário reformar o ensino e preparar o professorado. 

O que se propunha era a articulação entre ciência, educação e política, isto é, o 

CBPE sugeria uma relação estreita entre conhecimento e ação, entre prática social e 

pesquisa educacional, além de favorecer a especialização e autonomização do campo 
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educacional. Para Anísio Teixeira, essa articulação entre as ciências sociais e educação 

era indispensável para a realização do seu projeto educacional. 

O afastamento de Anísio Teixeira acarretou, portanto, o enfraquecimento das 

experiências pedagógicas que efervesceram no período estudado, bem como o 

silenciamento de sua memória ao longo dos anos. A figura de Anísio Teixeira é 

emblemática, pois o CBPE foi a concretização de ações desse intelectual direcionadas 

no tocante à formação continuada do magistério nacional a fim de que o referido Centro 

pudesse corresponder a um projeto mais amplo: o de elevar o nível de desenvolvimento 

intelectual da população através da ciência.  

 

1.1 Objetivos 

Após refletirmos sobre o CBPE, bem como o trabalho e formação docente, 

poderiam contribuir para o enriquecimento da discussão sobre formação docente no 

Brasil na década de 1950, algumas questões nos ajudaram a construir uma visão 

ampliada do momento histórico a ser estudado para respondermos a seguinte pergunta: 

Qual a contribuição do CBPE para a consolidação de uma política anisiana de formação 

do magistério nacional?  

Com a finalidade de responder tal questionamento, elencamos alguns objetivos, 

de modo a apurarmos nosso olhar ao estudo: 

1. Analisar o CBPE como um “braço de atuação” do INEP na formação 

continuada de professores. 

2. Refletir sobre como o CBPE procurou responder à demanda de formação 

do magistério em uma política educacional mais ampla. 

3. Entender como a formação continuada de professores influenciava o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos, dada a importância da articulação entre 

Ciência e Educação. 

4. Identificar as ações do CBPE que intentavam alcançar os objetivos de 

Anísio Teixeira, no tocante à formação docente. 
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2 Referencial Teórico 

Quanto ao tratamento de fontes, as obras de Ginzburg se encaixam em nossos 

objetivos metodológicos, à medida em que analisaremos fontes documentais diversas 

que nos permitiram confrontar informações nos documentos encontrados. Para 

Ginzburg (2007), todo e qualquer documento deixa um rastro, uma pista:  

A relação entre o fio - o fio do relato, que ajuda a nos 
orientarmos no labirinto da realidade - e os rastros. (...) procuro 
contar, servindo-me dos rastros, histórias verdadeiras (que às 
vezes têm como objetivo o falso). Hoje nenhum dos termos 
dessa definição (“contar”, “rastros”, “histórias”, “verdadeiras”, 
“falso”) me parece algo óbvio (GINZBURG, 2007, p.7). 

Cabe ao historiador o olhar atento sobre cada pista, cada rastro, pois a ausência 

de uma fonte pode ser um indício, uma informação importante para a construção da 

análise e compreensão do objeto de estudo.  

Outro autor que nos ajuda a pensar o trabalho com as fontes é Le Goff. Em sua 

obra Documento e Monumento (1985), destaca que 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do 
passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as 
relações de forças que aí detinham o poder, só a análise do 
documento enquanto monumento permite à memória coletiva 
recuperá-lo. (LE GOFF, 1985, p.545) 

É também no texto Documento e Monumento que Le Goff explicita a diferença 

entre os documentos essencialmente escritos e os monumentos (iconografia, por 

exemplo), apresentando-se como testemunho não escrito (LE GOFF, 1985, p.541), 

contudo, ambos podem ser utilizados para fazer história. É na perspectiva de Le Goff 

que utilizamos a iconografia como fonte histórica neste trabalho. 

Le Goff (1999, p. 101-102) também nos chama a atenção para quatro atitudes 

que esperaria daqueles que se comprometessem a fazer verdadeiramente história.  São 

elas: 1- Ler o presente, o acontecimento com uma profundidade histórica suficiente e 

pertinente; 2- Manifestar quanto a suas fontes o espírito crítico de todos os historiadores 

segundo os métodos adaptados a suas fontes; 3- Não se contentar em descrever e contar, 

mas esforçar-se para explicar; 4- Tentar hierarquizar os fatos, distinguir o incidente do 

fato significativo e importante, fazer do acontecimento aquilo que permitirá aos 

historiadores do passado reconhecê-lo como outro, mas também integrá-lo numa longa 

duração e numa problemática na qual todos os historiadores de ontem e de hoje, de 
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outrora e do imediato se reúnam. Buscamos fazer dessas atitudes as nossas. Dessa 

forma, seguimos como pressuposto básico a ideia de que os documentos encontrados 

necessitam de uma interpretação e olhar crítico, e isto só é possível a partir de leituras 

tendo por base o referencial teórico-metodológico correspondente. 

Também foi estabelecido o diálogo com Nobert Elias e seu conceito de rede, que 

nos permite compreender como as relações, as quais travavam Anísio Teixeira com seus 

colaboradores, se processavam, considerando a posição social que ocupava, enquanto 

intelectual e diretor do INEP/CBPE. É importante analisar o modo como essas relações 

constituíam-se em uma cadeia de atos interligados.  

O conceito de estratégia, de Michel Certeau, nos auxilia no entendimento de 

como o CBPE funcionou como estratégia de disseminação de um projeto educacional 

mais amplo. Ambas as instituições serviram de base para a idealização do projeto 

anisiano de educação. Trazendo as palavras de Certeau, 

o cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do 
momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um 
‗ambiente’. Ele postula um lugar capaz de ser circunscrito como 
um próprio e, portanto, capaz de servir de base a uma gestão de 
suas relações com uma exterioridade distinta. É o cálculo das 
relações de forças que se torna possível a partir do momento em 
que um sujeito de querer e poder é isolável de um ‗ambiente’. 
Ele postula um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio 
e, portanto, capaz de servir de base a uma gestão de suas 
relações com uma exterioridade distinta (CERTEAU, 1994, 
p.46). 

Também utilizamos o conceito de trajetória explorado por Pierre Bourdieu, para 

entendermos as ações de Anísio Teixeira. De acordo com o autor (2006),  

a história de vida conduz à construção da noção de trajetória 
como série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo 
agente (ou um mesmo grupo) num espaço que é ele próprio um 
devir, estando sujeito a incessantes transformações 
(BOURDIEU, 2006, p.189).  

Desse modo, seria possível compreender a rede de conhecimentos e estratégias 

utilizadas por Anísio Teixeira, enquanto diretor do INEP/CBPE, para que seus objetivos 

fossem alcançados: 

não podemos compreender uma trajetória [...] sem que tenhamos 
previamente construído os estados sucessivos do campo no qual 
ela se desenrolou e logo, o conjunto das relações objetivas que 
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uniram o agente considerado [...] ao conjunto dos outros agentes 
envolvidos no mesmo campo e confrontados com o mesmo 
espaço dos possíveis (BOURDIEU, 2006, p. 190).  

Nesse sentido, para compreendermos a trajetória de Anísio Teixeira, foi 

necessário ter conhecimento das relações sociais previamente estabelecidas pelo 

educador e quais os atores sociais que foram contactados nessas relações, para 

entendermos quais as possíveis transformações sofridas nesse espaço.  

Anísio Teixeira foi fortemente influenciado pelas ideias de John Dewey, em sua 

estada nos Estados Unidos, e seu objetivo era mostrar que aquele movimento 

encontrava-se fortemente centrado na remodelação dos programas escolares, que 

deveriam refletir as mudanças sociais. Anísio Teixeira, um homem dedicado a tentar 

resolver os problemas educacionais do país, nesse caso, acreditava que uma 

restruturação educacional faria com que a nação se tornasse menos provinciana e 

atrasada (NUNES, 2000). 

Considerando Anísio Teixeira como um expoente das formulações de John 

Dewey no Brasil e a Escola Guatemala como uma instituição criada a partir dos 

pressupostos do pragmatismo deweyano, foi necessário o diálogo com esse autor 

estadunidense para situar o CBPE no cenário influenciado pelo movimento nacional-

desenvolvimentista, com a crença na educação como única via de capaz irradiar o 

espírito de modernização que marcava a sociedade brasileira da época. “A concepção 

deweyana de movimento, entendida como sinônimo de mundo em mudança, 

desempenhou papel sobre maneira relevante no pensamento educacional renovador 

brasileiro naquelas décadas (1930 e 1950)” (CUNHA, 2001, p. 87). A noção de 

movimento desempenhou o papel de eixo em torno do qual circulavam as ideias 

educacionais da época, como a introdução do pensamento de que a educação devesse 

subordinar-se à Ciência, bem como a ideia de que a escola precisa preparar a criança 

para a vida, adotando uma metodologia que propiciasse ao educando experiências 

concretas. Sob esse aspecto, a instituição escolar deve preparar a criança para a vida, 

exercitando-a a partir de experiências concretas capazes de desenvolver suas 

capacidades individuais, promovendo o intercâmbio entre sujeito e sociedade. 

O INEP/CBPE, construiu o seu projeto pedagógico e filosófico influenciada pelo 

pragmatismo de John Dewey, filosofia que, naquele momento, determinava os rumos 
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das políticas implementadas neste órgão. Em sua vertente deweyana, o pragmatismo é 

entendido como método científico que tem por base filosófica a experimentação, a 

democracia e o progresso. 

O que vemos, portanto, na década de 1950 com a criação do CBPE vinculado ao 

INEP é a tradução do ideário racionalizador, científico e moderno inspirados no 

pensamento de John Dewey. Logo, o que notamos com essa iniciativa foi a 

concretização de um projeto inspirado no pragmatismo de Dewey. Ideário difusor de 

experiências no campo educacional brasileiro no período considerado por esse estudo. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Para a realização da pesquisa é preciso dispor de variadas fontes que nos 

possibilitem uma investigação mais profunda sobre o tema. É preciso partir de alguns 

pressupostos, como forma de embasar teoricamente nossas reflexões e inferências 

acerca da temática escolhida. Desse modo, para alcançarmos os objetivos propostos por 

esta pesquisa, foi necessário o levantamento de fontes que possibilitaram a realização de 

uma análise mais aprofundada sobre como o CBPE se constituiu peça chave para a 

concretização do projeto educacional desenvolvido por Anísio Teixeira e sues 

colaboradores frente ao INEP. Diante dessa perspectiva, a pesquisa envolve a 

articulação entre a base documental e a base bibliográfica, referidas ao tema. Assim será 

privilegiada documentação relativa ao, encontrada no Arquivo Pessoal de Anísio 

Teixeira3, depositado no Centro de Pesquisa e Documentação em História 

Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas - CPDOC–FGV, trabalhadas em diálogo 

com estudos que foram produzidos sobre o tema. 

Nesse sentido, as fontes documentais do arquivo pessoal de Anísio Teixeira, no 

período em que este educador se encontrava à frente da direção do INEP, são utilizadas 

nesse estudo. Nesse arquivo, encontramos importantes documentos que fazem 

referência ao CBPE, como por exemplo, relatórios e súmulas de trabalhos realizados 

pelo INEP e os Centros Regionais. Para a pesquisa que pretendo realizar, esse 

documento se configura como a porta de entrada para a compreensão preliminar a 

respeito da experiência deste Centro. 

                                                             
3 Indexação utilizada pelo CPDOC-FGV e adotada para uso nesse trabalho. 
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Quanto à pesquisa bibliográfica, as obras O Brasil como laboratório: Educação 

e Ciências Sociais no projeto dos Centros Brasileiros de Pesquisas Educacionais, 

estudo de Libânia Nacif Xavier, auxiliou a entender o contexto dos anos de 1950, 

quando são criadas as escolas experimentais vinculadas ao INEP/CBPE. Merece 

destaque também o trabalho de Cecília Neves Lima, A Formação de Professores no 

Distrito Federal: os cursos da Divisão de Aperfeiçoamento do Magistério 

(DAM/CBPE/INEP) nos anos de 1955 a 1964. Todas essas produções são importantes 

para entender o funcionamento da Escola Guatemala e a filosofia em que se baseava 

esse projeto educacional. 

Os trabalhos de Fernando César Ferreira Gouvêa foram importantes para 

entendermos a lógica de funcionamento do CBPE como uma tentativa de pautar as 

ações no campo educacional nos moldes científicos, bem como uma “estratégia de 

interferência no fazer pedagógico numa perspectiva de intervenção” (GOUVÊA, 2011, 

p. 1). 

Antônio Nóvoa (1991) nos faz refletir sobre a formação de professores, tendo 

em vista que o autor nos contextualiza sobre o desenvolvimento social e histórico da 

profissão docente. 

Este trabalho privilegia a preocupação de Anísio Teixeira com a formação 

docente, demonstrada desde a década de 1930, com a criação da Universidade do 

Distrito Federal em 1935. Desta forma, procuramos identificar o entrelaçamento de 

ideias e propostas sobre a UDF e as políticas de formação docente implementadas pelo 

INEP/CBPE nos anos de 1950. As discussões realizadas por Maria de Lourdes de A. 

Fávero e Sônia de Castro Lopes (2009) são importantes para a presente pesquisa. 

Considerando que o Brasil viveu, na década de 1950, momentos claramente 

marcados pelo espírito de modernização4 que englobava todo um conjunto de mudanças 

sociais e culturais que ocorreram no âmbito do debate sobre reconstrução nacional, após 

o fim da Segunda Guerra Mundial, era conferido à educação um papel fundamental, 

                                                             
4 O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, alterou significativamente o cenário nacional. Ao 
longo dos anos de 1950, o consumo e o comportamento da população brasileira que habitava 
grandes centros urbanos se transformaram, influenciado, em grande parte, pela lógica dos 
EUA, que reforçava a prosperidade econômica, propiciada pela produção em massa de bens 
manufaturados. Sobre isso, ver mais em BOTELHO, 2008. 
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vista como elemento central para a promoção de novas formas de ordenação social e 

para remodelar o país. Para entendermos melhor como se configurou esse cenário 

brasileiro de movimento, que ficou marcado por profundas mudanças nos planos 

político, econômico, social, cultural e educacional, travamos contato com o trabalho de 

André Botelho e Jorge Ferreira e Lucilia de Almeida Neves Delgado. Através da leitura 

desses autores foi possível compreender as rupturas com as formas tidas como 

ultrapassadas de organização política e social existentes, e predominante na sociedade, 

até então, bem como o período de “experiência democrática” vivenciado pelo país entre 

1945 com o fim do Estado Novo e o golpe civil-militar em 1964. Seria esse um 

momento decisivo para pensar a ciência como força social de modernização no Brasil 

(BOTELHO, 2008).   

Ainda sobre a importância atribuída à educação nesse período, Ana Waleska 

Mendonça (2008) evidencia que o debate em torno da modernização do país, a 

superação da situação de dependência econômica e a busca de emancipação social 

orientou um conjunto de ações no âmbito do debate intelectual e da formulação de 

projetos de reorientação das políticas de Estado que visavam à articulação entre 

industrialização, desenvolvimento científico e renovação educacional. O período 

constitui-se no momento de retomada e ascensão de Anísio Teixeira frente à política 

educacional do país, atuando decisivamente no sentido de pôr em prática seu projeto 

educacional. 

De acordo com Lima (2008), é a partir da posse de Anísio Teixeira como 

presidente do INEP, em 1952, que o projeto de formação de uma rede de conhecimentos 

com vistas ao aprofundamento da compreensão dos problemas da educação brasileira e 

de intervenção na realidade educacional começa a dar os primeiros frutos. Porém, o 

terreno educacional ainda carecia de um aparato científico que servisse de base para seu 

amplo desenvolvimento. 

Cabe ressaltar que as categorias de análise usadas nesta dissertação mostram-se 

imprescindíveis para entender o tipo de atuação característico das instituições em que 

Anísio Teixeira esteve à frente, ao longo dos anos em estudo e compreender como se 

davam as ações estratégicas de uma instituição para a afirmação de um projeto 

educacional e de sociedade. Cumpre ainda destacar que os referenciais citados, 

juntamente com as categorias analíticas escolhidas, nos permitirão inferir acerca de 
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como as ações do SOPP como parte do INEP/CBPE se fizeram presentes e eficazes no 

âmbito do contexto geral mais amplo. 

Desta forma, esse pressuposto teórico se faz presente em nosso estudo para 

compreendermos como essas ideias estavam presentes nas ações de experimentação e 

renovação pedagógicas implantadas pelo INEP/CBPE, em relação à política de 

valorização do magistério, envolvendo o Serviço de Orientação Psicopedagógica, na 

década de 1950. 

 

4 Considerações Finais 

Percorrendo o passado, percebemos o quanto Anísio Teixeira se empenhou em 

proporcionar aos professores uma formação, que para ele, era considerada de qualidade. 

Notamos também os altos e baixos da formação docente, suas fragilidades, seus 

caminhos e descaminhos. A afirmação profissional dos professores é um percurso 

repleto de lutas e de conflitos, de hesitações e de recuos (NÓVOA, 1991, p.21). Vemos 

que muito dos problemas vividos hoje têm sua raiz em algum lugar na história da 

profissionalização do magistério.  

O CBPE conduziu uma importante estratégia para a consolidação do projeto 

educacional idealizado por Anísio Teixeira nas década de 1950, desenvolvendo meios 

para a capacitação profissional do docente. É inegável que a esse espaço, torno-se lócus 

privilegiado e polo irradiador de diferentes experiências educacionais, principalmente 

no que diz respeito à capacitação de docentes, na medida em que sua dinâmica girava 

em torno da pesquisa e dos estudos para embasar a prática pedagógica. A experiência da 

do CBPE demonstra o quanto Anísio Teixeira, mostrava preocupação com a situação 

das escolas públicas brasileiras e principalmente, com a formação dos professores. 
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Resumo 

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

  

1 Introdução 

O presente trabalho aborda um estudo acerca do Grupo Escolar Professora 

Ricarda5, município de Campos Belos, Goiás, a partir da análise de sua ata de 

inauguração datada de 12 de agosto de 1950. Para compreendermos tal contexto foi 

necessário destacarmos que até o ano de 1950, Campos Belos ainda não possuía uma 

instituição de ensino funcionando em prédio próprio e adequado conforme as normas 

exigidas na época, sendo a inauguração do prédio destinado a abrigar o Grupo Escolar 

Professora Ricarda (Grupo) uma grande conquista para a municipalidade, 

principalmente, porque mais tarde, no ano de 1953, Campos Belos desmembrar-se-ia do 

Município de Chapéu (atual Monte Alegre de Goiás), conquistando assim a sua 

emancipação política. 

O objetivo desse estudo encontra-se pautado em compreender a importância do 

Grupo Escolar Professora Ricarda para a então vila de Campos Belos e região. Além 

disso, averiguaremos, por meio da análise da ata de inauguração, as particularidades do 

evento de inauguração do prédio destinado a esse grupo escolar.  

Embora a ata onde encontramos o registro da inauguração do Grupo se 

encontre em estado de degradação, foi possível salvar o seu conteúdo e sua análise, 

demonstrou ser um documento relevante para a história da educação regional, 

proporcionando um resgate histórico até então inédito da história, trazendo informações 

inéditas desta instituição escolar e da comunidade local. 

 Ao longo do desenvolvimento desse estudo verificamos que a cidade de 

Campos Belos/GO passou por diversas situações até conseguir a sua emancipação 

política, sendo inicialmente distrito do município de Arraias (hoje localizada no Estado 

do Tocantins)6 e posteriormente, distrito do município Monte Alegre em Goiás (Chapéu 

até 1953). 

                                                           
5 O nome completo é Ricarda de Alcântara e Silva, ou seu nome de casada Ricarda de Alcãntara Abreu, 
contudo, vamos manter Professora Ricarda pois é assim que consta no decreto que criou o Grupo 
Escolar e a ata de i auguração. A tes de casada co  José d’A reu Caldeira, o seu o e era Ricarda de 
Alcântara e Silva. 
6 Com a criação do Estado do Tocantins, em 1988, o município de Arraias, antes, pertencente ao Estado 
de Goiás, passou a pertencer ao Estado do Tocantins. 
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A metodologia utilizada para a construção dessa pesquisa foi a bibliográfica, 

em consonância com a análise documental. Segundo Oliveira (1997, p. 57) pensar em 

estratégias para alcançar determinado conhecimento trata-se de um “conjunto de 

processos pelos quais se torna possível conhecer uma determinada realidade, produzir 

determinado objeto ou desenvolver certos procedimentos ou comportamentos”.  

Esta pesquisa foi construída a partir da pesquisa bibliográfica em conciliação 

com a análise documental, buscando subsídios teóricos que permitissem a compreensão 

bem como a exposição das considerações. 

Sobre o método de pesquisa bibliográfico, empregamos o uso de obras 

publicadas, utilizando-se de informações adquiridas por meio de outros autores para 

complementar e fundamentar o conteúdo abordado neste trabalho. Segundo Lima (2004, 

p. 38), a pesquisa bibliográfica trata-se de uma “atividade de localização e consulta de 

fontes diversas de informação escrita orientada pelo objetivo explícito de coletar 

materiais mais genéricos ou mais específicos a respeito de um tema”. Desta forma, 

utilizamos de obras elaboradas por outros autores para melhor compreensão das 

situações abordadas. 

Nesta pesquisa utilizamos de abordagem de pesquisa documental, que segundo 

Pádua (1997), se refere à: 

 

[...] aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou 
retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não fraudados); tem 
sido largamente utilizada nas ciências sociais, na investigação histórica, a fim 
de descrever/comparar fatos sociais, estabelecendo suas características ou 
tendências [...] (PÁDUA, 1997, p. 62) 

 

Com relação às análises efetuadas durante a investigação, utilizamos de 

documentos constituídos de atas datadas a partir de 1950, ano de inauguração do 

primeiro prédio do Grupo, no intuito de levantar diferentes informações que se 

mostraram de suma importância para a compreensão da história da escola, sobretudo 

dos processos iniciativos de seu funcionamento. De acordo com Diniz (2008), a 

abordagem por meio da análise documental proporciona: 

 

Um processo de análise horizontal (articulação e combinação dos dados), 
interpretação e de inferência sobre as informações contidas nos documentos e 
publicações, tentando desvendar o conteúdo latente, iluminado pela teoria das 
representações sociais. (DINIZ, 2008, p. 57) 
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Contudo, os métodos e abordagens utilizados na construção desta pesquisa 

foram de fundamental importância para a obtenção de dados autênticos da realidade 

investigada, uma vez que a análise de documentos possibilitou a renovação de 

informações sobre um processo educacional que iniciou há décadas, e que permanece 

até hoje com forte influência local. 

As atas constituem documentos únicos quando utilizados como fonte de 

pesquisa, uma vez que possibilita à sociedade contemporânea o acesso ao conhecimento 

em forma de resgate histórico. Sendo assim, o presente estudo visa uma análise da ata 

de inauguração do Grupo Escolar Professora Ricarda de Campos Belos – GO, datada de 

12 de agosto de 1950.  

A ata em questão está disponível na Secretaria do atual Colégio Estadual 

Professora Ricarda. No entanto, esse documento encontra-se em estado iniciado de 

degradação. E a isso soma-se também a própria ação do tempo, fator que colaborou para 

a diminuição da qualidade física deste material.  

Por outro lado, a ata é um documento inédito e revela parte da história da 

escola, nesse caso, da inauguração do novo prédio desta instituição de ensino. O prédio, 

no qual a escola passaria a funcionar, foi inaugurado em 1950, momento em que o 

distrito de Campos Belos buscava sua emancipação política, que ocorreria três anos 

depois.    

Apesar de ser um material deteriorado, em iniciado estado de degradação, foi 

possível consultar as informações contidas nesse documento e isso pode ser considerado 

como algo relevante para a história da educação brasileira, uma vez que não se perdeu o 

resgate histórico acerca deste destacado acontecimento local.  

 

2 História de Campos Belos, GO 

O Grupo Escolar Professora Ricarda está localizado no município de Campos 

Belos-GO e para compreendermos a constituição deste Grupo Escolar, faremos um 

breve histórico da criação do município de Campos Belos-GO, elegendo e destacando 

os fatos históricos mais marcantes.  

Vamos utilizar principalmente os estudos realizados por Silva e Xavier (2004) 

na obra “Campos Belos: sua história sua gente”. Apontando também as considerações 

realizadas por Cordeiro (1998), no livro intitulado “História de Campos Belos-GO e das 

Famílias Pioneiras”, essas duas obras resgatam e preservam a história da cidade e são 

clássicos da história local campo-belense. 
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O município de Campos Belos-GO está localizado na região nordeste do 

Estado de Goiás. De acordo com as contribuições de Silva e Xavier (2004), os primeiros 

habitantes de Campos Belos-GO foram garimpeiros, oriundos da busca pelo ouro em 

meados do século XVIII no Estado de Goiás, ou descendentes de garimpeiros, os quais 

se originaram da mineração do ouro das regiões vizinhas, como a cidade de Arraias e o 

distrito de Chapéu, atual Monte Alegre de Goiás. No entanto, com a escassez do ouro, 

esses habitantes desenvolveram outras atividades econômicas, como a agricultura e a 

pecuária.  

De acordo com Silva e Xavier (2004) o núcleo populacional de Campos Belos-

GO se originou de uma fazenda denominada Almas, a região era caracterizada por: 

 

[...] relevo semipleno, que descortinava uma imensa campina verde, irrigada 
por córregos de águas cristalinas e brejos enfeitados de palmeiras buritis, 
cercada por morros enfileirados com aberturas para diferentes direções, rumo 
às veredas, matas e aos campos de cerrado de rara beleza. Essas 
características geográficas já sinalizavam que as fronteiras de Campos Belos 
estariam abertas para novos horizontes, para o progresso e para as relações 
com outras localidades da região, do Brasil e do mundo. (SILVA; XAVIER, 
2004, p. 29) 

 

Ainda de acordo com Silva e Xavier (2004), teria surgido em 1883 o Arraial 

das Almas, assim a fazenda foi elevada à categoria de arraial. Cordeiro (1998) confirma 

essa passagem ao afirmar que a criação desse arraial aconteceu em virtude, inicialmente, 

da construção da primeira igreja católica, favorecendo o crescimento populacional do 

antigo arraial e o aumento de renda na região, pois o aumento da população que ocorreu 

após à construção do templo religioso, fez com que fazendeiros construíssem casas nos 

arredores, o que exigia mão de obra.  

Silva e Xavier (2004, p.38) contam que a igreja “foi sempre o centro de atração 

dos moradores da cidade, cujo povoado nasceu e cresceu em torno dela”. Af irmando 

assim, que a construção da igreja colaborou não somente para o aumento populacional 

do entorno, como também para o seu desenvolvimento.  

A partir de então o povoado se desenvolveu. A boa qualidade das terras da 

região auxiliou a esteira da prática de agricultura e pecuária. Por esse motivo, Cordeiro 

(1998) relembra que esse crescimento do arraial, antes fazenda, não demorou a chegar à 

condição de vila, contudo “esse patrimônio era subordinado ao município de Arraias, 

em Goiás (hoje Estado do Tocantins), cidade vizinha, distante 20 km, cujas famílias são 

unidas por laços de parentesco e de amizades” (CORDEIRO, 1998, p. 34). 
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Mais tarde “foi criado o Distrito por Decreto de 5 de março de 1889, 

subordinado ao município de Arraias, com a denominação de Campos Belos” 

(CORDEIRO, 1998, p. 34). Campos Belos nasceu, portanto, oficialmente, como distrito 

da cidade de Arraias.  

O nome Campos Belos remete às características do local, pois como aponta 

Silva e Xavier (2004) a nomenclatura do atual município caracteriza as belezas naturais 

presentes na localidade, traduzindo a beleza dos campos, os quais cobrem a planície 

semiplana desta região. Posteriormente: 

 

Com o passar dos tempos, o distrito foi desmembrado do município de 
Arraias, para a formação do município de Chapéu, hoje Monte Alegre de 
Goiás, passando Campos Belos a 2º Distrito do novo município, de acordo 
com o art. 62 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Estadual 
de 21 de julho de 1947. (CORDEIRO, 1998, p. 37) 

 

Ao consultar o documento citado por Cordeiro (1998), a Constituição do 

Estado de Goiás, verificamos em seu artigo 62 que “fica restabelecido o antigo 

município de Chapéu, com sede na vila do mesmo nome elevada à categoria de cidade”  

(BRASIL, 1947, p. 36). 

A cidade de Campos Belos passou por diferentes etapas antes de conquistar sua 

autonomia política. Quando, em 1947, deixou de ser distrito da cidade de Arraias, 

passou a ser distrito da cidade de Chapéu, sendo um passo importante para sua futura 

emancipação.  

Segundo Silva e Xavier (2004), o núcleo inicial da cidade de Campos Belos-

GO evoluiu aos poucos, logo após se tornar distrito do município de Chapéu, pois foi ao 

longo desse percurso de desenvolvimento que esse distrito “passou de fazenda a 

povoado e a arraial, depois a distrito e, finalmente, a cidade” (SILVA; XAVIER, 2004, 

p. 59). 

A emancipação de Campos Belos ocorreu com a Lei Estadual nº 781 de 1º de 

outubro de 1953. A presente lei criou o município com o mesmo nome do distrito e essa 

emancipação política ocorreu, principalmente, pelas reivindicações constantes dos 

moradores locais, sobretudo, por parte daqueles que tinham, na época, grande influência 

local, lutando pela elevação do distrito de Campos Belos à condição de cidade, se 

tornando sede do município (SILVA; XAVIER, 2004). 

Além da própria população de Campos Belos com lutas constantes para sua 

emancipação, o então prefeito de Chapéu, colaborou decisivamente para o 
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desmembramento do município, considerando justa a emancipação política dos campo-

belenses. O que, na prática, para o recém constituído município de Chapéu, também era 

viável, concentrando assim, mais atenção à sua sede. 

Conforme previa o art. 6º da lei estadual que criou o município, em 1º de 

janeiro de 1954 se deu a emancipação de Campos Belos. Sobre isso, Silva e Xavier 

(2004, p.64) relatam que a emancipação desse município foi motivo de felicidade “para 

toda a comunidade campo-belenses, porque significava independência, liberdade e 

esperança de maior desenvolvimento e de dias melhores.” 

A emancipação política de Campos Belos constituiu um marco histórico que 

alimentou os ânimos da população, contudo, ainda com as contribuições de Silva e 

Xavier (2004), Campos Belos ainda teria que consolidar a sua administração, o que 

demoraria ainda algum tempo. 

Campos Belos conta atualmente com uma população de 18.410 habitantes, de 

acordo com o último censo realizado pelo IBGE, em 2010. Além disso, tem uma área de 

724 quilômetros quadrados e: 

 

limita-se ao norte com os municípios de Arraias, Novo Alegre, Combinado e 
Lavandeira; ao sul com Monte Alegre de Goiás, Divinópolis de Goiás e São 
Domingos; a oeste com Arraias e Monte Alegre, novamente, e a leste com a 
Serra Geral, na divisa com o Estado da Bahia. (SILVA e XAVIER, 2004, p. 
65) 

 

Notamos que se trata de um município de pequena extensão territorial. Além 

disso, há ainda dois povoados que pertencem ao município atualmente: Barreirão e 

Pouso Alto. Destacamos a emancipação política de Campos Belos-GO como um marco 

responsável pelo seu crescimento populacional, colaborando com o desenvolvimento 

local e regional.  

Não podemos, portando, ignorar a evolução histórica de Campos Belos, uma 

vez que a cidade se constitui por meio de diferentes embates e lutas sociais, sobretudo, 

no que se remete ao seu desmembramento. Hoje, Campos Belos é o principal polo 

comercial da região do nordeste goiano e de parte do sul do Estado do Tocantins.  

 

2.1 Breve histórico da educação em Campos Belos 

A história da educação na cidade de Campos Belos se desenvolveu a esteira do 

progresso urbano e social. No entanto, Silva e Xavier (2004) relembram que assim 
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como na maior parte do Brasil, em Campos Belos a educação não foi uma tarefa fácil de 

ser desempenhada. Entretanto, obteve grandes avanços em meados do século XX.  

As primeiras oportunidades de acesso à educação ocorreram em Campos Belos 

no começo do século XX. É importante apontar que: 

 

As primeiras escolas públicas do povoado de Campos Belos, as escolas de 
primeiras letras, como eram conhecidas, foram criadas para ensinar, 
principalmente, os meninos a ler, escrever e fazer as quatro operações 
fundamentais. As aulas eram na casa dos professores. Eram normalmente 
professores leigos7, mas de moral incontestável e de confiança da população, 
cuja casa tinha espaço suficiente para a qualidade de alunos ,apresentava 
ambiente decente e agradável, uma vez que as famílias lhes confiavam seus 
filhos e filhas. (SILVA; XAVIER, 2004, p. 123) 

 

Como Silva e Xavier (2004) apontam as primeiras escolas públicas da cidade 

destinavam ao ensino das primeiras letras, propostas ao ensino dos meninos, tendo 

como currículo principal o processo de alfabetização e as operações matemáticas 

básicas. E apesar da preocupação do desenvolvimento de atividades educativas, não 

havia condições confortáveis para a efetivação de uma educação de qualidade.  

Os estudos de Silva e Xavier (2004) relatam que, por um longo período, era 

oferecido em Campos Belos uma escolarização que chegava somente até a 4ª série, 

impossibilitando o aluno de continuar seus estudos na própria cidade e, aqueles que 

quisessem, deveriam procurar outras cidades em busca de dar continuidade à sua 

formação.  

Aqueles que tinham uma boa condição financeira encaminhavam seus filhos 

para estudar em outras cidades. Os pais enviavam os filhos especialmente para escolas 

de caráter religioso, como em Porto Nacional-GO ou em Silvânia-GO, pois esses eram, 

na época, centros educacionais de referência para a região (SILVA; XAVIER, 2004). 

De acordo com Cordeiro (1998), somente em 1915foram criadas no Distrito 

[de Campos Belos] duas cadeiras de professor de escola isolada: uma masculina e uma 

feminina  que funcionavam em salas de propriedade da professora Felismina Cardoso 

Batista, sendo o senhor Mariano Barbosa Júnior responsável pela cadeira do sexo 

masculino e a própria Felismina responsável pela cadeira do sexo feminino. Mais tarde, 

                                                           
7 Os professores leigos são, de acordo com Augusto (2010), profissionais que atuam no magistério sem 
ter uma habilitação mínima necessária para isso. É, portanto, uma pessoa que trabalha como docente e 
que não concluiu sua formação necessária para desempenhar essa função, assim, esse professor 
desenvolve o seu trabalho, mas não possui uma titulação que corresponda com o nível de ensino com o 
qual trabalha. 
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foram criadas duas escolas estaduais de educação básica que receberam, 

respectivamente, o nome desses professores que contribuíram significativamente para o 

avanço da educação no município (CORDEIRO, 1998, p. 50). 

Cordeiro (1998) e Silva e Xavier (2004) afirmam que foi apenas por volta do 

ano de 1946, tendo em vista a aposentadoria da professora Felismina e do professor 

Mariano, que as atividades educativas avançaram, agora com uma nova geração de 

professores, orientados pelas professoras Araci Batista Cordeiro e Alice Antônio 

Cardoso.  

As professoras Araci e Alice estavam vinculadas ao Grupo Escolar Professora 

Ricarda, criado pelo Decreto-Lei nº 451 de 16 de julho de 19468, no governo do 

General Felipe Xavier de Barros e que se destinava a atender ambos os sexos. No 

entanto, o trabalho educativo desenvolvido por este grupo ainda continuou funcionando 

no mesmo cômodo anterior: na casa da professora Felismina Cardoso Batista (SILVA; 

XAVIER, 2004). 

Cordeiro (1998) explica que o nome da escola foi escolhido pelo General 

Felipe Xavier de Barros e o motivo se justifica pelo comandante ter sido aluno da 

Professora Ricarda Alcântara e Silva, na cidade de Taguatinga, em Tocantins. Além 

disso, essa professora foi mãe do Dr. João de Abreu, político de renome e influência no 

estado de Goiás e considerado benévolo para a região no nordeste goiano.   

Silva e Xavier (2004) contam que, a partir do ano de 1950, os professores do 

Grupo Escolar Professora Ricarda, criado desde julho de 1946, passaram a desenvolver 

o trabalho docente em prédio próprio, localizado na Praça da Matriz. Cordeiro (1998) 

afirma que a inauguração (ou reinauguração) da escola ocorreu em 15 de agosto de 1950 

sob a presidência do diretor do antigo Departamento da Fazenda de Pedro Afonso, 

Dr. Ranulfo Batista de Abreu Cordeiro, representando no ato o Dr. Hélio Seixas de 

Brito, Secretário da Educação do Estado de Goiás” (CORDEIRO, 1998, p. 51). 

O prédio do Grupo teria apenas quatro salas e as salas de aulas possuíam 

somente as mesas utilizadas pelos professores e as carteiras dos alunos, destinadas para 

alocar dois discentes, ou seja, carteiras em duplas. Em cada carteira continha o material 

utilizado no desenvolvimento das atividades estudantis dos alunos, tais como lápis, o 

livro, a caneta de bico de pena e o tinteiro (SILVA; XAVIER, 2004). 

                                                           
8 Equivocadamente, algumas bibliografias apontam o nº do Decreto-Lei como 450, mas consultada a 
legislação, a correta indicação da norma é nº 451. 
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As mudanças na década de 1950 relativo ao aumento da população local, 

fizeram criou a demanda necessária para justificar o aumento do espaço do Grupo 

Escolar Professora Ricarda. Sendo assim, os autores Silva e Xavier destacam que foi: 

 

A partir de 1954, quando Campos Belos se emancipou, outras perspectivas 
surgiram para a área da educação no munícipio. Com o aumento da 
população urbana e rural, cujos filhos eram levados para estudarem na 
cidade, foi necessário ampliar essa escola, e a alternativa mais viável naquele 
momento foi construir um novo prédio escolar e utilizar aquele, de apenas 
quatro salas, para sediar a prefeitura. (SILVA; XAVIER, 2004, p. 127) 

 

Um dos principais motivos em aumentar esse grupo escolar foi o aumento tanto 

da população urbana quanto rural, sobretudo, devido a emancipação do município. O 

segundo prédio da escola foi construído no ano de 1954, agora não mais localizado na 

Praça da Matriz, mas na Avenida Central, atualmente conhecida como Avenida 

Desembargador Rivadávia Licínio de Miranda, endereço em que se encontra situada até 

hoje.  

Este segundo prédio tinha inicialmente oito salas de aula, além de ter 

aumentado a quantidade de salas, havia também uma grande área coberta, destinada a 

alocar a secretaria e a diretoria desse grupo escolar, no geral, a nova área era mais 

generosa quanto ao espaço e possuía mais condições para ampliar a quantidade de 

alunos (SILVA e XAVIER, 2004). 

Deste modo:  

 

Na segunda metade da década de 50, o Grupo Escolar Professora Ricarda 
passou a funcionar nesse novo prédio com mais alunos e mais professores. 
No início dos anos 60 funcionava em dois turnos, matutino e vespertino. 
Continuou sendo uma escola de 1ª a 4ª série e entre 1967 e 1968 já possuía 
uma média de 560 alunos matriculados, 15 professores e 2 zeladoras, que 
eram também merendeiras. Tinha como diretor o padre Samuel Aurelino da 
Silva que sucedeu, na direção, a professora Jacira Cunha e Silva e foi 
sucedido em, 1968, pela professora e supervisora educacional, Alaídes 
Antônio Cardoso. (SILVA; XAVIER, 2004, p. 128) 

 

O rápido aumento da população do recente município de Campos Belos 

obrigou a construção de um novo segundo prédio para o Grupo Escolar Professora 

Ricarda, esse agora contava com uma área mais ampla e satisfatória para realizar o 

atendimento educacional à população não só da cidade como também do recente 

município. A contribuição que trazemos, portanto, neste artigo, é sobre a inauguração 

do primeiro prédio do Grupo Escolar Professora Ricarda, em 1950. 
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3 Análise da Ata da Inauguração Solene do Grupo Escolar Professora Ricarda 

Os documentos mantidos em arquivos públicos ou particulares configuram-se 

como documentos importantes de acesso à informação, efetuando assim o conhecimento 

acerca de um determinado acontecimento em um dado período. ] 

Após verificar o processo de emancipação de Campos Belos e também averiguar 

os primeiros passos dados em direção à efetivação da educação, nos dedicamos a partir 

de agora a análise da ata de inauguração do Grupo Escolar Professora Ricarda. Em 

anexo, é possível observar a primeira página original da ata de inauguração. 

A ata de inauguração do Grupo Escolar Professora Ricarda (ata), atual Colégio 

Estadual Professora Ricarda, é datada de 12 de agosto de 1950. A descrição realizada no 

documento demonstra que, nessa data, Campos Belos ainda não havia obtido a sua 

emancipação política, pois como está registrado na ata, Campos Belos se tratava de uma 

vila pertencente ao município de Chapéu no Estado de Goiás.  

A reunião descrita na ata teria ocorrido em um dos salões do mesmo edifício 

escolar da localidade, e foi presidida pelo Dr. Ranulfo Batista Abreu Cordeiro, que era 

diretor do antigo Departamento da Fazenda de Pedro Afonso e então prefeito de 

Chapéu, município ao qual Campos Belos era subordinado naquela época. No entanto, 

Dr. Ranulfo, nesse ato, representava o Sr. Dr. Sebastião Ribeiro, então Secretário de 

Estado de Educação.  

Além dele, também estariam na reunião de inauguração a diretora do Grupo 

Escolar, professora Araci Batista Cordeiro, dona Isaltina Batista Cordeiro, Alice 

Antônio Cardoso e Antusa Antônio Cardoso. Aparece também a porteira Srta. Maria 

Bonfim Tavares como está descrito na Ata de inauguração.  

Além desses nomes, segundo a ata, se fizeram presentes, também, muitas 

pessoas e alunos, que foram presenciar a inauguração do local onde se instalava a 

instituição de ensino. Embora essa reinauguração tivesse ocorrido em 12 de agosto de 

1950, o Grupo Escolar Professora Ricarda já desenvolvia suas atividades nesse local 

desde o começo do presente mês, uma vez que isso ocorreu nos termos do Decreto 

nº1.323 de 29 de julho de 1950, norma que determinou essa data para o início dos 

trabalhos desse estabelecimento de ensino.  

De acordo com o registro feito na ata, o sentimento dos presentes era de alegria 

e entusiasmo dos pais, professores, alunos, entre outros. O responsável por abrir a 

sessão foi o Secretário Estadual de Educação e para compor a mesa foram convidados 
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todos os professores do estabelecimento, bem como os professores aposentados 

Felismina Cardoso Batista e Mariano Barbosa Júnior.  

Esses dois educadores receberam, no momento da inauguração do novo prédio, 

uma homenagem por suas grandes colaborações para a educação do local. Após a 

homenagem, há na ata a informação de que o presidente da sessão realizou a leitura do 

documento no qual o Secretário de Educação nomeava-o para desempenhar a sua 

representação e depois desse ato destacou os acontecimentos, os quais contribuíram para 

a inauguração do Grupo Escolar na vila (distrito) de Campos Belos.  

É visível a percepção da importância deste evento para a comunidade local, 

uma vez que as lutas pela melhoria da educação eram constantes e a efetivação do 

Grupo Escolar, em prédio próprio, era uma conquista relevante para a localidade, 

sobretudo porque anteriormente a este fato, os professores desenvolviam as atividades 

educacionais, principalmente a alfabetização, em suas próprias residências ou em locais 

cedidos por outras pessoas, as quais eram, na maioria das vezes, impróprios para receber 

os alunos.  

O presidente da sessão relembrou do período de seu governo, quando prefeito 

de Arraias, do qual Campos Belos era distrito, em 1946, quando, segundo ele, teria 

ocorrido os primeiros passos rumo à efetivação do prédio no qual se instalou o Grupo 

Escolar.  

O senhor Ranulfo, presidente da sessão, enalteceu a contribuição do Grupo 

Escolar para a região, sobre isso, ele ainda destacou as lutas e providências anteriores 

que contribuíram para que este momento acontecesse. O presidente parabenizou a 

população pelas iniciativas tão importantes para que este momento acontecesse.  

Lembrou ainda que foi sua a iniciativa para a criação do Grupo Escolar ora 

reinaugurado, fato acorrido, segundo o próprio presidente da sessão, durante o governo 

do interventor federal no Estado de Goiás, o então General Felipe Xavier de Barros, que 

era considerado por Ranulfo como grande e ilustre filho do Norte de Goiás.  

 

lembrou ter sido de sua iniciativa a criação do Grupo e que foi no governo do 
Interventor Federal neste Estado, General Felipe Xavier de Barros, grande 
ilustre filho no Norte de Goiaz que conseguiu essa realização quando foi 
baixado o decreto-lei nº 451 de 16 de julho de 1946, que criou o ‘’Grupo 
Escolar Professora Ricarda’’, de Campos Belos [...] (Livro de Atas do Grupo 
Escolar Professora Ricarda, 12/08/1950, p. 1 verso)  
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A ata confirma que o nome dado ao Grupo Escolar, Professora Ricarda, é uma 

“justa e merecida homenagem a memória da grande educadora, uma das primeiras 

professoras públicas do Norte do Estado, que sacrificou todo o vigor de sua mocidade 

no desempenho de sua missão, D. Ricarda de Alcântara Abreu” (Livro de Atas do 

Grupo Escolar Professora Ricarda, 12/08/1950, p. 1 verso). 

 O presidente ressaltou a participação do Deputado Federal João de Abreu na 

conquista de uma verba no valor de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) para ser 

aplicado no Grupo Escolar, ressaltando a importância do nobre político, filho da 

Professora Ricarda. 

O empenho da verba foi considerado um grande serviço prestado pelo 

deputado à população da vila de Campos Belos e sendo fator fundamental para que o 

Prefeito Municipal de Chapéu realizasse a instalação do respectivo Grupo Escolar.  

Atas de modo geral, enquanto fontes históricas, são improntes documentos, 

principalmente quando se referem a um acontecimento importante como é o caso da 

inauguração deste grupo escolar. Ter encontrado esse documento e ter a chance de 

analisá-lo, me trouxe a reflexão, enquanto campo-belense, da importância de cada 

acontecimento e como isso reflete na sociedade atual.  

O presidente destacou o papel das novas professoras, que deveriam trabalhar 

“com afinco pelo desenvolvimento da instrução nesta terra” (Livro de Atas do Grupo 

Escolar Professora Ricarda, 12/08/1950, p. 2), em seguida, cumprimentou os pais e as 

crianças presentes enaltecendo mais uma vez o grande acontecimento que era a 

inauguração do Grupo Escolar para esta região.  

Após isso, Ranulfo Batista Abreu Cordeiro solicitou a Diretora para que 

oficializasse aos senhores governantes de Estado, ao Secretário de Educação, o General 

Felipe Xavier de Barros, e ao Deputado Dr. João de Abreu comunicando a inauguração 

do Grupo Escolar Professora Ricarda e agradecendo-os pelos serviços prestados a 

Campos Belos.  

Depois das palavras do presidente da sessão foi a vez da Diretora, a senhora 

Araci Batista Cordeiro, essa, por sua vez, segundo consta na ata, realizou uma brilhante 

oração e parabenizou aos presentes pelo feliz acontecimento daquele 12 de agosto de 

1950. A representante do Grupo Escolar realizou diversas homenagens àqueles que 

contribuíram e se dedicaram para que a vila pudesse contar com um estabelecimento de 

ensino deste porte. 
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Em seguida, a diretora discorreu, assim como relata a ata, dos benefícios que o 

Grupo Escolar proporcionaria às crianças não só da vila de Campos Belos, mas de toda 

região, capacitando-as para o futuro, colaborando para a formação de homens e 

mulheres esclarecidos e cultos.  

A diretora comprometeu-se em se esforçar no desempenho de suas funções e 

estimulou suas colegas de trabalho que juntamente com todos os profissionais do Grupo 

Escolar, deveriam desempenhar suas funções da melhor maneira, “correspondendo a 

expectativa dos pais de familiares que delas esperam colocação de amor a causa da 

instrução” (Livro de Atas do Grupo Escolar Professora Ricarda, 12/08/1950, p. 2). 

De acordo com a ata notamos, portanto, que a inauguração do Grupo Escolar 

Professora Ricarda ocorreu em detrimento às necessidades de se ter uma instituição de 

ensino na vila de Campos Belos, principalmente porque era necessário a formação das 

crianças e jovens, evitando o deslocamento para outras cidades para continuidade dos 

estudos primários.  

Por outro lado, a inauguração desse Grupo Escolar respondeu aos anseios 

sociais e de alguns de seus representantes, principalmente porque o processo de 

alfabetização nesta localidade era desenvolvido em locais adaptados, como a residência 

dos próprios professores ou familiares e a conquista de um prédio próprio representou 

um grande progresso quando se analisa a evolução educacional do município. 

Depois de realizar as homenagens e ter os hinos escolares cantados pelos 

alunos, o Dr. Ranulfo Batista Abreu Cordeiro encerrou a sessão oferecendo ao grupo da 

instituição este próprio Livro de Atas. Neste livro, há anexado o ofício do Secretário de 

Educação, que, ao seu final, foi localizado com um pedido do Secretário para que todos 

os presentes na cerimônia cantassem, de pé, o Hino Nacional Brasileiro, o que, segundo 

a ata, foi realizado “num ambiente de respeito e emoção”.  

Segundo o registrado na ata, houve, ao final, músicas e diversas salvas de 

palmas alegraram os festejos de inauguração do grupo escolar. Ainda teria havido 

“vivas ao Brasil, Goiaz e Campos Belos foram levantados pelo povo” marcando, assim, 

a evidencia da importância do evento. 

A ata seguiu assinada pelos seguintes nomes: Ranulfo B. Cordeiro, Araci 

Batista Cordeiro, Alice Antonio Cardoso, Isaltina Batista Cordeiro, Antusa Antonio 

Cardoso, Maria Bonfim Tavares, Maria Jose Neri de Oliveira, Felismina Cardoso 

Batista, Francisco Antonio Cardoso, Cacildes Antonio Cardoso, Jose Antonio Cardoso, 

Euridice Barbosa Rocha, Diolindo Barbosa, Salatiel Godinho, Jose Luiz Tavares, 
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Analia Barbosa Godinho, Joaquim Jose de Oliveira, Joaquim Martinho de Oliveira, 

Estevam da Cunha e Silva, Francisco  Xavier de Oliveira, Mariano Barbosa Junior, João 

Batista Cordeiro, Jacinto Batista Cordeiro (Foto das assinaturas em anexo). 

 

4 Considerações Finais 

O estudo realizado demostrou que o distrito de Campos Belos passou por 

situações diversas antes de se tornar município politicamente independente, sendo 

inicialmente distrito de Arraias e depois de Chapéu, atual Monte Alegre de Goiás. 

Contudo, a emancipação do então distrito só aconteceu em 1º de outubro de 1953, por 

meio da Lei nº 781, após pressão por parte dos moradores de Campos Belos.  

Foi possível constatar as lutas empreendidas por algumas pessoas em prol da 

educação, dentre elas destacam-se os professores Mariano Barbosa Júnior, Felismina 

Cardoso Batista e Ricarda Alcântara Abreu. Como já mencionado ao longo desse texto, 

o Grupo Escolar Professora Ricarda recebeu essa nomeação devido à referida professora 

ter tido importante papel na educação local, lecionando em escolas de toda a região e, 

sobretudo, por ter dedicado a sua vida à educação, além é claro, de ser mãe do então 

Deputado Federal João d’Abreu, político responsável pela dotação orçamentária 

destinada à consolidação deste Grupo Escolar. 

No que se refere a ata de inauguração de 12 de agosto de 1950, a análise desse 

documento nos permitiu observar a grandiosidade da conquista de um prédio próprio 

para o Grupo Escolar Professora Ricarda, pois por mais que estivesse funcionando em 

outro local desde 1946, conseguir um prédio próprio significava uma conquista 

importante tanto para os professores, que lutavam pela educação na cidade, quanto para 

a própria localidade, que a partir de então, passaria a ter uma escola de educação de 

primeiras letras em pleno funcionamento.  

As atas configuram-se como uma fonte de pesquisa documental ricas em 

informações e a realização desse estudo foi possível somente pela conservação desse 

documento ao longo dos anos e mesmo estando em estágio inicial de degradação pela 

ação do tempo, ainda foi possível analisá-la e constatar a importância da conquista para 

o distrito de Campos Belos deste empreendimento educacional.  

A digitação completa desta ata também assegura que seu conteúdo não irá mais 

se perder, sendo este resgate, por meio da publicação de fontes para a História da 

Educação Brasileira, umas das ações do Grupo de Pesquisa “Educação e História da 
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Educação Brasileira: Práticas, Fontes e Historiografia”, cadastrado no CNPq liderado 

pelo Professor Willian Douglas Guilherme. 

Em anexo, segue a Ata de Inauguração Grupo Escolar Professora Ricarda nas 

versões digitada e digitalizada. 
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6 Anexos 

6.1 Ata digitada 

 
 Ata da inauguração solene do Grupo Escolar ‘’Professora Ricarda’’, Campos 

Belos    
 
Pag. 1 
Aos doze dias do mês de Agôsto de mil novecentos e cinquenta, nesta vila de Campos 
Belos, município de Chapéu, Estado de Goiaz, em um dos salões do edifício escolar 
desta localidade, sob a presidência do Er. Dr. Ranulfo Batista Abreu Cordeiro, Diretor 
do Departamento da Fazenda em Pedro Afonso e neste ato representante de S. Excia. o 
Sr. Dr. Sebastião Ribeiro, Secretario de Estado da Educação, da Diretora do Grupo a 
Senhorita Araci Batista Cordeiro, Professôra  D. Isaltina Batista Cordeiro, Senhoritas 
professoras: Alice Antonio Cardoso e Antusa Antônio Cardoso, a porteiro Srta. Maria 
Bonfim Tavares, grande número de pessoas e alunos, teve logar a inauguração do Grupo 
Escolar ‘’ Professora Ricarda ‘’, desta vila, que, sem esta solenidade já vinha 
funcionando desde o dia 1º do corrente mês, nos termos do decreto de nº 1.323 de 29 de 
julho de 1950, que determinou aquela data para o início dos trabalhos do referido 
estabelecimento de ensino. A hora aprasada e num ambiente de entusiasmo e franca 
alegria, o Sr. representante do Dr. Secretario de Est. da educação abriu a sessão 
convidando para tomar parte da mesa todos os professores do estabelecimento e mais os 
professores aposentados das escolas do Sexos feminino e masculino desta vila, D. 
Felismina Cardoso Batista e Mariano Barbosa Junior, rendendo nesta hora uma justa 
homenagem aos dois educadores que tanto fizeram em outros tempos pela educação da 
gente deste distrito. Em seguida o Sr. Presidente da sessão leu o documento no qual o 
Sr. Secretario de Educação o credenciou para o desempenho da missão da qual se 
desincumbia e passou a falar dos acontecimentos que cul- 
 
Pag. 1 verso 
minaram com a inauguração do Grupo Escolar de Campos Belos. Assim foi que 
relembrou terem sido dados no período de seu govêrno como Prefeito do Municipio de 
Arráias, do qual Campos Belos era distrito, em 1946, os primeiros passos no sentido da 
edificação do prédio onde hoje se instala o Grupo Escolar desta vila, esclarecendo e 
enaltecendo o valioso concurso do povo desta terra e no mesmo sentido, falou sobre as 
dificuldades surgidas e providências tomadas para que pudessem os presentes assistir ao 
grande acontecimento de hoje, lembrou ter sido de sua iniciativa a criação do Grupo e 
que foi no governo do Interventor Federal neste Estado, General Felipe Xavier de 
Barros, grande ilustre filho no Norte de Goiaz que conseguiu essa realização quando foi 
baixado o decreto-lei nº 451 de 16 de julho de 1946, que criou o ‘’Grupo Escolar 
Professora Ricarda’’, de Campos Belos, sendo a denominação dada ao estabelecimento 
numa justa e merecida homenagem a memória da grande educadora, uma das primeiras 
professoras públicas do Norte do Estado, que sacrificou todo o vigor de sua mocidade 
no desempenho de sua missão, D. Ricarda de Alcântara Abreu; continuando, o orador 
informou aos presentes que o Sr. Deputado Federal Dr. João de Abreu no ano próximo 
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passado pleiteou e conseguiu fosse consignado no vigente orçamento da República uma 
verba de cem mil cruzeiros (Cr $100.000,00) destinada ao Grupo desta vila e que com 
esse valioso auxilio o ilustre norte-goiano que tanto vem fazendo por todo o Estado de 
Goiaz nos prestou relevante serviço, por isto que com esta ajuda o Prefeito municipal de 
Chapéu poderá instalar condignamente o Grupo a inaugurado, prosseguindo o 
Presidente da sessão falou  
 
Pag. 2 
da alegria que ia n’alma naquele momento pela feliz oportunidade de inaugurar uma 
obra de grande vulto e interesse para o pôvo, por si idealizada e pela qual nunca poupou 
esforço; conceitou as novas professoras a trabalharem com afinco pelo desenvolvimento 
da instrução nesta terra; congratulou-se com os Srs. Pais de famílias e felicitou as 
crianças  desta vila pelo grande acontecimento, pediu a Srta. Diretora oficiar aos 
Senhores Governantes do Estado, Secretario de Educação General Felipe Xavier de 
Barros e Deputado Dr. João de Abreu comunicando a inauguração do Grupo e 
agradecendo-lhes os grandes serviços prestados a Campos Belos. Deu em seguida a 
palavra a Srta. Diretora, e esta, em brilhante oração, congratulou-se com os campo-
belenses pelo feliz acontecimento de hoje, rendeu homenagens aos que contribuíram 
com seus esforços e dedicação para que tivéssemos aqui um modelar estabelecimento de 
ensino e discorreu com segurança e clareza sôbre os grandes benefícios que o Grupo 
Escolar prestará as crianças de sua terra, preparando para o futuro, homens e senhoras 
esclarecidas e cultos, prometeu esforços no desempenho de suas funções e concitando 
suas colegas de agora, as quais brevemente se juntará mais a professora  Maria Jose 
Neri de Oliveira, a tudo fazerem afim de se desincumbirem de modo satisfatório da 
missão e responsabilidade que tem sobre os ombros, correspondendo a expectativa dos 
pais de familiares que delas esperam colocação de amor a causa da instrução. Depois de 
recitativos, cantos e hinos escolares cantados pelos alunos o Dr Ranulfo Batista Abreu 
Cordeiro encerrou a sessão oferecendo ao Grupo êste livro para atas, ao qual fica anexo 
o oficio do Sr. Secretario de Educação  
 
Pag. 2 verso 
que no fim se vê e pedindo a todos os presentes cantarem, de pé, o Hino Nacional 
brasileiro, o que foi feito num ambiente de respeito e emoção. Música e salvas de 
palmas alegraram o festejo. Vivas ao Brasil, Goiaz e Campos Belos foram levantados 
pelo pôvo e, de tudo, para o necessário registro, lavra-se esta ata que pelos presentes vai 
assinada. Eu, Alice Antonio Cardoso, a escrevi. 
 

Ranulfo B. Cordeiro 
Araci Batista Cordeiro 
Alice Antonio Cardoso 
Isaltina Batista Cordeiro 
Antusa Antonio Cardoso 
Maria Bonfim Tavares 
Maria Jose Neri de Oliveira 
Felismina Cardoso Batista 
Francisco Antonio Cardoso 
Cacildes Antonio Cardoso 
Jose Antonio Cardoso 
Euridice Barbosa Rocha 
 

Diolindo Barbosa 
Salatiel Godinho 
Jose Luiz Tavares 
Analia Barbosa Godinho 
Joaquim Jose de Oliveira 
Joaquim Martinho de Oliveira 
Estevam da Cunha e Silva 
Francisco  Xavier de Oliveira 
Mariano Barbosa Junior 
João Batista Cordeiro 
Jacinto Batista Cordeiro 
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6.2 Ata digitalizada 
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GT 1 - História e Historiografia da Educação 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA EDUCACIONAL: A TRAJETÓRIA DO INSTITUTO 

NOSSA SENHORA DE LOURDES DE ARRAIAS-TO   

 
César Evangelista Fernandes Bressanin1 

Maria Zeneide Carneiro Magalhães de Almeida 2 
 

Resumo 

O presente texto é um estrato da pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós 
Graduação em Educação, nível de doutorado, da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás, que tem como objeto a educação dominicana-anastasiana ofertada pelo Instituto 
Nossa Senhora de Lourdes de Arraias no período de 1958 a 1982. Justifica a inserção 
deste no Grupo de Trabalho 1 História e Historiografia da Educação tendo em vista que 
a pesquisa alvitra estudos sobre história e memória educacional e insere-se nas 
intenções de pesquisa da história das instituições escolares. De cunho bibliográfico e 
qualitativo, seu corpus documental aporta-se sobre os pressupostos teóricos e 
metodológicos da História Cultural e objetiva contribuir para a historiografia da 
educação, de maneira especial da região norte do Brasil. O conceito de educação 
dominicana-anastasiana está embasado nos princípios filosóficos e educacionais da 
Ordem dos Pregadores (Dominicana) e da Congregação das Irmãs Dominicanas de 
Nossa Senhora do Rosário de Monteils. A primeira, uma ordem religiosa, fundada em 
1216 pelo clérigo católico Domingos de Gusmão, no sul da França, que tem como 
principal carisma o estudo e o ensino a partir de uma educação que é abarcada não só 
pela mente, mas também pela pessoa como um todo, uma educação dirigida ao ser 
integral (KELY; SAUNDERS, 2015). A segunda, uma congregação religiosa católica 
fundada por Madre Anastasie em 1850, em Bor, no Sul da França, que nasceu da 
necessidade em transmitir a juventude da região a inteligência e a fé sempre sensível às 
realidades encontradas. Tanto a Ordem Dominicana como a Congregação de Monteils, 
filiada à Ordem, estão no Brasil desde a década de 1880. As religiosas dominicanas 
foram pioneiras na abertura de colégios na região do triângulo Mineiro, em Goiás e no 
sul do Pará. Em Arraias-TO, antigo norte de Goiás, mantiveram por vinte e cinco anos 
uma instituição escolar que, como apontam os primeiros resultados da pesquisa, tornou-
se referencial para a educação primária, secundária e formação de professoras 
normalistas da região. A investigação em andamento, problematiza, na perspectiva da 
história e da memória, a trajetória do Instituto Nossa Senhora de Lourdes, a partir de sua 
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cultura escolar e as contribuições da educação dominicana-anastasiana para a 
consolidação e expansão do ensino na cidade e na região.  

Palavras-chave: Educação dominicana-anastasiana. Instituto Nossa Senhora de 
Lourdes. Memória e História. 
 

1 Introdução  

 O presente trabalho trata-se de um estrato de uma pesquisa em desenvolvimento 

acerca da trajetória do Instituto Nossa Senhora de Lourdes, uma instituição escolar 

fundada e dirigida pela Congregação das Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora do 

Rosário de Monteils entre os anos de 1958 a 1982 na cidade de Arraias, estado do 

Tocantins, antigo norte de Goiás.  

A Congregação das Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de 

Monteils foi fundada por Madre Anastasie em 1850 na pequenina cidade de Bor no sul 

da França. O carisma motivador desta congregação religiosa foi o serviço educacional, 

com a abertura de escolas para meninas e, posteriormente escolas mistas e o serviço à 

saúde. As religiosas francesas instalaram-se no Brasil no final do século XIX e 

espalharam-se por várias regiões brasileiras imbuídas da missão educativa da 

congregação. O primeiro colégio dominicano-anastasiano fundado no país foi em 

Uberaba em 1885. A Congregação de Bor foi pioneira quanto à implantação de colégios 

internos na região do Triângulo Mineiro e em todo o estado de Goiás (LOPES, 1986), 

onde expandiram suas instituições com abertura de internatos e externatos na cidade de 

Goiás-GO (1889), Bela Vista-GO (1902) e Porto Nacional-GO/TO (1904). Ao longo do 

século XX, até a década de 1960, as religiosas dominicanas expandiram seus colégios 

para outras regiões do Brasil: Conceição do Araguaia-PA (1902), Formosa-GO (1910), 

Araxá-MG (1926), Rio de Janeiro (1936), São Paulo (1943), Goiânia (1948), Torres-RS 

(1954), Arraias-GO/TO (1958), Curitiba (1958) e Brasília (1959). Algumas destas 

instituições escolares continuam em pleno funcionamento até o momento presente e 

outras encerraram suas atividades por motivos diversos.  

O Instituto Nossa Senhora de Lourdes começou a funcionar em Arraias em 11 de 

fevereiro de 1958. Foram fundadoras as Irmãs Madre Berta - como Superiora -, Maria 

das Graças, Reginalda e Liliosa. Contaram com a ajuda das Irmãs Marilda e Maria da 

Natividade e dos leigos Jesi José de Moura e Diong Batista Cordeiro que tornaram-se 

professores da instituição. Esta instituição escolar dominicana-anastasiana funcionou 
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em Arraias até maio de 1982 quando foi vendida para o Estado. Recebeu o nome 

Colégio Estadual Joana Batista Cordeiro da rede oficial de ensino do estado de Goiás e, 

posteriormente, do Estado do Tocantins (COSTA, 2004).  

 Poucos pesquisadores pousaram o olhar sobre esta instituição educativa. Desta 

forma, esta pesquisa que dará corpo a tese de doutoramento em Educação pretende 

historiografar a trajetória do Instituto Nossa Senhora de Lourdes na cidade de Arraias 

desde sua fundação até o encerramento de suas atividades e sua inserção social na 

comunidade local e regional como uma contribuição à História da Educação brasileira.  

 Produzir história da educação é um grande desafio, pois  

[...] um feixe de implicações se apresenta. [...] descrever uma escola, suas 
práticas, e as gentes que a levantaram do chão, tornaram real, vivenciaram e 
recordam. Recolocá-la em seu tempo e lugar, fazer vibrar outra vez o 
concerto de vozes que lhe deram vida – e analisar. Explanar porque foi assim, 
para quem, contra quem, apesar de quem. O vivido, uma visão, uma versão 
(CARDOSO FILHO, 2009, p. 10)  
 

Assim, revisitar uma instituição de ensino, destacando alguns de seus traços, a 

partir do filtro de uma pesquisa acadêmica, é realizar um trabalho com vestígios 

(fontes), com lembranças (memórias) e explicações (texto) que serão colocadas na 

tessitura da narrativa histórica.  

 

1.1 Objetivos 

Com o objetivo de compreender a trajetória da instituição escolar em evidência, 

a pesquisa em pauta busca conhecer a filosofia, as propostas e as finalidades educativas 

da Educação Dominicana/Anastasiana alvitradas pela Congregação das Irmãs 

Dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de Monteils e a expansão de suas 

instituições educativas no Brasil, bem como analisar o papel da Igreja Católica e de suas 

congregações religiosas femininas de origem europeia na História da Educação 

Brasileira e de Goiás, na segunda metade do século XIX e a permanência e expansão 

das mesmas ao longo do século XX.   

É imprescindível contextualizar a realidade sócio-política-econômica e 

educacional de Arraias na década de 1950 à época da fundação do Instituto Nossa 

Senhora de Lourdes e compreender as motivações locais e da Congregação Dominicana 

para a fundação de um instituto educativo na cidade, tendo em vista que a região era 

conhecida como corredor da miséria (CAVALCANTE, 1999; LUCENA, 2012).   
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Ao investigar a instituição escolar, a abordagem sobre o impacto do Instituto 

Nossa Senhora de Lourdes sobre as sociabilidades de Arraias e as contribuições deste 

para o desenvolvimento socioeconômico, religioso, cultural e educacional da cidade e 

da região se coloca como um dos principais objetivos, bem como a compreensão das 

causas do fechamento ou da transferência do instituto.  

 

2 Referencial Teórico 

A História Cultural tem sido uma das áreas de pesquisa que se tem mostrado 

mais fértil em produção historiográfica (GATTI JUNIOR e INÁCIO FILHO, 2005) que 

para Chartier (1990, p. 16-17) tem como seu objeto “[...] identificar o modo como em 

diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, 

dada a ler”, ela se faz “plural em suas possibilidades de investigação [e] muito tem 

contribuído para o avanço da historiografia". Os percursos e dilemas da História 

Cultural abriram caminhos acerca do fazer do historiador, “diante das novidades, 

temáticas e metodologias que se apresentaram” (FONSECA, 2008, p. 71). 

Nesta perspectiva, como a História Cultural pode contribuir para acessar o 

sentido das experiências humanas do passado, como as que possibilitou o Instituto 

Nossa Senhora de Lourdes durante seu funcionamento em Arraias? Sandra Jatahí 

Pesavento auxilia nesta compreensão quando afirma que há possibilidades de “decifrar a 

realidade do passado por meio de suas representações, tentando chegar àquelas formas 

discursivas e imagéticas, pelas quais os homens expressaram a si próprios e o mundo 

(PESAVENTO, 2008, p. 42).  

De acordo com Pesavento (2008) essas representações são visualizadas pelo 

historiador por meio das mais variadas fontes, sejam escritas, orais, visuais e várias 

outras que, por sua vez, trazem um ínfimo de informações daquilo que um dia de fato 

aconteceu. Leva-se em conta que nem todas as experiências humanas são registradas 

pelos que viveram ou vivenciaram determinado fato em determinada época.  

Desta forma, para responder aos questionamentos, às inquietações e acessar as 

experiências do passado, buscar-se-á o levantamento dos indícios, dos chamados ‗cacos 

da história’ que contribuirão e permitirão a construção da narrativa histórica aqui 

proposta. Não serão estabelecidas certezas absolutas, mas regimes de verdade, conforme 

a proposta da História Cultural, pois “tudo o que foi um dia poderá vir ser contado de 
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outra forma, cabendo ao historiador elaborar uma versão plausível, verossímil, de como 

foi” (PESAVENTO, 2008, p. 51).  

A História da Educação, como parte integrante da cultura de um povo, insere-se 

na perspectiva da História Cultural e, como a transmissão da cultura de forma 

organizada tem sido confiada ao longo dos últimos séculos a instituições educacionais, a 

relação entre História da Educação e História Cultural constitui-se muito mais do que 

um marco metodológico, mas uma realidade, pois a “história da Educação não tem 

fronteiras a definir com a História Cultural. Antes utiliza seus procedimentos 

metodológicos, conceitos e referenciais teóricos, bem como muitos de seus objetos de 

investigação” (FONSECA, 2003, p. 59).  

Tal ampliação destes objetos de investigação é salientado por Cardoso quando 

explica que  

O aporte teórico-metodológico da História Cultural traz, portanto, a 
perspectiva de ampliação dos objetos de pesquisa, das abordagens, das fontes 
a serem consultadas, bem como do tratamento dessas fontes, oferecendo 
aos/às pesquisadores/as a possibilidade de olhares múltiplos sobre os diversos 
aspectos constituintes das práticas educativas, revelando dimensões antes 
pouco exploradas, possibilitando dar voz aos seus atores, explicitando sua 
dinâmica e sua complexidade (CARDOSO, 2011, p. 289).   

 

Sabemos que “as escolas apresentam-se como locais que portam um arsenal de 

fontes e de informações fundamentais para a formulação e interpretações sobre elas 

próprias e, sobretudo, sobre a história da educação brasileira” (GATTI JUNIOR, 2002, 

p. 4).  

A História da Educação que tem uma grande variedade de temas, abordagens e 

objetos como a história das disciplinas escolares, a história como disciplina escolar, a 

história das instituições escolares, a história da profissão docente, a história do ensino 

de história, a história da leitura, a história dos processos de escolarização, a história da 

alfabetização que acompanham as tendências da historiografia “em relação aos temas de 

investigação, ao tratamento de fontes, às categorias de análise e interpretação” 

(CARDOSO, 2011, p. 289).  

Desta forma, trabalhar com esta pluralidade de temas na História da Educação 

ampliado pelo aporte teórico-metodológico da História Cultural requer maior rigor 

científico e alarga, consideravelmente, o rol de fontes a serem pesquisadas pois  

Além das tradicionais fontes para o estudo da História da Educação – 
documentos oficiais, relatórios de instrução pública, resoluções e leis, fontes 
escritas de natureza oficial em geral – novas fontes são utilizadas pelos 
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historiadores da educação, como as revistas pedagógicas, os manuais 
escolares, revistas, jornais, peças publicitárias, obras artísticas, programas de 
rádio e televisão, os materiais produzidos e utilizados no cotidiano escolar – 
cadernos e trabalhos de alunos, fotografias, desenhos, cartazes, programação 
de comemorações cívicas, provas, etc – e, também, fontes que não 
apresentam relação direta com a educação como literatura e as autobiografias. 
Pode-se contar também, para os períodos mais recentes, com o trabalho com 
fontes orais (CARDOSO, 2011, p. 289).  

 

Assim, desenvolver um novo trabalho de pesquisa em história da educação 

justifica-se por somar a este campo de interesse e ao estudo da ciência histórica a luta 

contínua do historiador que é contra o esquecimento, pois tal pesquisa revela que a 

educação é uma construção social, o que renova o sentido da ação cotidiana de 

educadores e educadoras (NÓVOA, 2005, p. 15).  

A pesquisa sobre História das Instituições Escolares é relevante dentro da 

História da Educação e tem ganhado corpo nos últimos anos. Ela objetiva interpretar o 

itinerário histórico da instituição, à luz do próprio modelo educacional que se constrói 

ao longo de seu percurso de consolidação e dos olhares lançados sobre ela por parte de 

seus atores diretos e seus beneficiados, indiretamente.  

De acordo com Justino Magalhães,  

Uma instituição educativa é uma complexidade espaço-temporal, pedagógica, 
organizacional, em que se relacionam elementos materiais e humanos, 
mediante papéis e representações diferenciados, entretecendo e projetando 
futuro(s) (pessoais) através de expectativas institucionais. Compreender e 
explicar a existência histórica de uma instituição educativa é, sem deixar de 
integrá-la na realidade mais ampla, o sistema educativo, contextualizá-la, 
implicando-a no quadro de evolução de uma comunidade e de uma região, é 
por fim sistematizar e (re)escrever o itinerário de vida na sua 
multidimensionalidade, conferindo-lhe um sentido histórico (MAGALHÃES, 
1999, p. 21). 

  

Dessa forma, a investigação sobre as Instituições Escolares pode implicar desde 

um estudo dos seus espaços físicos e da própria arquitetura dos edifícios a uma 

abordagem das suas grandes áreas de organização, ou seja, a pedagógico-didática e a de 

direção/gestão. Mas não é só, porque estas instituições têm também uma estrutura 

social, ou melhor, sociocultural, que, submetida a uma hermenêutica, pode se constituir 

na “via fundamental para a construção da identidade histórica das instituições 

educativas”, mas, o papel dos diferentes atores envolvidos nesta estrutura faz-se 

imprescindível neste processo (MAGALHÃES, 1999).  

Assim, em um de seus vieses,  
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A história das Instituições Educacionais almeja dar conta dos vários atores 
envolvidos no processo educativo, investigando aquilo que se passa no 
interior das escolas, gerando um conhecimento mais aprofundado destes 
espaços sociais destinados aos processos de ensino e de aprendizagem. 
(GATTI JUNIOR, 2000. p. 145) 

 

No entanto, podemos dizer que a História das Instituições Escolares também 

acontece quando investigamos o processo de criação, instalação e evolução dessas 

instituições sejam locais ou regionais reconhecendo a dinâmica da ação educativa do 

homem e sua relação com a diversidade de elementos históricos enraizados na 

sociedade. 

Dessa forma,  

A história de uma instituição educativa constrói-se a partir de uma 
investigação coerente e sob um grau de complexificação crescente, pelo que, 
à triangulação entre os historiais anteriores, à memória e ao arquivo, se 
haverá de contrapor uma representação sintética, orgânica e funcional da 
instituição – o seu modelo pedagógico. São múltiplas as virtualidades deste 
esforço de síntese, desta construção orgânica, compreensiva e explicativa, 
que permite reavaliar a análise historiográfica anterior, incluindo o seu 
sentido hermenêutico, e preparar, de forma estruturada, a síntese final – a 
história da instituição educativa (MAGALHÃES, 1999, p. 70). 

 

Um trabalho acerca da História das Instituições Escolares, como o proposto, 

colabora para uma maior valorização das especificidades educacionais regionais e 

locais, neste caso, o antigo norte de Goiás, o atual estado do Tocantins, a cidade de 

Arraias. No entanto, esta tarefa é desafiadora, pois as instituições escolares são dotadas 

de grande complexidade por causa dos atores que nelas atuam e a fatores intrínsecos e 

extrínsecos, como, por exemplo, seus estatutos e regimentos, sua proposta, política e 

práticas pedagógicas e a situação econômica e social em que está inserida, 

respectivamente.  

O objetivo fundamental das investigações que se referem às Instituições 

Escolares é contribuir para a (re)criação das escolas, ressignificando-as enquanto espaço 

de formação sócio cultural, possibilitando a apreensão, entendimento e explicação dos 

processos históricos (MELLO, 2002, p. 27).  

Assim,  

Historiar uma instituição educativa, tomada na sua pluradimensionalidade, 
não significa descrevê-la, mas explicá-la e integrá-la em uma realidade 
ampla, que é o seu próprio sistema educativo. Da mesma forma, implicá-la 
no processo de evolução de sua comunidade ou região é evidentemente 
sistematizar e reescrever seu ciclo de vida em um quadro abrangente, no qual 
são inseridas as mudanças que ocorrem em âmbito local, sem perder de vista 
a singularidade e as perspectivas maiores (GATTI JÚNIOR, 2002b, p. 74). 
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O desenvolvimento desta pesquisa exigirá o trabalho com fontes orais. Desta 

forma, refletir sobre o conceito de Memória é uma das pedras angulares deste trabalho. 

Sabe-se que “a necessidade de memória é uma necessidade da história” (NORA, 1993, 

p. 7). Elas não são sinônimos, ao contrário, uma se opõe à outra. A memória é livre, é 

vida, é atual e ligada ao presente que parece nunca se acabar, é afetiva, mágica e 

absoluta. Diferente da história que é reconstrução, operação intelectual, ligada a 

temporalidade, é relativa (NORA, 1993).  

 A memória para se tornar história precisa necessariamente passar pelo processo 

de teorização e metodização (DIEHL, 2002). Sem memória não existe passado. Mas 

este passado só é produzido como história, quando pensado, ou seja, teorizado e quando 

metodizado, ou seja, colocado dentro das regras da pesquisa histórica (DIEHL, 2002). 

 Assim, “é a memória que dita e a história que escreve” (NORA, 1993, 24).  

 Memórias dadas pelos depoimentos de pessoas que viveram e tiveram suas vidas 

marcadas por diversos acontecimentos trazem à tona contribuições significativas para a 

reconstrução de fatos e acontecimentos que, muitas vezes, o documento escrito não 

consegue responder, especialmente quando essas memórias não são as tidas como 

oficiais e possibilitam outra interpretação do acontecido.  

 As instituições escolares são 'celeiros' de memória. Lembrar da escola é lembrar 

do entorno, do trajeto de casa à escola, percurso de descoberta e manipulação, de 

aventuras e perigos, de brincadeiras e desafios. É uma memória que se enraíza nos 

gestos de um local concreto e que se torna emblemática quando é conferida à instituição 

que lhe dá suporte a transmissão dos valores da nação. Remete a um tempo preciso que 

a lembrança nostálgica muitas vezes esgarça. É o sinal de reconhecimento e pertença a 

um grupo social e a uma determinada geração (NUNES, 2010, p. 140).  Assim, as 

instituições escolares são lugares de memória (NORA, 1993, p. 21-22). 

 A categoria memória que referenciará grande parte do constructo desta pesquisa 

estará embasada nas questões sobre memória e história; memória e instituições 

escolares; memória e história da educação. Para isso alguns referenciais para esta 

categoria são indispensáveis. Jacques Le Goff com sua substanciosa obra História e 

Memória afirma que “durante muito tempo, no domínio literário, a oralidade continua 

ao lado da escrita e a memória é um dos elementos constitutivos da literatura medieval”. 

[...] “A memória escolar tem uma função semelhante” (LE GOFF, 1996, p. 145).  
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Paolo Rosi em sua obra “O Passado, a Memória e o Esquecimento: seis ensaios 

da história das ideias” (2010), nos instiga a pensar sobre a história do século XX, os 

“apagamentos” originários no nosso tempo, as repreensões, censuras e subtrações que 

houveram com o fim de impedir as lembranças. 

 Com o intuito de que as rememorações, de que as memórias dos velhos (BOSI, 

1994) e que as lembranças guardadas por professores, alunos, funcionários, pais e 

religiosas, que estiveram envolvidos com a instituição escolar, venham à tona como 

grandes riquezas escondidas, é que será propício a memória educacional do Instituto 

Nossa Senhora de Lourdes.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Para a realização desta pesquisa que é histórica e que tem um enfoque 

qualitativo, os procedimentos metodológicos adotados se organizam da seguinte forma: 

um corpus escrito a partir da literatura específica que se utilizará de livros, teses, 

dissertações, artigos científicos diversos, periódicos, revistas,  sites especializados e a 

partir de fontes que se utilizará de documentos oficias e institucionais, regimentos, 

normas, cadernos, livros, documentos dos diversos arquivos a serem pesquisados e um 

corpus oral de entrevistas abertas e semiestruturadas que serão gravadas e transcritas a 

partir da catalogação e sistematização de fontes orais.  

Quanto às fontes a serem pesquisadas, sabe-se que a “recuperação do passado se 

faz com documentos e o pesquisador vai ao passado com questões levantadas no 

presente” (PEREIRA, 2007, p. 87). Desta forma, "o documento não é qualquer coisa 

que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as 

relações de forças que aí detinham o poder. Só a análise do documento enquanto 

monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao Historiador usá-lo 

cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa" (LE GOFF, 1996, p. 545).  

Sabe-se que o arquivo de uma instituição escolar e de suas mantenedoras é um 

lugar riquíssimo para esta pesquisa, pois armazena uma complexa rede de documentos 

fundamentais de sua história.  

São documentos que registram os passos da sua vida diária, os atos ditos 
oficiais das instituições; documentos administrativos comprobatórios, como 
matrícula, atas de exames, boletins de frequência e de avaliações, diários de 
classe, livro de assinaturas de ponto, currículos, atos disciplinares, mapas 
estatísticos, material simbólico. E outros eventos que também fazem parte do 
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seu cotidiano, como festas, competições esportivas, concursos literários, 
exposições etc (PEREIRA, 2007, p. 87). 
 

Desta forma, são inúmeras as fontes de informações sobre uma Instituição 

Escolar (MOGARRO, 2005, p. 110) e que para a realização desta pesquisa a 

multiplicidade de fontes documentais estão sendo encontradas em diversos arquivos 

como o do Colégio Sagrado Coração de Jesus, da mesma congregação e o mais próximo 

do Instituto Nossa Senhora de Lourdes, das comunidades das Irmãs Dominicanas em 

Porto Nacional, em Brasília-DF, Uberaba-MG e Goiânia-GO, dos arquivos da Ordem 

Dominicana em Belo Horizonte-MG, do Colégio Estadual Joana Batista Cordeiro em 

Arraias, bem como os da Prefeitura Municipal e do museu desta cidade. 

E o corpus oral? Aqui, a História Oral será utilizada como procedimento 

metodológico que buscará fontes para a reconstrução da memória, ampliando os 

significados dos documentos escritos, tornando-se assim, um "documento importante 

para aprofundar a discussão e suas diferentes versões, interpretações e representações 

(...) sobre seu passado, suas experiências (...)" (ALMEIDA, 2009, p. 33).  

A História Oral é de grande valia para estudos que tentam recuperar a trajetória 

de Instituições Escolares, não somente quando estas não tiveram seus arquivos 

conservados, pois ela vislumbra a possibilidade de enriquecimento e completude da 

história nos aspectos expressos na riqueza das experiências relatadas pelos sujeitos 

históricos que vivenciaram e/ou que vivenciam a pesquisa. Assim, o trabalho proposto 

utilizará a História Oral Temática embasada na perspectiva dos trabalhos de 

THOMPSON (1992), BOM MEIHY (1996), FERREIRA e AMADO (2001), 

MONTENEGRO (2010a, 2010b), ALBERTI (2004), PORTELI (2010).  

  

4 Resultados 

A investigação aqui apresentada está em andamento. Ela problematiza, na 

perspectiva da história e da memória, a trajetória do Instituto Nossa Senhora de Lourdes 

e as contribuições da educação dominicana-anastasiana para a consolidação e expansão 

do ensino na cidade de Arraias e na região do antigo norte de Goiás. 

Acredita-se, pelo desenvolvimento da pesquisa, que os resultados deste trabalho 

constituirão de grande importância para a História da Educação de Arraias, do antigo 

norte de Goiás, do estado do Tocantins e da Educação dominicana-anastasiana no 

Brasil. As singularidades descobertas nesta investigação da história da educação local 
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permitirão a sua compreensão no contexto nacional e poderão contribuir para a 

elaboração de novas sínteses da história da educação brasileira.  

Os resultados obtidos favorecerão a produção da tese em andamento, de artigos 

na perspectiva da História das Instituições Escolares, de suas contribuições para o 

entendimento da cultura local, pois “a instituição escolar constitui o universo de uma 

cultura própria e sedimentada historicamente, sendo também a produtora dos 

traços/documentos dessa cultura” (MOGARRO, 2005, p. 105) e da formação da 

sociedade.    

 

5 Considerações Finais 

 Aqui foi apresentada as primeiras ideias e os primeiros passos de um projeto de 

pesquisa elaborado para o Doutorado em Educação no Programa de Pós Graduação em 

Educação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e que se encontra em fase de 

construção, de intermináveis emendas, de preciosas sugestões, de orientações 

norteadoras e muito suor intelectual (LIBÂNIO, 2006). São propostas que nasceram de 

reflexões e questionamentos sobre a trajetória de uma instituição escolar, de uma cidade 

interiorana do estado do Tocantins e que, de alguma forma, durante o tempo de seu 

funcionamento teve um significado marcante para aquela sociedade.  

 Tais reflexões e questionamentos acerca do Instituto Nossa Senhora de Lourdes 

de Arraias-TO, entre 1958 e 1982, que serão canalizadas para a pesquisa histórica em 

educação, no intuito de historiografar a sua trajetória é que assinalarão o seu legado. A 

partir das memórias que estão escondidas nos sujeitos que participaram ou vivenciaram 

sua história e nos documentos diversos produzidos por estes sujeitos e pela própria 

instituição, é que questões poderão ser respondidas ou não, que haverá possibilidade do 

passado ser reinventado, reescrito e reconstruído.   
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GT-1 História e historiografia da educação. 

 

AS PUBLICAÇÕES DO CEDES (CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE), ANDE (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO) E ANPED 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO) NO DEBATE SOBRE A EDUCAÇÃO PÚBLICA NA NOVA 

CONSTITUIÇÃO NOS ANOS DE 1980. 

Fabiana de Cássia Rodrigues1 
Bruna Calzavara Oliveira2 
Caroline Andressa Arruda3 

Camila Martins Posso 4 
Renata de Cássia Jacinto Araújo5 

Resumo 

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

 

 

 

1 Introdução  

Pode-se afirmar que ao final dos anos de 1970 abre-se um ciclo de engajamento na 

defesa da educação pública marcado pelo surgimento das entidades: Centro de Estudos 

Educação & Sociedade (CEDES), Associação Nacional de Pesquisa em Educação 

(ANPED) e Associação Nacional de Educação (ANDE) que se articularam e 

promoveram as Conferências Brasileiras de Educação (CBEs), espaços amplos de 

debate que contaram com centenas de participantes em cada uma das suas seis edições, 

ocorridas em diferentes universidades brasileiras, entre 1980 e 1991. Num primeiro 

momento é a oposição à ditadura o principal fator da mobilização, nos anos 

subsequentes o debate em torno da Constituinte foi o motivo que congregou e 

direcionou o engajamento. As Revistas Educação & Sociedade, sob responsabilidade do 

CEDES e a Revista da ANDE, editada pela ANDE, bem como os Boletins da Anped 

compõem esse quadro. Estas publicações repercutem, animam e interagem vivamente 

com as CBEs. Vinculado a este contexto histórico, o artigo apresenta resultados parciais 

de uma pesquisa coletiva realizada a partir das publicações das entidades em luta pela 

educação pública, divulgadas entre 1978 e 1988.  

 

1.1 Objetivos 

O objetivo consistiu em examinar de que maneira as publicações periódicas 

veicularam as pautas que foram se formulando no período e que desembocaram da IV 

Conferência Brasileira de Educação, que enfocou o tema “Educação e Constituinte”. 

Deste evento saiu uma proposta dos educadores para a Constituinte, denominada “Carta 

de Goiânia”.  
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2 Referencial Teórico e Procedimentos Metodológicos 

A imprensa educacional consiste num corpus documental que conforma um 

privilegiado observatório dos desafios educacionais em uma sociedade, as estratégias 

associativas de grupos envolvidos na temática, bem como da circulação de propostas 

para o ensino, formação docente e demais desafios que perpassam a vida escolar 

(CASPARD, 1981).  

Entre o final dos anos de 1970 e o início dos anos de 1980 professores e 

pesquisadores ligados à temática educacional, a partir de uma perspectiva crítica à 

política educacional então vigente, interagiram no debate público e mobilizaram 

pesquisas que possuem importantes pontos de convergência que ficaram evidentes na 

leitura dos periódicos e dos anais da IV CBE.  

 Dissertações e teses em elaboração neste período6, com reverberações nos 

artigos publicados nas revistas, trouxeram a questão da necessidade de defender a escola 

pública enquanto um espaço fundamental para construção da democracia. Passado o 

tempo da negação da escola, pelos denominados por Saviani (2005) de “crítico-

reprodutivistas”, era chegado o momento da negação da negação da escola (CURY, 

1981). Assim, a escola tida como espaço de contradição, em que a classe trabalhadora 

poderia encontrar elementos para seu fortalecimento, emerge como centro de um debate 

que defende os princípios da gratuidade e da laicidade como seus fundamentos.  

A leitura dos periódicos foi sistematizada por meio de fichas de análise, 

inspiradas na metodologia desenvolvida por Nóvoa (2002). Neste artigo são enfocados 

os temas pautados pelas entidades em suas publicações que se desdobraram nos 

simpósios da IV CBE e no documento que dela decorreu, a Carta de Goiânia – proposta 

dos educadores para a Constituição a ser elaborada.  

 

3. As entidades e suas publicações na elaboração da pauta para a educação na 

Constituinte. 

3.1 A Revista Educação & Sociedade. 

A Revista Educação & Sociedade surgiu em um contexto de redemocratização 

da sociedade e reorganização do campo educacional, desse modo, defendeu desde o 

                                                           
6 As teses de Cury (1990), Mello (1982), bem como os textos de Saviani (2005) são emblemáticos em 

seus desdobramentos no debate educacional do período.  
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início em seu conteúdo editorial a necessidade da organização dos professores enquanto 

profissionais e enquanto categoria, apresentando-se como veículo à disposição dos 

educadores nessa luta (Educ. Soc., 1979, p. 3). A leitura dos editoriais do periódico 

permitiu constatar que até 1988 a organização dos educadores é frequentemente 

reiterada como prática essencial à busca pela autonomia, concretizando-se como a 

principal temática desse período. 

Com o surgimento das Conferências Brasileiras de Educação, nota-se que 

emerge uma expectativa frente à organização dos educadores como meio para a 

reorganização do campo educacional. Na quinta edição do periódico, a I CBE é 

apresentada como um momento de “[...] encaminhar uma ampla discussão a respeito 

dos problemas educacionais brasileiros não se restringindo somente à avaliação e à 

crítica, mas buscando formas de ação comuns para a superação das contradições 

evidenciadas” (Educ. Soc., 1980a, p.3); na edição seguinte, a ampla adesão ao evento é 

compreendida como “necessidade hoje manifesta pelos educadores, de se organizar, não 

só enquanto categoria para defender interesses comuns, mas, igualmente, como 

profissionais, para refletir sobre a qualidade de seus serviços (Educ. Soc., 1980b, p. 3).  

Adiante, na revista nº 11, a II CBE é divulgada como a própria “[...] prática da 

autonomia e da luta contra a exclusão [...]” (Educ. Soc., 1982a, p. 4). Na décima 

segunda edição, em uma avaliação do evento, constata-se que “[...] apesar dos múltiplos 

ataques que tem sofrido a Educação no Brasil e a escola pública, em particular, os 

educadores estão atentos e ativos numa luta constante por uma escola e uma sociedade 

mais justa” (Educ. Soc., 1982b, p.3); nesse sentido, destaca-se também o empenho e o 

interesse dos leitores do periódico em debater temáticas educacionais, contrapondo-se 

ao descaso governamental. O editorial da revista nº 19 consiste ainda em uma 

homenagem aos participantes da III CBE e sua disposição para o diálogo. 

Após as eleições diretas para governador de estado, em 1982, que podem ser 

compreendidas como um avanço no processo de redemocratização da sociedade, nota-se 

que o convite ao debate educacional, que já ocupava o conteúdo editorial do periódico, é 

acrescido do convite à elaboração de propostas de políticas públicas para a educação. 

Nesse contexto, as edições que antecedem a IV CBE, cujo assunto central fora 

“Educação e Constituinte”, priorizam em seu conteúdo editorial a temática do debate, 

reiterando a necessidade de os educadores estarem bem informados acerca das questões 
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educacionais, com o fim de posicionarem-se frente às discussões políticas, como fica 

evidente no seguinte trecho: 

É preciso conhecer cada vez mais e melhor as posições, as concepções 
que muitos educadores têm hoje escolhido como seu referencial 
teórico, evitando-se modismos, evitando-se uma identificação mais 
formal do que real com uma postura teórica, e dificultando-se assim, 
os caminhos dos “pastores da morte” sempre rondando o cenário da 
educação – e da sociedade – brasileira. (Educ. Soc., 1986, p. 3) 

 Para tanto, tais edições empenharam-se em apresentar assuntos que seriam 

abordados no evento, dentre esses, dá-se destaque ao financiamento da educação 

pública, principal embate da IV CBE. Os termos “público” e “privado” assumiram 

diversos significados diante do ideal “recursos públicos para a educação pública”. 

Pinheiro (2005) destaca que o Fórum de Educação na Constituinte em Defesa do Ensino 

Público e Gratuito considerou dois aspectos para a definição de público: ser mantido 

pelo Estado e atender à coletividade que compõe a sociedade. As escolas confessionais, 

comunitárias e filantrópicas, por sua vez, adotaram o conceito de público não-estatal, 

que se relaciona com a isenção de fins lucrativos. Já a Federação Nacional dos 

Estabelecimentos de Ensino defendeu que todo ensino pode ser considerado público, 

tendo em vista que atende a população (RODRIGUES; POSSO, 2018). Nesse contexto, 

a Revista acentua a necessidade de “[...] clarificar, com argumentação sólida e ‘sem 

meias palavras’, o que entendemos por ensino público, gratuito e laico” (Educ. Soc., 

1986, p.3) 

 O conteúdo editorial das edições subsequentes à IV CBE voltou-se à divulgação 

dos posicionamentos do Fórum de Educação na Constituinte em Defesa do Ensino 

Público e Gratuito e da defesa dos princípios expressos na Carta de Goiânia nas 

discussões que diziam respeito ao Capítulo da Educação, da Cultura e do Desporto no 

Congresso Nacional Constituinte. Sobre o Congresso, afirma-se: 

 
Pensamos que cabe a nós, sociedade como um todo, ‘estar de olho’, de 
‘antenas ligadas’, denunciando, aplaudindo, desaprovando, apoiando 
decisões que são tomadas no Congresso, as quais nos atingem como 
cidadãos brasileiros. E dentro desse processo, especificamente, nos 
cabe maior vigilância quando o assunto é educação. Nestes termos, 
nós da Revista estamos atentos, continuando nosso trabalho visando 
contribuir para o debate das questões educacionais, ao mesmo tempo 
em que nos dispomos a trabalhar para ver nossas reivindicações 
incorporadas na próxima Constituição Brasileira. (Educ. Soc., 1987, 
p.3) 
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  É válido ressaltar que o CEDES, entidade integrante do Fórum de Educação, 

participou ativamente dos processos de discussão e votação no Congresso Constituinte, 

apresentando propostas comprometidas com a defesa da educação pública, gratuita e 

laica.  

3.2 Boletins da ANPEd 

A IX Reunião Anual da ANPEd que ocorreu em 1986, teve o tema “Educação e 

Constituinte” e para a sua definição foi levado em consideração o fato de estarem as 

vésperas da IV CBE e de uma Assembleia Nacional Constituinte. O ideal que circulava 

entre os participantes era a necessidade de um ensino público, gratuito e de qualidade 

para toda a população. Os Grupos de Trabalho com seus assuntos específicos discutiram 

em torno do tema central. 

Para iniciar as discussões na Reunião, foi elaborado um documento base, que 

integrava os principais pontos a serem discutidos. Foram criados também grupos de 

estudos com o objetivo de aprofundar as questões mais importantes e depois os 

relatórios foram encaminhados para Arnon de Andrade (UFRN) e Leda Scheiber 

(UFSC), que ficaram responsáveis por agregar os principais pontos.  

Na Assembleia Geral que ocorreu durante a Reunião Anual, com base no 

documento escrito pelos grupos de estudo, ocorreu à elaboração de uma série de itens 

que contêm as reinvindicações mínimas para a Constituição Federal. Foram elaborados 

16 pontos, que formam um documento conhecido por Educação e Constituinte, segundo 

o Boletim Vol. 8, Nº 2 de Abril/Junho 1986.  

 Conjuntamente com essas diretrizes, houve a elaboração de um Plano de 

Mobilização em defesa da escola pública e gratuita. Esta proposta foi apresentada pelas 

professoras Glaura Vasques de Miranda, Sheilah Rubino Kellner, Jaci Maria Menezes 

de Azevedo e Ira Maria Maciel. O Plano de Mobilização tinha a intenção de encaminhar 

o documento Educação e a Constituinte de forma econômica para o maior número de 

pessoas, publicar o documento nas revistas da área educacional (ANDE, CEDES e 

Educação e Sociedade), articular na televisão através de entrevistas com o presidente da 

ANPEd, enviar cartas a todos os reitores das universidades brasileiras, contatar os 

partidos políticos, articular a ANPEd com outras associações e entidades que estavam 

empenhadas na mesma campanha e a transformar o documento em um manifesto na IV 

CBE que estava prestes a ocorrer.  

491



 

 

As temáticas mais debatidas e discutidas foram: a política educacional, o 

professor e a prática pedagógica, seguida de assuntos referentes a problemáticas do 1º 

grau, gestão pública e história da educação, conteúdos que estão intimamente ligados 

entre si e que se encontravam em evidência, sendo articulados com diversos outros 

assuntos da educação. O tema comum a todos era a defesa da escola pública, por meio 

de sua problematização e construção de alternativas possíveis. 

3.3 A Revista da ANDE 

Na Revista da ANDE aparecem as propostas educacionais formuladas a partir de 

críticas à realidade posta no momento. A Revista da ANDE apresenta primeiramente 

um panorama dos desafios da educação no geral, apontando críticas ao sistema de 

ensino brasileiro em relação à estrutura, investimento, falta de democracia nos 

processos, a quantidade e a qualidade. A partir disso, abre um debate sobre a realidade 

do ensino e seus possíveis encaminhamentos. Desse modo, busca estabelecer uma 

relação entre a universidade e o ensino de 1º e 2º grau, articulando a teoria 

academicamente produzida pelas universidades e a prática diária vivida pelos 

professores do ensino básico. Propõe, assim, a participação e conscientização da 

população e professores, contextualizando historicamente a escola pública, a educação e 

a democracia, além de levantar indagações que culminam em proposições quanto à 

formação de professores, democratização do acesso e conteúdos escolares, além da 

proposição de um modelo de legislação que seja factível e duradouro para todas essas 

propostas. 

 Seguindo as temáticas debatidas, propostas e alternativas foram levantadas ao 

longo das produções. Os profissionais da educação eram não só o alvo, mas também o 

objeto de discussão presente em todos os editoriais, bem como sua prática frente às 

questões. A principal proposta vem no sentido de qualificar a formação do professor e 

sua prática educativa. Debatendo questões como a identificação da ação do professor, 

seu espaço e postura diante da realidade escolar, sua didática enquanto instrumento de 

trabalho, sua capacidade e possibilidades de reivindicação, sua consciência política, sua 

posição no processo pedagógico e sobre as condições de trabalho na escola pública. As 

relações entre teoria, pesquisa e prática, bem como, sua participação e qualificação. 

Dessa forma, a Revista da ANDE estrutura, colocando como base os professores da 

educação básica, sua proposta denunciando os problemas e colocando alternativas não 

somente direcionada à posição do Estado, mas também ao professor leitor, a fim de que 

492



 

 

se aproprie das reflexões e se mobilize enquanto parte de extrema relevância no 

processo educativo.  

 Os debates avançam também no sentido do financiamento da educação, tanto 

pública quanto privada levantando indagações quanto à democratização e ações do 

Estado no sistema brasileiro, considerado uma pauta importante, a que se refere a 

recursos públicos para ensino público. Os conteúdos disseminados na escola e no 

currículo que não acompanha as mudanças e avanços são postos em discussão. 

Referente aos conteúdos, a Revista propõe e desenvolve temas pertinentes à 

especificidade da escola e sua relação com o saber, como também ao saber 

sistematizado, explorando as questões pedagógicas e sociais.  

Estas temáticas são relacionadas diretamente com a legislação, ou melhor, com a 

nova legislação, podendo ser entendida com uma motivação maior para toda essa 

discussão. A Constituição de 1988 era vista como um norte, uma direção a ser seguida, 

pois se tratava de um grande e importante passo para a democracia. Esse momento foi 

considerado uma oportunidade para os educadores participarem do processo de 

construção dessa nova lei. 

 

 

4 Conclusões ou Considerações Finais 

As proposições “Educação públicas de qualidade, democrática e laica”, 

“Repasse de Recursos Públicos Somente para o Ensino Público” destacadas como lema 

das entidades engajadas na luta pela escola pública aparecem respectivamente nos itens 

1, 2 e 15 da Carta de Goiânia. O item 14 diz que a lei deverá regulamentar a 

responsabilidade dos Estados e Municípios na administração de seus sistemas de ensino, 

mas não se aprofunda quanto à pauta da municipalização (IV CBE, 1988). 

Além disso, a Carta de Goiânia (21 itens) apresenta 13 itens em comum com o 

Manifesto dos Educadores (16 itens) apresentados no começo do evento, tendo este as 

mesmas proposições formuladas na 9º Reunião da Anped “Educação & Constituinte: 

Por uma participação crítica dos educadores da Constituinte”, ocorrida em junho de 

1986, dois meses antes da IV CBE, como demonstra o Boletim v.8 Abril/Jun 1986 da 

Anped. Esta reunião resultou em um plano de mobilização que consistiu em estratégias 

para a divulgação desse documento, para que outras entidades e a sociedade civil 

tomassem conhecimento da discussão de uma pauta mínima para Constituição. 
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Essas semelhanças entre as proposições demonstram o quanto essas propostas 

vinham sendo articuladas pelos educadores e pesquisadores da área em resposta ao 

cenário político educacional brasileiro, de forma que autores como Guiomar Namo de 

Mello e Luiz Antônio Cunha aparecem na revista Educação & Sociedade e na Revista 

da ANDE defendendo também diversas proposições apresentadas nos documentos 

descritos. 

Mello em Educação e Constituinte, texto presente na edição de n. 9, ano V, 1985 

da revista ANDE ressalta a importância da participação popular na elaboração da 

constituição para que houvesse o entendimento acerca da importância do que está sendo 

elaborado e para o fortalecimento da sociedade civil organizada. Diante deste cenário, 

ela expõe sua opinião para uma educação mais democrática na nova constituição, 

defende uma descentralização no regimento das escolas, desde que acompanhada de 

uma reorganização tributária, além de ressaltar que a prioridade do momento é o acesso 

de todos à escola no primeiro grau, expansão de vagas, algo que ainda não havia sido 

alcançado pelo governo.  

Na edição de  n. 23, ano VIII,  Abril de 1986, da revista Educação e Sociedade, 

Luiz Antônio Cunha remonta o histórico constitucional da educação no Brasil em A 

Educação nas Constituições Brasileiras: Análises e Propostas. As constituições 

analisadas datam de 1891 até 1969, analisando os seguintes eixos: direito ao ensino, 

subsídio ao setor privado, obrigatoriedade e gratuidade do ensino, idioma oficial e o 

ensino religioso.  

Desta forma, Luiz Antônio Cunha propõe que a nova constituição trate da 

instrução escolar, não somente da educação, um termo e ação que abrangem outras 

áreas que não competem à escolarização. Destaca que as destinações dos recursos 

públicos devem ir exclusivamente para o ensino oficial, diga-se, para o ensino público 

estatal. 

A discussão acerca da destinação de recursos se estende para além da IV CBE, 

como revelou a tese de doutorado O público e o privado na educação brasileira: um 

conflito na Constituinte (1987-1988) de Maria Francisca Sales Pinheiro que tem o foco 

no conflito entre o público e privado na educação brasileira, resultado de uma luta e 

confrontos de interesses (PINHEIRO, 1991) e em como isso apareceu na Assembleia 

Nacional Constituinte, revelando detalhes sobre o processo da Constituinte que 
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permitem a aquisição de diversos detalhes quanto à Carta de Goiânia e à Constituição de 

1988. Sobre o processo da Constituinte Pinheiro revela que  

Constatou-se que segmentos sociais completamente distintos 
mobilizaram-se para defender propostas da escola pública e 
da escola privada. Ao lado da escola pública alinharam-se 
entidades e associações diversas, todas representativas de 
interesses mais gerais da sociedade. Contrariamente, a defesa 
da escola particular coube aos proprietários, através de 
entidades representativas de interesses empresárias ou grupos 
religiosos. (PINHEIRO, 1991, p. 290) 

 

A autora expõe também como as entidades ANDE, ANPED e CEDES 

defenderam a educação pública como integrantes do Fórum Nacional da Educação 

Pública, frente para a defesa da educação pública composta por 15 entidades do meio 

educação em conjunto com a OAB (Organização dos Advogados do Brasil) criada 

anteriormente à Constituinte.  

 

O Fórum da Educação apresentou uma proposta para a 
Constituinte intitulada “proposta Educacional” para 
Constituição, subscrita pelas quinze entidades, a qual se 
transformou em emenda popular. Algumas Entidades do 
fórum por ocasião do seu pronunciamento encaminharam 
também documentos específicos aprovados em suas bases. 
(PINHEIRO, 1991, p. 116) 
 

Durante a Subcomissão houve audiências públicas na qual, através do Fórum, 

cada entidade apresentou sua proposta. A ANDE representada por Elba de Sá Barreto 

tratou da realidade do ensino fundamental e garantia da escola, a municipalização (se 

posicionando contra) e a exclusividade dos recursos públicos, onde reafirmou o 

posicionamento da carta de Goiânia. (PINHEIRO, 1991).  Elisabeth Camargo 

representou o CEDES e destacou a defesa da exclusividade de recursos oficiais para a 

escola pública, enquanto a ANPED foi representada por Osmar Fávero e Jacques 

Velloso falaram sobre as desigualdades regionais e apresentaram a Carta de Goiânia. 

De forma geral, quando comparamos a Carta de Goiânia com a Constituição de 

1988 observa-se que a maior parte dos itens elaborados pelos educadores aparece no 

texto constitucional, de modo que o Art. 205, art. 206 e 208, englobam grande parte das 

propostas apresentadas. 

Art. 205. À educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
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preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho. (BRASIL, 1988) 
 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III - 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; IV 
- gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na 
forma da lei, planos de carreira para o magistério público, 
com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, assegurado regime 
jurídico único para todas as instituições mantidas pela União; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 1988). 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: I - ensino fundamental, obrigatório e 
gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria; II - progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio; III - atendimento educacional 
especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; IV - 
atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis 
anos de idade; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 
cada um;  VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do educando; VII - atendimento ao educando, no 
ensino fundamental, através de programas suplementares de 
material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde.   § 1º O acesso ao ensino obrigatório e 
gratuito é direito público subjetivo.  § 2º O não oferecimento 
do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no 
ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos 
pais ou responsáveis, pela frequência à escola. (BRASIL, 
1988) 

 

O art. 207 dispõe sobre o funcionamento e autonomia da universidade se 

relacionando com o item 12 da carta, enquanto o art. 210, inciso 2º fica responsável pela 

obrigatoriedade do ensino em língua portuguesa e na língua materna para os indígenas 

com o item 10. Ademais, os art. 210, 209, 211, 212 e 213 focam nos papeis da União, 

estados e municípios quanto à administração e ao repasse de recursos. As condições 

para a existência do ensino privado, se relacionando com os itens 12, 14, 15, 18, 21 da 

Carta de Goiânia.  

Porém nota-se que nos artigos 212º e 213º da Constituição, a destinação de 

recursos são tratados de maneira diferenciada, os recursos passam a ser prioritariamente 

destinados ao ensino oficial público, podendo ser destinadas à escolas comunitárias, 
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confessionais, por influência da Igreja Católica que esteve ao lado do setor privado 

durante a Constituinte (PINHEIRO, 1991), ou filantrópicas, diferentemente do que 

propõe o item 15 da Carta de Goiânia, que foca na exclusividade dos recursos para o 

ensino oficial.  

Além disso, a laicidade estipulada para o ensino público na carta de Goiânia no 

item 1 não se apresenta na Constituição, uma vez que se estabelece o ensino religioso 

facultativo nas escolas por vitória do setor particular durante a Constituinte. 

(PINHEIRO, 1991) 
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“LA INQUIETUD DEL ROSAL”1 : RESISTÊNCIAS FEMININAS À 

DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA (1964-1985) 
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Daniela Moura Rocha de Souza5 
 

Resumo 

Neste texto discutiremos os processos autoritários, ditatoriais que alcançam a mulher 
mais especificamente durante a ditadura civil-militar brasileira. Trata de duas pesquisas 
desenvolvidas a partir do grupo: História e memória das políticas educacionais e 
trajetórias sociogeracionais do Museu Pedagógico e do Programa de Pós-graduação em 
Memória: Linguagem e Sociedade da UESB.  Apresentaremos o recorte comum da 
pesquisa que trata da resistência feminina durante o processo de extremo autoritarismo 
de gênero, ocorrido durante a ditadura civil-militar. Da primeira pesquisa, já concluída, 
recuperamos documentos da Comissão da Verdade que retratam a tortura contra 
mulheres militantes a partir de 1964 e da segunda, em desenvolvimento, como mulheres 
feministas acadêmicas militam, atuam debatendo a opressão de gênero, por meio da 
criação e atuação no jornal O Mulherio que tinha como pauta denúncias do 
autoritarismo sobre a mulher em todas as dimensões, seja no campo da  linguagem, da 
família, da religião, da classe. Situamos a partir das duas pesquisas,  mulheres que 
tinham em comum o fato de atuarem em movimentos sociais, utilizando sua formação 
profissional acadêmica, contra a opressão política, física e ideológica, sobretudo, 
durante o período ditatorial. Analisamos as narrativas de cinco  mulheres que militaram 
em organizações de esquerda e que  foram sequestradas/presas pela repressão, 
conduzidas “a casa da morte” onde foram submetidas a torturas de gênero e que 
passados cinquenta anos estas mulheres ainda encontram força para denunciar  esses 
abusos na Comissão Nacional da Verdade.  Além desse enfoque, recuperamos na 
segunda pesquisa,  em andamento,  a trajetória de mulheres que colocaram em cheque 
as estruturas androcêntricas presentes na nossa sociedade, principalmente, numa 
sociedade capitalista que endurece a opressão durante uma ditadura. Trata-se de um 
                                                             
1 Referência a um poema da feminista argentina Alfonsina Storni. 
2 Mestranda em Memória: Linguagem e Sociedade pela UESB, bolsista Capes. Membro dos grupos de 
estudos e pesquisa em História e Memória das políticas educacionais e trajetórias sociogeracionais do 
museu Pedagógico da UESB e do Histed-BA, merciacaroline00@gmail.com 
3 Doutor em Memória: Linguagem e Sociedade, hugohugone@hotmail.com. 
4 Doutora em Educação pela UNICAMP com pós doutorado em Psicologia Social pela UERJ. Professora 
plena do DFCH da UESB. Coordenadora do Projeto Diretor: Educação, Memória e História da Bahia: 
processos autoritários e ditadura militar (1964-1985) e do Museu Pedagógico da UESB, e vice-
coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade. Coordenadora  dos 
grupos de estudos e pesquisa em História e Memória das politicas educacionais e trajetórias 
sociogeracionais do museu Pedagógico da UESB e do Histed-BA lrochamagalhaes@gmail.com 
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UESB. Professora assistente da UNEB campus VI. Membro dos grupos de estudos e pesquisa em História 
e Memória das políticas educacionais e trajetórias sociogeracionais do Museu Pedagógico da UESB e do 
Histed-BA, profadanymoura@gmail.com 
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grupo de mulheres intelectuais, tomando como referência a perspectiva de Gramsci 
(2000), e de Pinto (2003) á época que eram pesquisadoras foram integrantes da 
Fundação Carlos Chagas e propuseram analisar a condição feminina brasileira, em todas 
as suas dimensões, denunciando o machismo presente nas várias instâncias da sociedade 
e que formaram redes de debates para discutir a situação da mulher, em plena ditadura 
militar. O nosso propósito neste texto é apresentar narrativas que revelam a luta dessas 
mulheres que fizeram parte destes dois agrupamentos, tomando como base a discussão 
sobre memória social e coletiva construída durante suas trajetórias que demarcam as 
suas ações como militantes políticas e ou como feministas. 
 
Palavras-chave: Ditadura civil-militar. Resistência feminina. Imprensa feminista. 
 

Introdução  

A partir da década de 1960, mais precisamente com a instauração da ditadura 

civil-militar, vamos encontrar diversas mulheres que abarcaram e incorporaram às 

discussões feministas, integraram-se a movimentos sociais de lutas contra a opressão, 

em todos os âmbitos, e no que diz respeito a denúncia da ditadura civil-militar que 

assombrava o país. Mulheres que atuaram por meio de organizações de esquerda tanto 

em movimentos ligados a partidos políticos quanto em movimentos estudantis, a 

exemplo da atuação de Inês Etienne Romeu, mas também aquelas que utilizaram do seu 

conhecimento teórico analítico para escrever por meio de jornais alternativos, de caráter 

feminista, a reivindicação de direitos e luta contra todas as formas de opressão, como é 

o caso do jornal Mulherio,  que reuniu militantes pesquisadoras em um contexto 

marcado pelos últimos anos do governo ditatorial, atravessando o período da transição 

democrática. 

Situamos a partir dessas duas pesquisas, primeiro, como os documentos da 

Comissão da Verdade possibilitaram retratar mulheres militantes políticas, oriundas de 

movimentos estudantis, sofreram tortura e sobreviveram, denunciando as atrocidades a 

que foram expostas nos porões da ditadura. Segundo, como feministas acadêmicas 

militaram, debatendo a opressão de gênero, por meio da criação e atuação no jornal 

Mulherio. 

Na primeira pesquisa, foram analisadas narrativas de cinco  mulheres que 

militaram em organizações de esquerda e que  foram sequestradas/presas pela repressão, 

conduzidas “a casa da morte” onde foram submetidas a torturas de gênero e que 

passados cinquenta anos estas mulheres ainda encontraram força para denunciar  esses 

abusos na Comissão Nacional da Verdade, a partir de 2012. 
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Na segunda, como mulheres que atuaram colocando em cheque as estruturas 

androcêntricas presentes na nossa sociedade, principalmente, numa sociedade capitalista 

que endurece a opressão durante uma ditatura. Mulheres que á época  eram 

pesquisadoras integrantes da Fundação Carlos Chagas e propuseram analisar a condição 

feminina brasileira, em todas as suas dimensões, denunciando o machismo presente nas 

várias instâncias da sociedade e que formaram redes de debates para discutir a situação 

da mulher, em plena ditadura militar. 

Em ambos os estudos, trata-se de Mulheres intelectuais, ou seja, mulheres com 

formação acadêmica e com atuação social, e aqui recorremos a  Gramsci (2001), quando 

afirmou que a distinção entre o intelectual e não intelectual se dá apenas na referência 

imediata do exercício social profissional dos intelectuais, uma vez que, para ele, o não 

intelectual não existe. “Em qualquer trabalho físico, mesmo o mecânico e mais 

desqualificado, existe um mínimo de qualidade técnica, um mínimo de atividade 

intelectual criadora” (p.7; p.18), apesar disso, ainda de acordo com o referido autor, 

apesar de todos serem considerados intelectuais, nem todos desempenham essa função 

na realidade social em que se encontra. (SOUZA, 2016). 

O nosso propósito é apresentar o quanto os dois tipos de narrativas revelam a 

luta dessas mulheres contra a ditadura civil-militar e também contra a sociedade 

androcêntrica, demarcando memórias de experiências concretas de militantes políticas e  

feministas. Nessa perspectiva, consideramos que há memórias coletivas 

(HALBWACHS, 2006) que são construídas e mantidas por essas mulheres  que se 

contrapõem a marcos sociais  (HALBWACHS, 2004) hegemônicos (familiares- 

patriarcais, religiosos, etc.) quando essas mulheres lutam contra a opressão de gênero e 

política e quanto levam a cabo narrativas que recompõem ou relatam essas experiências 

como forma de manter viva memórias feministas e de gênero. 

 
 Mulheres e Militância: Entre a resistência e a tortura 

 

Os estudos e os escritos sobre a presença das mulheres nos movimentos de 

esquerda comparecem de forma mais efetiva nos anos de 1980, no Brasil. Dentre outros 

autores, que destacam essa temática, temos as contribuições de Ridenti (1990); Jelin 

(1990); Gianordoli-Nascimento et al (2012) e Colling (1997). Na primeira década dos 

anos  2000, também, foram publicados relatos de mulheres sobre as suas atuações nas 
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organizações de esquerda, que são principalmente situadas nos trabalhos de Rosa 

(2013); Rago (2013); Colling (1997); Saffioti (2004/2013); Salgado (2013). 

Todavia a discussão sobre a presença da mulher na política e principalmente 

sobre a sua atuação nas organizações de esquerdas antes, durante e após a ditadura ainda 

requer mais estudos como sinaliza Ridenti (1990); Souza (2012) e Colling (1997), tanto  

no que diz a respeito a atuação  das mulheres dentro das organizações de esquerda, 

quanto no enfrentamento à ditadura civil-militar.  

 
Mulheres torturadas durante a ditadura a partir de fontes documentais 

 
Na pesquisa sobre a trajetória de cinco mulheres militantes de movimentos de 

esquerda que foram presas e/ou sequestradas, e torturadas, (PIRES Jr., 2017) foram 

analisados relatos, disponibilizados pelo domínio público, oriundos dos resultados da 

Comissão Nacional da Verdade (CNV), a partir de 2012, na qual verificamos parte dos 

acervos da CNV(DF) correspondendo aos trabalhos, audiências públicas das CRV(RS) 

e CRV(RJ) e documento impresso encaminhado à OAB(RJ), e estão disponíveis à 

consulta na rede mundial de computadores compondo o Relatório Final dos trabalhos da 

CNV compondo três livros nos quais são detalhadas e concluídas as informações, além 

da obra elaborada e disponibilizada pela Arquidiocese de São Paulo, “Brasil Nunca 

Mais”. As cinco mulheres militantes narraram, de forma incisiva, clara e real as torturas 

físico-psíquicas a que foram submetidas durante os chamados Anos de Chumbo, mais 

precisamente entre os anos de 1970 e 1972. Vejamos a trajetória dessas mulheres, 

conforme  Pires Jr. (2017). 

Inês Etienne Romeu ou Etienne, de codinome “Alda” no ano de 1960 iniciou o 

curso de sociologia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e começou a 

atuar no Movimento Estudantil (ME). Nesse período houve, segundo ela, um processo 

de mudança e de modificações em sua vida. Do ME migrou para o Movimento Sindical 

(MS) e no ano de 1968, após o golpe do AI-5, foi para a clandestinidade militando na 

Organização Revolucionária Marxista de Política Operária (POLOP), entrou para a 

Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) e no racha da organização atuou na 

Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares) (JOSÉ; MIRANDA, 

1980; DAL PIVA, 2015; COELHO; SANTOS, 2011). Dentre as ações que praticou 

esteve na organização junto com Carlos Lamarca no sequestro do cônsul suíço Charles 
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Bucher quando passou a ser caçada ferozmente pelo delegado Fleury. Na manhã do dia 

05/05/1971 Etienne foi sequestrada em São Paulo, levada para o Departamento de 

Ordem Política e Social (DOPS) onde foi severamente torturada por Fleury e sua 

equipe, que no mesmo dia a transferiu para o Rio de Janeiro, para a Casa da Morte, em 

função da informação falsa sobre um ponto para o dia 06 em Cascadura. 

Nilce Azevedo Cardoso ou Nilce, codinomes “Mônica”, “Regina”, “Vera” ou 

“Cida” em 1964 iniciou sua formação universitária na Universidade de São Paulo (USP) 

já integrada na direção nacional da Juventude Universitária Católica (JUC), no ME e no 

Movimento de Educação de Base (MEB) de Paulo Freire. No ME, nas lutas estudantis e 

sociais levadas pela União Nacional dos Estudantes (UNE), teve experiência direta com 

a diversidade de tendências e com as ações violentas da direita estudantil, o Comando 

de Caça aos Comunistas (CCC) tendo participado das escaramuças da Maria Antônia, 

um dos locais de disseminação de cultura, de conhecimento e de resistência à ditadura 

(CARDOSO, 1998; DIRCEU, 1999). 

No dia 11 de abril de 1972 Nilce foi sequestrada em via pública pelas forças de 

repressão, jogada no banco traseiro de um fusca e recebeu, ali mesmo, um potente soco 

em seu rosto que a faz sangrar, muito. Quem deu o soco foi o delegado Pedro Seelig, 

um dos notórios torturadores de Porto Alegre que manteve o açoite até a chegada ao 

Departamento de Ordem Política e Social do Rio Grande do Sul (DEOPS/RS). Ao 

chegar ao porão Nilce foi encapuzada e sem nada enxergar, ouviu a gritaria dos agentes 

e a ordem: “--- Tira a roupa!” Para Nilce “nenhum conhecimento teórico pôde antecipar 

o horror das torturas” (CARDOSO, 2016). 

Eliana Lorentz Chaves ou Eliana, de codinome “Mariza” até a sua entrada na 

universidade não apresentava formação política. Gaúcha, com 17 anos iniciou sua 

formação universitária na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS) e sua militância política com seu namorado Raul Ellwanger e Carlos Franklin 

Paixão de Araújo. No final dos anos 1960,  Eliana iniciou sua profissionalização na área 

musical, junto ao namorado,  passando a ser conhecida pela mídia como “Nana 

Chaves”. Sua militância efetiva ocorreu no ME pela VAR-Palmares depois na VPR. Na 

militância não se envolveu com ações armadas, mas com a organização e preparação 

das ações da VPR na sua região. Quando o AI-5 polarizou as relações sociais e humanas 

em todo o Brasil e em todos os níveis Eliana posicionou-se contra a ditadura e sua 

contrariedade a colocou como “fora da lei” (PAIM; SILVEIRA, 2013ª; 2013b; 
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CARDOSO, 2016). Em abril de 1970, após a tentativa de sequestro do cônsul 

americano em Porto Alegre, Eliana foi sequestrada pelos agentes do DEOPS/RS, onde 

foi bastante torturada. 

Lúcia Murat ou Lúcia era filha de pai liberal getulista. Em 1967 entrou na 

universidade e deparou-se com a realidade discrepante daquela em que vivia. Na 

militância estudantil, percebeu e sentiu a violência exacerbada da ditadura sobre os 

trabalhadores, estudantes e o próprio ME, combateu a violência advogando a ideia de 

que a ampla adesão do jovem de classe média e alta às organizações de esquerda 

decorreu da forte repressão do exército sobre os movimentos sociais principalmente 

sobre o ME (MURAT, 2013; SOIHET,1980). Em 1968, Lúcia já na Dissidência 

Estudantil da Guanabara (DI-GB) integrou o MR-8, quando outra organização assim 

denominada foi estraçalhada pela repressão” (MURAT, 2013). No início do ano de 

1970, após já ter sido presa sem ser torturada em 1968, Lúcia foi sequestrada em seu 

cômodo no Jacarezinho invadido pelos agentes da ditadura, foi encapuzada, jogada em 

um carro, espancada até as dependências do Centro de Operações de Defesa 

Interna/Departamento de Operações de Informações CODI-DOI, na Barão de Mesquita, 

na Tijuca e este mesmo procedimento foi relatado por Nilce quando foi presa em Porto 

Alegre. Essa parece ter sido uma prática comum dos torturadores.  

No CODI Lúcia Murat foi colocada nua em uma sala de tortura sem ter 

lembrança alguma que indicasse como havia tirado sua roupa. Para Lúcia as memórias 

dessas horas de tortura são descontínuas, lapsos apenas, mas o que é relevante e que não 

há como esquecer é que, “de um momento para o outro, estava nua apanhando [e] no 

chão” e em seguida alçada ao pau-de-arara tomando choque elétrico, por todo corpo, 

com fios da máquina conectados aos seios, à vagina, à boca enquanto água era jogada 

sobre seu corpo potencializando a corrente. 

Ignez Maria Serpa Ramminger ou Ignez, de codinomes “Mirna”, “Marta” ou 

“Martinha, viveu sua  adolescência em Porto Alegre, tendo sido iniciada nas leituras de 

esquerda por um tio, dirigente do Partido Comunista Brasileiro (PCB) na cidade de 

Uruguaiana e que almejava transformar Ignez em quadro do PCB afastando-a do ME 

cuja visibilidade era muito maior (RAMMINGER, 2013). Ignez iniciou sua formação 

política, de fato, ao entrar na universidade integrando-se ao Partido Operário Comunista 

(POC) e ao Movimento Universidade Crítica (MUC) fazendo avançar sua formação 
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político/ideológica. Em uma das operações da VAR-Palmares na qual ela estava 

integrando desde 1970 foi presa e torturada.  

Além desses relatos, Quadros (2013) que analisou documentos do DEOPS/SP  

encontrou anotações manuscritas que registram a presença regular de pessoas, como 

empresários ligados à FIESP, em reuniões na sede do DEOPS/SP e dentre ele o 

empresário Geraldo Rezende de Matos, além do ex-cônsul americano na “capital 

paulista Claris Rowley Halliwell”. Tanto os empresários da FIESP, quanto o 

representante da embaixada americana, mantinham registros de entradas nas 

dependências do DEOPS/SP sendo o registro de saída anotado na manhã do dia 

seguinte.  

Quadros (2013) observa que a presença assídua da autoridade consular, de 

empresários vinculados à FIESP em reuniões com agentes da repressão nas 

dependências do DEOPS/SP pode ser um indicativo da colaboração, de fato, do governo 

americano ao golpe de 1964 e na sua manutenção, da mesma forma da existência de 

vinculo estreito da ditadura com o empresariado nacional. O autor observa, ainda, que a 

presença de pessoas de fora do sistema repressivo é frequente, é assídua o que se pode 

deduzir que tais pessoas seriam “convidados” que poderiam, também, ter acesso as 

fossas, aos calabouços, à sala da “maricota”, para assistir as sessões de tortura, dado o 

acúmulo de pessoas que sempre estavam presentes nessas sessões, como é observado na 

narrativa das mulheres militantes Nilce, Etienne, Eliana, Lúcia, e Ignez no ato da 

tortura. 

Sobre esta questão Romeu (2016), uma sobrevivente da Casa da Morte de 

Petrópolis, narra que era observado, quase diariamente,  caminhando pelas 

dependências da casa a presença de um senhor com aparência estrangeira o qual, ela 

viria, a saber, posteriormente, ser ele o senhorio do imóvel, um antigo colaborador do 

governo do Rio de Janeiro, do CIE e da ditadura civil-militar sendo por ela beneficiado. 

Esse senhor apesar de não ter nunca participado das sessões de tortura de Etienne era 

um assíduo observador das sessões de torturas que ocorriam na Casa. O mesmo poderá 

ter ocorrido com as visitas frequentes ao DEOPS/SP de “ilustres” convidados que eram 

recebidos com regularidade mantendo-se no interior do órgão de repressão por longas 

horas.   Nesse processo da tortura a mulher militante ideológica, autônoma, pensante e 

crítica desaparecem para surgir apenas o corpo da mulher.  
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A partir do cotejamento e análise em documentos oficiais é possível verificar 

que os Centros de Operações de Defesa Interna (CODI) e os Departamentos de 

Operações e Informações (DOI) de todo Brasil, as delegacias, a Operação Bandeirantes 

(OBAN), os Departamentos de Ordem Política e Social (DOPS), os Departamentos 

Estaduais de Ordem Política e Social (DEOPS), o Centro de Informações do Exército 

(CIE), o Centro de Informações da Marinha (CENIMAR), o Centro de Informação e 

Segurança da Aeronáutica (CISA), todos executavam as mesmas práticas de tortura 

priorizando sempre o corpo da mulher, do carcereiro de plantão ao agente da hora, do 

delegado do turno ao militar que se faz presente, do oficial de alta patente que detém o 

poder temporal, de mando e de posse sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre o corpo 

da mulher. 

 
O feminismo intelectual como movimento de resistência: O Mulherio 

 

Como vimos, situamos a pesquisa sobre mulheres acadêmicas que integrando 

movimentos sociais de luta contra a ditadura foram sequestradas e/ou presas e 

brutalmente torturadas, tendo no fato de ser mulher um elemento diferenciador do modo 

como as mulheres foram tratadas nos espaços que transitavam.  

 Outras mulheres contemporâneas a essas, atuaram  nos finais da década de 

1970, denunciando o machismo e a violência repressiva presente nas instâncias 

representativas do Estado autoritário, mas também denunciaram tipos de repressão e 

inferiorização sofridas pela condição de ser mulher, nas estruturas da sociedade, 

inclusive partidária, a propósito de discutir e propor alternativas para a construção de 

uma nova concepção de estrutura social que estivesse voltada para a igualdade de 

condições para homens e mulheres. Com essa finalidade, a imprensa se tornou um 

veículo importante e propagador dessas discussões e espaço de denúncia e interlocução 

destas mulheres militantes. 

Oliveira (2019) na pesquisa em andamento sobre o jornal feminista Mulherio, 

recupera discussões acerca de outros dois periódicos que o antecederam: Brasil Mulher 

(1975-1980) e o Nós Mulheres (1976-1978) que conforme relata Teles (1993) e Leite 

(2013) firmaram compromissos históricos, lutando contra as formas de opressão 

feminina e pela defesa da justiça e igualdade social, defendendo ideais e princípios 

gerados a partir do contexto político do movimento nacional feminista, buscando uma 
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construção de uma nova linguagem que desse conta das condições das mulheres, 

combatendo assim o androcentrismo histórico imposto nas suas várias dimensões. 

O jornal Brasil Mulher e o Nós Mulheres estiveram ocupados com a militância 

feminista, principalmente o segundo, em prol da defesa da anistia política na qual 

mulheres e outros combatentes foram alvos, inserindo também a realidade da mulher 

brasileira, e as opressões cotidianas que eram denunciadas pelas editoras dos jornais, na 

qual boa parte das militantes desempenharam papeis para além dos estereótipos forjados 

pelo patriarcalismo vigente.   

No jornal Mulherio, a perspectiva era mais academicista, embora trouxesse 

também denúncias e reflexões críticas a partir da realidade nacional e internacional 

vividas por mulheres, ou seja, os temas propostos pelas edições do referido periódico, 

perpassavam análises científicas conduzidas por mulheres pesquisadoras das áreas em 

foco, gerando  uma rede de intercâmbio científico ao divulgar as produções realizadas 

por mulheres sobre a sua própria condição, nos âmbitos sociais, culturais, políticos etc., 

inaugurando assim o chamado feminismo intelectual categoria utilizada por Célia Pinto 

(2003) a fim de definir mulheres que além de militantes eram pesquisadoras 

(OLIVEIRA, 2019). 

De uma perspectiva interdisciplinar, as pesquisadoras desses jornais  provinham 

de várias áreas do conhecimento: jornalismo, saúde, psiquiatria, antropologia, 

sociologia, história, filosofia, educação e elaboravam matérias tanto sobre temáticas 

políticas, denunciando a violência, censura e desaparecimentos proporcionados pelos 

anos de vigência do governo ditatorial, como também trouxeram para o debate 

discussões que elas consideravam mais específicas para mulheres como questões ligadas 

a sexualidade, corpo, trabalho doméstico, educação, desvalorização e hierarquização 

social na qual as mulheres estavam sempre em condições desfavoráveis, violência, 

dentre outros aspectos. 

O Mulherio, contou com 39 edições e seu percurso abrangeu os anos de 1981 a 

1988. Com um corpo editorial formado por dezessete mulheres responsáveis por toda a 

estrutura do jornal teve como editoras chefe: Adélia Borges, Fúlvia Rosemberg e Inês 

Castilho. Este periódico contou com uma pluralidade de temáticas em torno da mulher, 

abrangendo os aspectos biológicos e sociais, mas tendo todas,  apesar das distinções 

teóricas, o entendimento comum no que tange a construção de uma nova concepção 

política de mulher, superação do androcentrismo e luta contra a ditadura civil-militar.  
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Considerações finais 

A mulher nos anos de 1960 assume seu papel na militância política, na luta 

contra a ditadura buscando romper com o androcentrismo presente tanto nas instâncias 

repressoras do Estado autoritário, quanto em organizações sociais ligadas a movimentos 

de esquerda, nas quais às discussões de gênero que ressurgiram, com força, neste 

contexto, nos Estados Unidos e na Europa colocou a condição feminina como bandeira 

de luta, trazendo as mulheres como protagonista de suas causas e de suas existências, 

livre e atuante em áreas de saber e profissional culturalmente voltada ao universo 

masculino.  

Um dos fatores primordiais para essa mudança foi o aumento da entrada de 

mulheres à formação acadêmica, à universidade onde iniciaram sua formação intelectual 

e ideológica, e integraram os movimentos sociais dentro das universidades, 

principalmente no Movimento Estudantil, que teve contribuição marcante na formação 

da jovem esquerda brasileira e na formação política das mulheres militantes.   

Essas mulheres  organizaram-se em  frentes de resistência, seja por meio de 

organizações de guerrilhas e luta armada, movimentos sociais de oposição a ditadura, 

seja como fundadoras de uma imprensa alternativa feminista e sofreram repressões 

profundas, como pode ser visto, mas, nos casos estudados, sobreviveram e continuaram 

denunciando o processo ditatorial e sua incidência sobre suas vidas e sobre a sociedade 

brasileira.  

O jornal Mulherio, enquanto veículo de representação de um grupo feminista, 

encontrou-se com essas facetas - permeando a sua história, em um contexto que 

legitimava o lugar de silenciamento e de esquecimento histórico-político das mulheres, 

pretendendo, assim, sistematizar e reunir todas as pesquisas sobre a mulher, como forma 

de divulgação, e também como construção de uma nova memória, que rompesse com a 

visão tradicional que a dissociava do caráter político/público, a restringindo ao campo 

do privado/lar. 

Além dessas pautas as denúncias contra torturas, desaparecimentos e 

assassinatos de mulheres militantes ou não, estavam sempre presentes nas edições do 

periódico, na qual podemos perceber ao relacionarmos com os relatos das cinco 

mulheres (aqui destacadas no texto), que foram torturadas em sua fase de militância, 

que a resistência se deu de várias formas, seja por meio da luta direta contra a violência 
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de Estado, ou por meio de denúncias presentes nas notas impressas, como faces de uma 

mesma luta e na defesa de uma outra sociedade mais justa e igualitária, na qual se faz 

míster lembrar para não esquecer.   

O engajamento da mulher nas lutas sociais e políticas a partir dos anos de  1960 

evidenciam um conjunto de fatores que vão mobilizar as instituições brasileiras em 

todos os sentidos onde a mulher deixa o seu lugar de invisibilidade para tornar-se 

visível em várias áreas e em vários setores de uma sociedade comandada por homens. A 

postura da mulher muda e as instituições apresentam dificuldades de lidar com estas 

mudanças e isto é notado, também, nas organizações de esquerda que passam a receber 

um número significativo de mulheres que chegam à militância, oriundas das 

universidades, dos sindicatos e dos setores profissionais, conforme Ridenti (2014), 

assumindo papeis de direção nas organizações defendendo a igualdade de gênero sem 

deixar de encontrar resistência de companheiros que estão sujeitos, ainda, ao 

centralismo da esquerda e imbuídos da cultura machista reinante. 
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GT1 - História e Historiografia da Educação 

 

A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO NO COLÉGIO SÃO JOSÉ, EM 

ITUIUTABA-MG (1948 E 1959): ENTRE A LEI ORGÂNICA DE 1942 E A 

REALIDADE SÓCIO EDUCACIONAL DO PONTAL DO TRIÂNGULO 

MINEIRO  

 
Simone Beatriz Neves Pacheco 1 

Lúcia Helena Ferreira Lopes 2 

 

Resumo 

O Colégio São José foi uma instituição de ensino confessional masculino, fundada pelos 
padres Estigmatinos, em 1940 – sob a forma de pensionato patronato e, a partir de 08 de 
fevereiro de 1941, passou a funcionar como escola regular – e encerrou as atividades 
educacionais em Ituiutaba-MG, no ano de 1985. Nesse período, não somente contribuiu 
para a formação primária e secundária de filhos de fazendeiros e comerciantes locais mas 
também imprimiu marcas do ensino confessional, ministrado pelos padres da 
Congregação Estigmatina, no Pontal do Triângulo Mineiro. Diante de um contexto mais 
amplo no qual situa o Colégio São José e nele implicada a importância dessa instituição 
de ensino para o desenvolvimento educacional ituiutabano, foi feito um recorte que 
privilegiou tão somente a implantação do curso secundário – primeiro ciclo: curso 
ginasial de quatro anos, em 1948, e do segundo ciclo: curso científico, em 1959. Para o 
desenvolvimento da investigação foram realizadas pesquisa teórica em Sacristán (1998), 
Nosella; Buffa (2009), Gatti Júnior (2002), Pacheco (2012), pesquisa documental, fontes 
iconográficas e entrevista oral com personagens que atuaram como protagonistas na 
construção da história do Colégio São José. Assim sendo, esta comunicação inscreve-se 
na temática do GT “História e Historiografia da Educação” e o objetivo foi compreender 
a política educacional que orientou a elaboração da matriz curricular do Ensino 
Secundário primeiro e segundo ciclos, implantados, no Colégio São José, 
respectivamente, nos anos de 1948 e 1959. Os resultados preliminares apontam para o 
fato de que os padres Estigmatinos – seguindo as determinações instituídas pela Lei 
Orgânica do Ensino Secundário, também conhecida como Reforma Capanema – 
buscaram adequar a matriz curricular do Colégio São José às prescrições inscritas no 
Decreto-Lei Nº4.244, de 09 de abril de 1942. Assim sendo, o conjunto das disciplinas 
visava a contribuir para a formação dos adolescentes, oferecendo-lhes “uma sólida cultura 
geral, marcada pelo cultivo a um tempo das humanidades antigas e das humanidades 
modernas, e bem assim, de nêles acentuar e elevar a consciência patriótica e a consciência 
humanística” (BRASIL, 1942). O que se pode verificar é que interessava aos padres era 
atender às recomendações inscritas na Lei Orgânica, tanto no que se referia à matriz 
curricular do ginasial quanto aquela do científico e oferecer todas as disciplinas, embora 
não houvesse professores com formação específica. Assim sendo, os padres, que também 
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eram professores, revezavam entre as funções eclesiásticas e pedagógicas, e ministravam 
várias disciplinas para uma mesma turma: uma prática não muito recomendada para as 
atividades docentes que se destinavam/destinam à construção do conhecimento dos 
aprendentes. 

Palavras-chave: Ensino confessional. Matriz curricular. Legislação educacional. 

 

1 Introdução  

Este artigo, circunscrito à área da História e Historiografia da Educação, busca 

compreender, dada a sua reduzida natureza, uma pequena parte da construção da história 

da educação Estigmatina em Ituiutaba, cidade situada no Pontal do Triângulo Mineiro. O 

recorte temático e histórico privilegiou a implantação do curso secundário: 1) primeiro 

ciclo – Curso Ginasial de quatro anos, em 1948; 2) segundo ciclo – Curso Científico, em 

1959, no Colégio São José. Essa referida instituição de ensino que, implantada sob a 

forma de ensino confessional masculino, contribuiu para a formação de jovens filhos(as) 

de fazendeiros e comerciantes tijucanos e de cidades circunvizinhas  

De acordo com Lopes e Pacheco (2017), a história da implantação e da 

implementação do Colégio São José, em Ituiutaba-MG, está intrinsicamente relacionada 

ao movimento Ultramontano – a reação da Igreja Católica às mudanças provocadas pelo 

Liberalismo – que impulsionou a disseminação de diversas e variadas congregações e 

institutos católicos pelo mundo, entre os anos de 1900 e 1965. Nessa esteira 

expansionista, segundo Leonardi (2006), a Congregação dos sagrados Estigmas de Nosso 

Senhor Jesus Cristo chega ao Brasil, em 1910 e, ao Pontal do Triângulo Mineiro, no ano 

de 1935, com o padre José Tondim que, concomitantemente às atividades religiosas, 

vislumbrou a possibilidade de criar uma escola voltada para a “formação intelectual da 

juventude masculina tijucana, sempre seguindo os valores cristãos” (COSTA, 2003, p. 

223). 

 No contexto da interiorização do ensino brasileiro e da implantação de instituições 

escolares, situa-se o ano de 1940 como o marco inicial das atividades educacionais 

estigmatinas, em Ituiutaba, dedicadas, a princípio, à formação masculina sob a forma de 

internato e externato. Em 1948, conforme Pacheco (2012), a instituição abriu as portas 

para a formação educacional feminina e, durante quase meio século, essa importante 

instituição de ensino contribuiu para a formação Primária, Ginasial, Comercial, 

Científica, Técnica em Contabilidade e em Datilografia e Normal de muitos jovens. Em 
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1985, impulsionadas pela expansão do sistema público de educação e por questões 

políticas internas da Igreja Católica, encerraram-se as atividades educacionais praticadas 

no/pelo Colégio São José. Ressalta-se, todavia, que, no auge do funcionamento, essa 

instituição de ensino confessional recebeu mais de 190 alunos, oriundos de 76 cidades do 

Pontal do Triângulo Mineiro e de mais seis Estados, transformando a cidade de Ituiutaba 

em polo educacional, com uma das maiores instituições escolares da região. 

 

1.1 Objetivo 

Diante da relevância dessa instituição de ensino para o desenvolvimento 

sociocultural e educacional do Pontal do Triângulo Mineiro, emerge o propósito deste 

estudo: compreender a política educacional que orientou a elaboração da matriz curricular 

do Ensino Secundário primeiro e segundo ciclos, implantados no Colégio São José, 

respectivamente, nos anos de 1948 e 1959.  

 

2 Referencial Teórico 

Ao se tratar das grandes obras da literatura,  Bakhtin (2000) afirma que elas 

“levam séculos para nascer e, no momento em que aparecem, colhemos apenas o fruto 

maduro, oriundo do processo de uma lenta e complexa gestação” e, assim sendo, para se 

compreender e explicar uma obra é preciso situá-la na sua curta temporalidade – no tempo 

pequeno que engloba o dia de hoje, o passado recente e o futuro esperado – sem 

negligenciar a sua grande temporalidade – o tempo longo e sem fronteiras que encerra a 

plenitude dos sentidos. Essa mesma observação se aplica aos estudos voltados para a 

construção da história da educação: é preciso situar o objeto de estudo na curta 

temporalidade, sem obliterar as suas raízes históricas profundas, situadas ao longo do 

processo de formação educacional do homem para, dessa forma, projetar o futuro 

esperado e desejado.  

Nessa linha de raciocínio, ao se estudar a história de uma instituição escolar, o 

pesquisador reconstrói o longo tempo, conjugando-o com o curto tempo, ou seja, com o 

tempo presente, em busca de compreender as práticas pedagógicas e os papéis 

interpretados pelas personagens das cenas educacionais que atuaram no cenário 

amarelado pela ação do tempo passado e aquelas que se representam, com as cores vivas 

do presente, no palco do hoje. Dessa conjunção resulta uma ‘obra de arte’ rica em sentidos 

originais “enraizada, de um lado, em fontes e valores do passado e, de outro, em valores 
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do presente, em defesa de um projeto social” (NOSELLA; BUFFA, 2009, p.72), inscrito 

em um contexto econômico, político, social e cultural.  

Ainda nesse sentido, e situando o contexto educacional ituiutabano, postula-se 

que, ao (re)construir parte da história do Colégio São Jose, dá-se vida e cor a personagens 

e cenários ‘esquecidos’ pelo tempo, uma vez que 

 
Seja na formulação de interpretações ou análises de que deem conta do 
presente ou do passado, as escolas apresentam-se como locais que 
portam um arsenal de fontes e de informações fundamentais para a 
formulação de interpretações sobre elas próprias e, sobretudo, sobre a 
história da educação brasileira. (GATTI JÚNIOR, 2002, p.4). 
 

Inserido no contexto da história das instituições educacionais, focou-se neste 

trabalho uma análise do ‘currículo’, termo que, segundo Sacristán (2000), deriva da 

palavra latina ‘curriculum’ e referia-se, na Roma Antiga, à <soma das ‘honras’ que o 

cidadão romano no desempenho de cargos eletivos e judiciais>; logo, sinônimo de 

‘carreira’. Transposto para a língua portuguesa brasileira, o termo designa, por um lado, 

o percurso construído no exercício de uma vida profissional, sinônimo de ‘curriculum 

vitae’. Por outro lado, o currículo se comporta como um instrumento por meio do qual se 

busca estruturar as atividades e as práticas pedagógicas na instituição escolar, orientando 

o seu funcionamento quanto à seleção e à ordenação da classificação dos conteúdos que 

serão cobertos pela ação do ensinar, à divisão e à organização do tempo escolar, ao ritmo 

e à sequência da progressão do processo ensino-aprendizagem. Ainda segundo o autor, o 

currículo é uma invenção reguladora, uma vez que “dispõe, transmite e impõe regras 

normas e uma ordem que são determinantes” na ação de ensinar. 

Assim, considerado como uma diretriz reguladora que orienta o processo ensino-

aprendizagem, o currículo é um documento legal, que evidencia as regras e as normas, a 

cultura e a ideologia educacionais, situadas em um contexto sócio-histórico-político. 

Nesse sentido, para o desenvolvimento desta investigação, situaremos o contexto 

educacional, inscrito no Governo de Getúlio Vargas quando, conforme Aranha (2006), 

Veiga (2007) e Saviani (2008), adotou-se, nos anos 40, o currículo seriado obrigatório 

por meio da reforma empreendida pelo então Ministro da Educação Francisco Campos, 

com o propósito de assegurar a organicidade do sistema nacional de educação.  

Todavia, foi a partir de 1942, por meio da promulgação dos oito decretos-leis, 

reconhecidos como Leis Orgânicas do Ensino e/ou Reforma Capanema, que emerge uma 
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normativa com vistas à reorganização estrutural para o ensino brasileiro e, dentre eles, 

destaca-se o Decreto-Lei n. 4.244, de 9 de abril de 1942: Lei Orgânica do Ensino 

Secundário. Esse decreto, conforme o Art. 1º, deveria assegurar, a partir da continuidade 

da obra educativa do Ensino Primário, a formação da personalidade integral dos 

adolescentes, assegurando-lhes a formação espiritual, a consciência patriótica e a 

consciência humanística, além de propiciar-lhes uma sólida base intelectual, capaz de 

sustentar a formação especial.  

No texto dessa lei foram definidos os ciclos e os cursos “mantendo a perspectiva 

propedêutica, mas alterando a fragmentação presente nos cursos complementares da lei 

anterior” (VEIGA, 2007, p.291). Instituiu-se para o desenvolvimento do Ensino 

Secundário dois tipos de estabelecimentos:  o Ginásio – destinado ao desenvolvimento 

das atividades educacionais do primeiro ciclo de quatro anos, também reconhecido como 

Ginasial; o Colégio – destinado não somente às atividades do primeiro ciclo, como 

também o colegial, em três anos, sob a forma de Científico e Clássico.  

 No que se refere à organização proposta pela Reforma Capanema (1942) para os 

ciclos, cursos e disciplinas do Ensino Secundário, apresenta-se uma síntese dos Art. 10º, 

11º, 12º e 14º, proposta por Veiga (2007, p. 292). Os números entre os parênteses 

evidenciam a quantidade de anos em que cada matéria deveria ser ministrada. 

 
Quadro 1: Organização dos ciclos, cursos e das disciplinas no ensino secundário da reforma 

Capanema (1942) 

1º ciclo: Ginásio 2º ciclo: Ginásio 1º ciclo: Ginásio 
Línguas: português (4); 
latim (4); francês (4); 
inglês (3); Ciências: 
matemática (4); ciências 
naturais (2); história geral 
(2); história do Brasil (2), 
geografia geral (2); 
geografia do Brasil (2); 
Artes: trabalhos manuais 
(2); desenho (4) e canto 
orfeônico (4). 

Línguas: português (3); 
latim (3); grego, francês; 
inglês (optativo 3); 
espanhol (2); Ciências e 
filosofia: matemática (3); 
história geral (2); história 
do Brasil (1), geografia 
geral (2); geografia do 
Brasil (1); física (2), 
química (2), biologia (1); 
filosofia (1). 

Línguas: português (3); 
francês (2); inglês (2); 
espanhol (1); Ciências e 
filosofia: matemática (3); 
física (3); química (3); 
biologia (2); história geral 
(2); história do Brasil (1), 
geografia geral (2); 
geografia do Brasil (1); 
filosofia (1); Arte: desenho 
(2). 

Fonte: Veiga (2007, p. 292) 

 

A Lei Orgânica do Ensino Secundário orientou-se pelo propósito de oferecer não 

somente disciplinas cujos conteúdos contribuíssem para o desenvolvimento das 

habilidades e das competências de Línguas, dentre outras a portuguesa, Ciências e Artes, 
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mas também para a formação cidadã do jovem aprendente em sua consciência patriótica. 

Assim, o documento normatizava além da estruturação das disciplinas do Ensino 

Secundário, a Educação Militar, a Educação Física, a Educação Religiosa e a Educação 

Moral e Cívica. As normativas de Capanema vigoraram até o ano de 1961, quando coube 

à LDB propor a reorganização do Ensino Secundário, matéria para outras/novas 

investigações. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Para alcançar o objetivo proposto para o desenvolvimento desta investigação, fez-

se necessário empreender, em um primeiro momento, numa pesquisa teórica acerca da 

História e Historiografia da Educação e, de forma mais verticalizada sobre o ‘currículo’ 

ou ‘matriz curricular. A seguir, a pesquisa documental possibilitou contato com o 

Decreto-Lei n. 4.244, de 9 de abril de 1942: Lei Orgânica do Ensino Secundário, 

analisado de forma crítico-reflexiva na correlação com documentos e fontes iconográficas 

encontrados no arquivo passivo do Colégio, da Fundação Cultural, da Secretaria 

Municipal de Educação e da Superintendência Regional de Ensino. Por fim, foram 

realizadas entrevistas de fonte oral com ex-alunos e uma ex-professora da instituição 

escolar – personagens que atuaram como protagonistas na construção do episódio da 

história de implantação do Ensino Secundário no Colégio São José. 

 

4 Resultados 

É nesse e por esse contexto de orientação normativa que, de acordo com a Portaria 

nº 609, de 30/12/1947, o Colégio São José recebeu autorização para o funcionamento do 

1º Ciclo Ginasial. Em 08 de janeiro de 1949, o Jornal Folha de Ituiutaba (Figura 1) 

noticiou o início do curso preparatório para o exame de admissão, forma de acesso ao 

Ensino Secundário do Ginásio São José, realizado no mês de fevereiro de 1948. A partir 

dessa data, a escola confessional reservada tão somente ao público masculino abre as 

portas para as meninas tijucanas, ficando a primeira turma do 1º Ciclo Ginasial composta 

por 25 meninos e 12 meninas. 

Para se compreender a proposta curricular adotada pela escola no processo de 

implantação do 1º Ciclo Ginasial do Ensino Secundário, em 1949, analisou-se a caderneta 

ou ficha – documento no qual se deveria registrar a vida escolar do aluno, desde o seu 

ingresso, com a nota do exame de admissão até a conclusão dos estudos (Art. 38) – do 
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ex-aluno Ailton Gomes Vilela, primeiro candidato aprovado no exame de admissão, com 

média final (9,1) e matriculado no primeiro ciclo, no ano letivo de 1948. 

 
Figura 1: Aviso sobre a preparação para o Exame de Admissão do Colégio São José 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ituiutaba, Fundação Cultural. Acervo Fotográfico. 
 

Conforme o Art. 45, a nota final em cada disciplina deveria ser composta por a) 

Exercícios, ou seja, avaliações de aproveitamento – registradas a cada mês letivo – e b) 

duas provas escritas, realizadas nos meses de junho e novembro, sendo que a média 

aritmética dessas notas compunha a nota anual obtida pelo aluno na disciplina. Esses 

registros estão expressos na Figura 2, juntamente com a relação das disciplinas que 

compunham a estrutura curricular do Ginásio São José e cursadas com aprovação pelo 

aluno em destaque. Pode-se verificar, então, que todas as disciplinas ofertadas coincidem 

com aquelas normatizadas pela Lei Orgânica do Ensino Secundário e foram ministradas 

pelos Padres Estigmatinos, exceto Canto Orfeônico, que ficou sob a responsabilidade da 

Irmã Olga Negrizollo, professora do Colégio Santa Teresa, instituição de ensino 

confessional feminino.  
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Figura 2: Ficha de aluno do Ginásio São José 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo passivo do Colégio São José 

 

  Ressalta-se que, em 3 de outubro de 1941, normatizado pelo Decreto-Lei nº 168 

de 14 de janeiro de 1939, foi implantado o Ensino Primário e a Instituição de Ensino foi 

nomeada de Colégio São José. Autorizada a implantação do Ensino Secundário – 1º ciclo: 

ginásio – pela Portaria nº 609, de 30/12/1947, a instituição passou a chamar-se Ginásio 

São José, nome que consta na ficha individual do aluno Ailton Gomes Vilela. Por meio 

da Portaria nº 350 de 6 de abril de 1959, foi autorizado o funcionamento do 2º Ciclo do 

Ensino Secundário – o Curso Científico – e a instituição de ensino voltou a utilizar o 

nome de Colégio São José. 

520



 

O Colégio São Jose iniciou as atividades do curso científico em 1960, época em 

que a instituição era dirigida pelo Pe. Alcides Spolidoro, sob a inspeção do Dr. Edelweis 

Teixeira, conforme informações inscritas na lista de distribuição semanal de aula (Figura 

3), datada de 20 de abril de 1960. 

Figura 3: Distribuição semanal de aula do Colégio São José 

Fonte: Arquivo passivo do Colégio São José 

 

Esse documento evidencia, portanto, o estreito alinhamento das disciplinas que 

compunham a matriz curricular do Curso Científico do Colégio São José com a 

organização curricular proposta pela Reforma Capanema (1942).  

No que se refere à educação física, o Art. 19, orientava a prática obrigatória nos 

estabelecimentos de ensino secundário para os alunos com idade inferior a 21 anos. O 

depoimento e as fotos (Figuras 4 e 5) do ex-aluno Volnei Pacheco comprovam o 

cumprimento dessa normativa e a importância das atividades para a comunidade 

ituiutabana: 

Nas aulas de educação física tínhamos exercícios físicos e marcha, as 
aulas começavam às seis da manhã, e a gente não podia chegar atrasado, 
porque a disciplina era punitiva e militar. Nós também praticávamos 
esportes, na época o mais praticado era o voleibol e o futebol. Tinha 
quadra de basquete e vôlei e campo de futebol. O Colégio saia para 
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jogar com times de outras cidades, nosso time de voleibol era muito 
bom. Quando os jogos eram aqui em Ituiutaba, os padres abriam os 
portões do colégio para que a população pudesse assistir. Os vencedores 
ganhavam como prêmios taças muito simples. 

 
 Figuras 4 e 5: Times de vôlei e de basquete, respectivamente, do Colégio São José em 1959. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Sr. Volnei Pacheco, aluno em destaque, que é pai da pesquisadora 
Simone Pacheco.  

 
As fotos evidenciam o prestígio dos eventos esportivos realizados pelo Colégio 

São José à época, neste caso em especial, a realização de partidas de voleibol e de 

basquetebol. Esses momentos configuravam-se como uma opção formal de lazer para a 

comunidade tijucana, uma vez que as pessoas que os prestigiavam trajavam-se de forma 

social – o paletó e a gravata para os homens e o vestido social para as mulheres. Essa 

forma de vestir-se para assistir às atividades esportivas do São José equivalia àquelas 

reservadas para as idas ao cinema e à igreja, mesmo com as altas temperaturas da região 

(PACHECO, 2012). 

No tocante ao ensino de religião, o Art. 21 estimulava a sua introdução no 

currículo, sendo que o programa de ensino e o regime didático deveriam ser fixados pela 

autoridade eclesiástica, ressaltando a inclusão nos estabelecimentos de ensino secundário. 

Sobre essa prática, o ex-aluno Volnei Pacheco relata que:  

 
Todo dia antes de entrar para a sala de aula, a gente fazia fila no pátio, 
era um pátio grande, e ali rezávamos um Pai Nosso e uma Ave Maria, 
só depois ainda em fila e em silêncio a gente entrava na sala de aula. O 
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respeito era enorme dos alunos com os padres, e, principalmente na hora 
de rezar, o silêncio antes do Pai Nosso era enorme. 
 

A ex-aluna Valderez Luzia Arantes, que cursou o Ginásio no Colégio São José de 

1954 a 1957, também, menciona as atividades relacionadas ao ensino religioso. 

A gente tinha que estudar muito, me lembro do nosso uniforme diário, 
saia azul pregueada, blusa branca e gravatinha azul e sapato preto que 
acabava com as minhas unhas dos pés. Rezávamos todos os dias para 
entrar nas salas de aulas que eram amplas, as carteiras de cor marrom 
com dois lugares, os professores usavam o quadro negro e giz e as aulas 
eram bem sérias, os professores eram rígidos, mas também eram muito 
legais... (Grifo nosso). 

 

A educação moral e cívica, disciplina importante para desenvolver nos 

adolescentes “os elementos essenciais da moralidade: o espírito de disciplina, a dedicação 

aos ideais e a consciência da responsabilidade”, deveria ser incluída nos programas das 

disciplinas de História e Geografia do Brasil, mas não se devia limitar a elas.  

 

                          Figura 6:                                                                                Figura 7: 
 Fanfarra do Colégio São José em 1951                             Fanfarra do Colégio São José, em 1959 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo Fotográfico Fundação Cultural de Ituiutaba e Acervo Fotográfico Secretaria Municipal de 
Educação. 

 

Na busca pela formação da consciência patriótica, os conhecimentos morais e 

cívicos deveriam ser tratados transversalmente pelas demais disciplinas que compunham 

o currículo escolar. As figuras 6 e 7 comprovam, em dois momentos distintos – em 1951 

e 1959 –, os desfiles dos alunos do Colégio São José em comemoração à Independência 

do Brasil. Um destaque especial era a fanfarra do Colégio São José que, por muitos anos, 

manteve-se famosa, por um lado, pelas belas apresentações nos desfiles cívicos, e por 

outro, por se formada apenas por “moços do São José”. As alunas do Colégio Santa Teresa 

e as demais moças tijucanas esperavam ansiosas a chegassem das datas comemorativas 

para “apreciar” a beleza da fanfarra do Colégio (PACHECO, 2012). 
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Embora o Colégio São José atendesse às normativas educacionais vigentes no que 

se refere à matriz curricular, os padres enfrentavam dificuldades para o cumprimento do 

Art. 79, segundo o qual os professores do ensino Secundário deveriam receber 

“conveniente formação, em cursos apropriados, em regra de ensino superior.” Assim 

diante a dificuldade de contratação de professores especialistas, com formação didático-

pedagógica específica para lecionarem as disciplinas que compunham a matriz curricular, 

padres, médicos, advogados e farmacêuticos atuavam, como professores e ministravam 

mais de uma disciplina. O quadro docente era, então, formado por professores com ampla 

formação intelectual e moral, necessária e imprescindível para a mediação do processo 

de construção do conhecimento dos secundaristas.  

Ainda nesse contexto de formação pedagógica para o exercício das atividades 

docentes do Ensino Secundário, destaca-se o depoimento da Lázara Vilela Andrade:  

 

(...) eu lecionava no ginásio e o senhor vai me colocar no segundo grau, 
eu nunca lecionei Padre Paulo, eu nunca lecionei, imagina se eu vou 
lecionar, eu não sei (...) “Não precisa de você saber, você manda eles 
abrirem o livro e fazer pesquisa.” Aí eu fiquei olhando pra ele, mas 
gente o diretor do colégio falando isso pra mim. Você vai pegar essas 
salas, você vai pegar 1º, 2º e 3º ano. Nossa Senhora da Abadia eu não 
sei, corri para contar para o Padre Mário o que tinha acontecido. Padre 
Mário o Padre Paulo me pois lá, eu nunca lecionei para o segundo grau. 
Aí eu fui, cheguei na sala de aula e conversei com os meninos e disse: 
olha, eu nunca lecionei para o segundo grau, então eu peço a 
compreensão de todos é a primeira vez que eu estou aqui dando aula 
para o segundo grau. Daí eles bateram palmas, riram e disseram: seja 
bem-vinda aqui dona Lázara, quase morri, o Padre Paulo era muito 
esquisito, estranho, pra mim nunca devia ter sido padre. 
 

Diante das fontes bibliográficas, documentais, orais e iconográficas pesquisadas 

para o desenvolvimento desta investigação, evidencia-se o compromisso dos padres 

estigmatinos com a formação primária e secundária dos filhos da elite cultural-econômica 

ituiutabana. Para isso, seguiam as orientações normativas federais e, para driblarem a 

escassez de professores especialistas, contratam profissionais de notório saber em 

diversas áreas para, ao atuarem no magistério, contribuírem para a formação básica sob a 

qual se edificariam o Ensino Superior, em outra cidade. Assim sendo, o conjunto das 

disciplinas ministradas no Ensino Secundário do Colégio São José visava a contribuir 

para a formação dos adolescentes, oferecendo-lhes “uma sólida cultura geral, marcada 

pelo cultivo a um tempo das humanidades antigas e das humanidades modernas, e bem 
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assim, de nêles acentuar e elevar a consciência patriótica e a consciência humanística” 

(BRASIL, 1942). 

 

4 Considerações finais 

Retoma-se, ao final deste artigo, o objetivo que orientou o seu desenvolvimento e 

conclui-se que as matrizes curriculares do Ensino Secundário do Colégio São José – tanto 

a do 1º Ciclo Ginasial, implantada em 1948, quanto a do 2º Ciclo Científico, implantada 

em 1960 – estavam atreladas aos propósitos educacionais inscritos no Decreto-Lei n. 

4.244, de 9 de abril de 1942: Lei Orgânica do Ensino Secundário, parte da Reforma 

Educacional proposta pelo Ministro da Educação Gustavo Capanema, no período 

conhecido como Estado Novo. 

Para além da verificação da estreita aderência do Colégio às normativas 

educacionais federais, essa investigação possibilitou às pesquisadoras mergulharem na 

história do Colégio São José e desvelarem um pouco da sua origem e do seu 

desenvolvimento. Esse saber construído facultou, portanto, reposta para a questão 

essencial, segundo Sanfelice (2019): O que essa instituição de ensino instituiu para 

Ituiutaba e para o Pontal do Triângulo Mineiro?  

A resposta retoma a chegada dos religiosos da Ordem Estigmatina ao Triângulo 

Mineiro, mais especificamente a Ituiutaba, contribuindo, decisivamente, para o processo 

de interiorização do ensino básico, uma vez que possibilitou aos filhos da elite econômica 

ituiutabana construírem os sólidos conhecimentos do Ensino Secundário na cidade natal 

e, posteriormente, buscarem, em centros educacionais mais desenvolvidos, situados mais 

próximos ao litoral, uma Formação Superior.  

Assim, passados 34 anos do encerramento das atividades educacionais do Colégio 

São José, verifica-se um movimento contrário, uma herança instituída por essa instituição 

de ensino: Ituiutaba conta com um campus da Universidade Federal de Uberlândia, um 

campus do Instituto Federal de Educação do Triângulo Mineiro, uma unidade da 

Universidade Estadual de Minas Gerais, a Faculdade Mais de Ituiutaba e vários polos de 

Instituições que oferecem ensino na modalidade EAD. Logo, a cidade tijucana tornou-se 

a referência e o destino de jovens oriundos de diferentes cercanias das Minas Gerais e de 

praças situadas para além das fronteiras mineiras que para cá se dirigem em busca da 

Formação Superior. 
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Nesse e por esse contexto de considerações, a (re)construção da história da 

educação local, desvela-se, por extensão, um pouco da história da educação, o processo 

de expansão do ensino básico e a gradativa ampliação da escolarização brasileira. 
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Resumo 

Tendo como eixo temático os processos ditatoriais no Brasil e sua incidência sobre 
professores(as), estudantes e sobre as políticas educacionais na Bahia, o Grupo de 
Pesquisa História e Memória das Políticas Educacionais e Trajetórias sócio-geracionais 
do Museu pedagógico/UESB vem realizando levantamento sistemático de uma base 
documental escrita e oral que permite investigações, análises e estudos sobre os  
sujeitos, as políticas e os materiais que conformam memórias sociais e coletivas, mas, 
sobretudo educacionais; principalmente  no curso do Estado Novo e durante a ditadura 
civil militar que desaguam no tempo presente. Para isso, referenciamo-nos nos estudos 
sobre memória social, coletiva e individual propostos por Halbwachs. Neste texto, 
apresentamos os materiais e as discussões realizadas em torno da  memória cívica e 
nacionalista revelada sobretudo pela pesquisa realizada na escola Getúlio Vargas 
localizada na região do Alto Sertão Baiano, na cidade de Guanambi, cujos marcos de 
referência ancoram-se durante o Estado Novo, período em que a instituição foi 
inaugurada, comportando um forte apelo de memória por representar um nicho da 
história dos munícipes e do local; outro recorte da pesquisa é a investigação sobre 
estudantes baianos desaparecidos políticos durante a ditadura militar, suas militâncias 
em movimentos estudantis e partidários, bem como, a luta armada e o enfrentamento em 
prol da democracia, que resultou em seus desaparecimentos, entre os quais, o caso de 
Dinaelza Coqueiro, estudante da universidade católica, entre outros(as) estudantes das 
universidades baianas desaparecidos na Guerrilha do Araguaia, que tem a sua memória 
ainda viva por meio dos seus familiares que, diuturnamente, travam a luta por memória, 

                                                           
1 Doutora em Memória: Linguagem e Sociedade, UESB, gilneidepadre@hotmail.com  

2 Graduanda em História, UESB, Fapesb, ataillacarneiro@hotmail.com  

3 Graduando em História, UESB, CNPq, britodavim@gmail.com  

4 Doutora em Educação-UNICAMP. Profª da UESB-Programa em Memória Linguagem e Sociedade, 
Coordenadora do Museu Pedagógico, lrochamagalhaes@gmail.com  

5 Doutora em Memória: Linguagem e Sociedade, UESB, tatymalheiros@hotmail.com  
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verdade e justiça no Brasil, em busca do seu corpo insepulto. Abordamos também a 
memória da Igreja Católica e o seu protagonismo por meio das comunidades Eclesiais 
de Base que realizou importantes projetos educacionais durante a ditadura. O nosso 
intuito, portanto, é apresentar, por meio desses recortes de pesquisa, que os materiais 
rastreados e estudados guardam processos comuns de revelações, ocultamento e 
continuidades, mas que todavia, ainda foram pouco tratados pela histografia da 
educação. 

 
Palavras-chave: Processos políticos conservadores. Levantamento documental. 
Ocultamento e continuidades 
 

1 Introdução 

          O Grupo de Pesquisa História e Memória das Políticas Educacionais e Trajetórias 

Sócio-geracionais do Museu Pedagógico - UESB6 vem desenvolvendo um projeto 

conjunto de pesquisa cujos recortes delineiam a coleta, sistematização e análise de 

fontes documentais sobre processos autoritários instituídos, suas consequências sobre a 

educação, ocultamentos, continuidades e reapropriações ao longo do tempo. Temas de 

estudo que, de certo modo, ainda carecem de serem tratados pela historiografia da 

educação brasileira. 

Nessa perspectiva, os pesquisadores constituintes do grupo empreenderam 

buscas em acervos públicos e particulares, físicos e virtuais acerca, não somente dos 

processos ditatoriais, como também, a respeito da fluidez dos signos linguísticos 

conservadores e moralizadores em períodos ditos democráticos. A catalogação, leitura e 

análise dessas fontes ocorrem coletivamente e de acordo com os estágios de pesquisa da 

Iniciação Científica (graduação) até os pós-doutoramentos. As dissertações, teses, 

relatórios de pesquisa compõem o trabalho do grupo a partir dos materiais coletados. Os 

postulados da memória social e coletiva aportados por Maurice Halbwachs7 conduzem a 

discussão acerca da memória como fenômeno social e a teoria da história baseada na 

materialidade dialética desse fenômeno em suas diversas manifestações sócio-

econômicas conduzem a discussão do ponto de vista do método. 

                                                           
6 Grupo de Pesquisa coordenado pela Profª Drª Lívia Diana Rocha Magalhães. 

7 Sociólogo durkheimiano que viveu entre os anos 1877 e 1945 na França.  
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O corpus empírico que constitui a base documental, objeto de análise no 

presente texto, refere-se ao alvorecer do Estado Novo estendendo aos processos 

políticos autoritários subsequentes que alcançam os processos democráticos e se 

intercalam entre 1945 a 1964, cuja síntese se situa com a ditadura civil-militar, período 

em que os elementos conservadores de base nacionalista, cívica e moralizadora tornam-

se mais fecundos e profícuos e incidem sobre sujeitos e instituições na Bahia e 

particularmente sobre estudantes, militantes de partidos de esquerda. Refere-se também 

ao papel da Igreja Católica nesse contexto e como os signos linguísticos fluem de uma 

década a outra e, sobretudo, de um regime político a outro ou como elemento eminente 

de continuidade e permanência na escola, como se evidencia na pesquisa8 sobre a 

Escola Getúlio Vargas9, inaugurada na década de 1930 do século passado e que 

continua sendo um marco social na memória da cidade de Guanambi –BA até os dias 

atuais. 

Concretamente, os materiais e análises realizadas indicam que as políticas 

educacionais do governo Getúlio Vargas, sobretudo durante o Estado Novo, ecoam na 

memória social, coletiva e individual daqueles que participaram direta ou indiretamente 

da escola e, sobretudo, daqueles que estudaram, foram professores nos anos de 1964, 

um tempo em que o nacionalismo, o patriotismo, o civismo e a religiosidade que 

alicerçam a escola são recuperados como patrimônio educacional até o presente. 

Portanto, há de se considerar, como ressaltara Halbwachs (2006), que a linguagem, no 

caso, cívica e religiosa, é um dos marcos fortes da transmissão social de memórias, 

particularmente institucionalizadas. 

                                                           
8 Esta pesquisa foi desenvolvida por Tatiane Malheiros Alves e resultou na tese defendida no Programa 

de Memória: Linguagem e Sociedade que integra o sistema de pós-graduação da Uesb – Universidade 

Estadual do “udoeste da Bahia cujo título  A Escola Getúlio Vargas em Guanambi: quadro social de 

refer ncia da memória e da linguagem política”. 

9 A Escola Getúlio Vargas era (e continua sendo) uma instituição que ofertava o Ensino Primário durante 

o Estado Novo, no decorrer do Regime Militar, até os anos de 1990. Ensino Primário é o que, hoje, 

denomina-se Ensino Fundamental do 1º ao 5º Ano. A Escola sempre ministrou somente as séries iniciais 

do Ensino Fundamental, por esse motivo, durante a ditadura civil-militar, as disciplinas instituídas por 

esse regime para reforçar o comportamento conciliador e sistêmico dos estudantes não tinham 

autorização para se amplificar naquele espaço, visto que, por exemplo, Educação Moral e Cívica (EMC), 

componente curricular criado em 1969, era canalizado para jovens que atuavam diretamente na 

sociedade. No entanto, a instituição apresenta registros e traços que se perfilam para impor a disciplina 

e a prática educativa no currículo. 
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Destarte, no mesmo contexto da ditadura civil-militar na Bahia, outro recorte da 

pesquisa recupera o protagonismo da Igreja Católica10, na cidade de Vitória da 

Conquista, mediante levantamento bibliográfico em jornais, revistas e fontes orais, logo 

a atuação da Igreja Católica, por meio das Comunidades Eclesiais de Base, doravante 

denominadas de CEBs, que atuaram na mobilização e organização popular no período 

de 1970 a 1980; pelas fontes e materiais, fica visível que as CEBs foram 

imprescindíveis no processo de alfabetização de centenas de pessoas com a criação de 

projetos educacionais, que visavam a conscientização e desenvolvimento do senso 

crítico, a fim de despertar na população a importância em lutar por melhores condições 

de vida. Esse movimento social atingiu grandes proporções e trouxe inúmeras atuações 

sociais e políticas, apesar do contexto de ditadura civil-militar. 

Outras frentes de resistência são recuperadas por outro recorte de pesquisa. 

Trata-se do processo de rastreamento de estudantes baianos que se tornaram 

oficialmente desaparecidos políticos durante a ditadura civil-militar (1964-1985)11. Para 

isso, priorizaram-se as fontes oficiais, ou seja, os relatórios produzidos e publicados 

pelo próprio Estado, a partir de 1995, sendo o primeiro, um dossiê produzido pela 

Comissão formada por familiares dos mortos e desaparecidos e os demais, outros 

documentos elaborados por outras Comissões indicadas especificamente para avaliar 

cada caso individualmente. 

Ainda no encalço de estudantes desaparecidos políticos na Bahia durante a  

ditadura mili tar, recuperam-se fontes escritas e orais para o entendimento da  busca do 

corpo insepulto de uma estudante baiana, na ocasião, aluna do curso de Geografia da 

Universidade Católica do Salvador (UCSAL), Dinaelza Santana Coqueiro, a memória 

da sua trajetória e a luta empreendida por seus familiares para encontrar o seu paradeiro, 

associados às políticas de memória que vão ganhando visibilidade no Brasil, desde 

                                                           
10 Esta pesquisa foi desenvolvida por Ataíla Oliveira Carneiro através do Programa de Iniciação Científica 

da Uesb – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia cujo título do recorte é O posicionamento da 
igreja católica na educação durante a ditadura civil-militar na Bahia (1970- )”. 

11 Esta pesquisa foi desenvolvida por Davi Brito Melo através do Programa de Iniciação Científica da 

Uesb – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia cujo título do recorte é Os desaparecidos políticos 
na Educação Baiana (1964- 5): cotejamento e análise documental”. 
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1979, com a promulgação da Lei de Anistia12. O cotejamento e a triangulação dos dados 

teóricos e empíricos resultaram na tese: Do corpo insepulto à luta por memória, 

verdade e justiça: um estudo do caso Dinaelza Coqueiro. 

Para tanto, perscrutaram-se fontes orais, escritas e iconográficas sustentando-as 

em duas vertentes da memória em sua dialética; uma memória relacional à sua 

conjuntura, a memória social; na qual comparecem as categorias “políticas de 

memória”, “memória da política”, “dever de memória”, “memória oficial” e “memória 

pública”; a outra, de cunho mais restrito, que refere-se à memória de grupos específicos, 

à memória coletiva; avaliamos que entender os processos que envolvem a constelação 

da busca de corpos insepultos,  tanto do ponto de vista político como familiar, em sua 

dialética, é compreendê-lo no contexto da luta pelos direitos humanos em sua dimensão 

estatal e social. 

 

1.1 Objetivos 

A proposta de compendiar as pesquisas e seus respectivos resultados para este 

trabalho objetiva apresentar como fontes documentais escritas e orais de processos 

políticos autoritários, sobretudo ditatoriais, revelam continuidades e permanências por 

meio da linguagem, no caso, adotada na escola, mas também, revela resistências - que 

implicaram desaparecimentos e mortes - contra a ditadura militar e que ainda há uma 

memória coletiva estudantil que, todavia, ainda carece ser revelada e socializada  pela 

histografia da educação para a sociedade brasileira. 

Partindo dessa compreensão, no desenvolvimento das investigações, recorremos 

a documentos tanto públicos como privados: orais, escritos, iconográficos e legislativos, 

entre outros, visando a apreender o fenômeno do desaparecimento político de sujeitos 

que assumiam um protagonismo de resistência, o papel da igreja católica nesse enredo e 

de que maneira a linguagem torna-se um elementar marco social da memória como 

mecanismo de continuidade dos valores conservadores tão caros aos regimes ditatoriais. 

 

2 Referencial Teórico  

                                                           
12 Esta pesquisa foi desenvolvida por Gilneide de Oliveira Padre Lima e resultou na tese defendida no 

Programa de Memória: Linguagem e Sociedade que integra o sistema de pós-graduação da Uesb – 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia cujo título é Do corpo insepulto à luta por memória, 

verdade e justiça: um estudo de caso Dinaelza Coqueiro”. 
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Para discutir os enunciados das fontes orais, apoiamo-nos em Halbwachs (2006), 

que considera a memória uma construção social por fazer parte do processo de interação 

dos indivíduos com seus grupos na sociedade. Por isso, para o autor, toda memória é 

coletiva. O indivíduo é quem lembra, mas não lembra sozinho porque a memória é 

social; é necessário o testemunho do outro para confirmar as suas recordações. Ele 

afirma que “conseguimos pensar, nos recordar em comum, os fatos passados assumem 

importância maior e acreditamos revivê-los com maior intensidade, porque não estamos 

mais sós ao representá-los para nós” (HALBWACHS, 2006, p. 30). 

O autor afirma que, mesmo quando parece particular, a memória está 

relacionada a um grupo, pois o indivíduo está sempre em interação com a sociedade. E 

acrescenta que: 

 
Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 
outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos 
envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque 
jamais estamos sós (HALBWACHS, 2006, p. 30). 

 
Finalmente, 

Cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória 
coletiva, que este ponto de vista muda segundo o lugar que ali ocupo e 
que este mesmo lugar muda segundo as relações que mantenho com 
outros ambientes sós (HALBWACHS, 2006, p. 69). 
 

As lembranças de um evento fazem-se mais facilmente presentes no indivíduo 

quando ele participa de um determinado grupo e nele compartilha as experiências. Os 

testemunhos constituem importantes instrumentos da memória, pois, ao subsistirem, 

denotam que quem os relata participou de algum modo do acontecimento — seja como 

ouvinte, seja como ator — e dele fez permanecer traços de lembranças. Se forem 

esquecidos, é em razão das experiências que não são mais compartilhadas pelo 

indivíduo ou pelo grupo, ou seja, não há mais um sentimento de pertencimento por parte 

daquele que, embora tenha compartilhado da experiência, não consegue recuperar a 

mesma lembrança. Assim sendo, a memória individual converte-se numa memória 

coletiva. Ambas estão intimamente relacionadas e, embora categoricamente distintas, 

elas são interdependentes. 

Mas cabe ressaltar que tomamos as fontes escritas e orais em seu movimento 

histórico-dialético, à luz das relações sociais e de poder em que foram produzidas e, 

nessa perspectiva, a dialética de sua produção no movimento do processo histórico 
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(Sanfelice, 2008), portanto observados os consensos, contradições, conflitos e 

transformações que se evidenciam ou ocultam na sua manifestação escrita, oral etc. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A despeito da pesquisa sobre as continuidades e permanências dos signos 

linguísticos moralizadores, cívicos e patrióticos, a pesquisa foi realizada na Escola 

Getúlio Vargas, situada em Guanambi-BA, dentro de um processo de interiorização e 

construção da memória inscrita e escrita na escola que foi comparecendo e ritmando o 

cotidiano da educação em dadas situações ao longo do tempo.  

Recorreu-se também a relatos de ex-alunos que frequentaram a Escola Getúlio 

Vargas entre 1967 e 1971, anos que compuseram parte de sua formação do Ensino 

Ginasial - 7 a 14 anos, hoje, Ensino Fundamental, e relatos de ex-docentes, professoras  

que tiveram suas trajetórias registradas na instituição durante as décadas de 60, 70 e 80 

do século passado, ou seja, de sujeitos que se amparam em um marco de memória de 

uma escola cujas bases sócio-pedagógicas e políticas nascem durante os anos do Estado 

Novo; esses, embora não tenham vivido nessa época, vão transitar por modelos 

pedagógicos que constituem seu pilar e que acabam florescendo nos anos em que eles 

eram alunos ou professores da escola, período que compreende a ditadura militar. 

Alguns desses sujeitos participaram da instituição nos anos posteriores ao Estado 

Novo e durante os anos da ditadura civil-militar. São docentes e membros do corpo 

discente que receberam diretamente a ação da linguagem que se ampara em um discurso 

e em uma doutrinação conservadora dos momentos da escola. 

Na pesquisa sobre o desaparecimento político de estudantes baianos, recorre-se a 

documentos oficiais, como o Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos da Ditadura a 

partir de 1964(1995), dos relatórios da CEMDP- Comissão Especial sobre Mortos de 

Desaparecidos Políticos (2007), da CNV- Comissão Nacional da Verdade (2014) e da 

CEV-BA- Comissão Estadual da Verdade – Bahia (2016), visando tecer o cotejamento e 

análise dessas fontes, tendo em vista o diálogo entre as principais categorias que 

sustentam o objeto. Esses documentos são caracterizados como fontes indiretas, pois 

“situa-se [...] em uma cadeia documental, testemunhal ou informativa, colocando-se, por 

exemplo, entre o historiador e um primeiro documento ou testemunho, anterior a todos” 

(BARROS, 2012, p.134). Além disso, esse material organizado em ordem cronológica 

de publicação faz parte da trajetória de documentos oficiais, em que a partir das 
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pressões realizadas pelos familiares e outros grupos que atuam na luta pelo direito à 

memória e verdade histórica política do país, o Estado reconhece as suas ações de 

caráter autoritário, bem como, a violação dos Direitos Humanos perpetradas por seus 

agentes representativos, e inicia, através da criação da Lei 9.140 de 1995, com a 

formação da Comissão Especial, que atravessa 12 anos até a publicação do Relatório da 

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, em 2007. 

No encalço dos objetivos propostos, sobre o desaparecimento político da então 

estudante Dinaelza Coqueiro, foram realizadas entrevistas com familiares da vítima, 

precisamente as suas irmãs: Diva Soares Santana e Dilma Santana Miranda e irmão 

Getúlio Soares Santana. Temas relativos a situações vivenciadas pelos familiares da 

vítima antes e depois e da ditadura, também interagem com a militância da estudante 

baiana pertencente a uma família cujo marco religioso católico, social e político sempre 

circundaram seus quadros de memória. O ponto mais nevrálgico da pesquisa, porém, é a 

questão do desaparecimento da estudante baiana na Guerrilha do Araguaia e a luta 

empreendida pelos seus familiares na busca pelo corpo insepulto de Dinaelza Coqueiro. 

Nessa perspectiva, levantou-se e analisou-se nesse processo documentos oficiais 

de caráter legislativo, começando pela Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979, conhecida 

como Lei da Anistia, passando pela Lei 9.140, de 4 de dezembro de 1995 (Lei dos 

Desaparecidos), chegando até a Lei 10.559, promulgada em 14 de agosto de 2002 (Lei 

do Anistiado Político) (BRASIL, 1979, 1995, 2002). Também foram visitados 

documentos produzidos pelos familiares de mortos e desaparecidos políticos no Brasil 

por meio das suas comissões, a exemplo do Dossiê dos Mortos e Desaparecidos 

Políticos a partir de 1964. Os livros relatórios editados pelo Estado brasileiro também 

se constituíram fontes de pesquisa:  Direito à Memória e à Verdade da Comissão 

Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, editado pela Secretaria Especial de 

Direitos Humanos da Presidência da República, em 2007; e ‗Habeas Corpus’: que se 

apresente o corpo, publicado em 2010 pela Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República. O Relatório da Comissão Nacional da Verdade também se 

constituiu uma fonte fundamental para o trabalho. Pesquisa na Rede Mundial de 

Computadores permitiu-nos encontrar Documentos da Corte Internacional de Direitos 

Humanos, como por exemplo, a Resolução da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, de 17 de outubro de 2014, onde, em resposta à petição dos familiares dos 

desaparecidos na Guerrilha do Araguaia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
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responsabiliza o Brasil pelos crimes de desaparecimentos forçados ali ocorridos. Entre 

esses desaparecimentos, destacamos o caso Dinaelza Coqueiro. Documentos da Justiça 

Federal do Brasil, como a Sentença n. 307/2003, prolatada em 30 de junho de 2003 pela 

Juíza Federal Solange Salgado também foram consultados.  

Na pesquisa acerca do posicionamento da igreja católica diante desse contexto, a 

autora inscreveu-se no encalço dos jornais de circulação local como fontes documentais 

sobre educação e ditadura, por trazerem um leque de informações que torna possível a 

compreensão não só do contexto da cidade de Vitória da Conquista – BA, mas, 

principalmente, o reflexo do que estava acontecendo em todo o território nacional entre 

os anos de 1970 a 1980. Para a realização do estudo, utilizaram-se como fonte cinco 

jornais que circularam em Vitória da Conquista nesse período: O Combate, O Sertanejo, 

Tribuna do Café, Fifó e O Animador. 

No Arquivo Público Municipal, foram analisados os exemplares do jornal O 

Sertanejo – 23 de julho de 1966; O Sertanejo – 27 de junho de 1966; O Combate – 11 

de maio de 1963; O Combate – 05 de junho de 1963; Tribuna do Café – 27 de janeiro de 

1977; Tribuna do Café – 27 de maio de 1977; Tribuna do Café – 08 de junho de 1977; 

Fifó – 18 de outubro de 1977; Fifó – 25 de outubro de 1977 e Fifó – 25 de outubro de 

1977. 

  

4 Resultados 

Sobre os estudantes desaparecidos políticos, ao cotejar as fontes, foram 

identificados doze discentes baianos desaparecidos forçados durante a Ditadura Militar, 

sendo que dois destes estudaram fora da Bahia. Os demais estavam divididos entre 

cursos de nível superior, técnico e apenas um no ensino de Segundo Grau (não 

identificado nas fontes o local) – seis da Universidade Federal da Bahia (UFBA), nos 

cursos de Direito, Geologia e na área de Saúde; dois da Universidade Católica de 

Salvador, nos cursos de Geologia e Direito; e um da Escola Técnica Federal da Bahia. 

Ainda na perspectiva de reconhecimento desses sujeitos, não apenas como 

desaparecidos políticos ou desaparecidos forçados, mas como sujeitos que tiveram as 

suas vidas interrompidas e ocultadas, observamos também o processo migratório que 

permeia a trajetória de vida desses jovens. Percebemos que nove dos doze estudantes 

eram oriundos de cidades do interior da Bahia e partiram para a capital Salvador a fim 
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de continuar os estudos no nível superior, onde passaram a integrar os movimentos 

estudantis e políticos partidários que eram bastante efetivos dentro das universidades e 

na cidade de modo geral, ocupando cargos em Centros Acadêmicos, Diretórios Centrais 

de Estudantes, bem como, na União Brasileira dos Estudantes. 

No caso de Dinaelza Coqueiro, a pesquisa mostra que tratar do seu 

desaparecimento político implica reavivar sua memória. Trata-se de memória familiar, 

memória biográfica, memória revolucionária, memória política, memória pública, 

memória oficial, ou seja, de um emaranhado de memórias que se entrelaçam e se 

relacionam dialeticamente. Como resultado das análises verificamos que buscar o corpo 

insepulto é mais do que buscar ossos, despojos. Trata-se de um processo de recuperação 

de memória. Processo que se situa numa na arena de conflitos onde se disputa a 

memória do período ditatorial no Brasil.  

Na pesquisa sobre a escola Getúlio Vargas, as fontes escritas e orais revelam que 

a linguagem de exaltação ao civismo e ao patriotismo se associam à linguagem religiosa 

católica como forma de construir um esteio e uma estrutura que consubstanciasse o 

projeto de governo inspirado no modelo positivista de contingência da sociedade e de 

doutrina da ordem. E, desse modo, refletindo e refratando uma linguagem conservadora, 

a Escola Getúlio Vargas é estandardizada à condição de modelo educacional que se 

perpetua por meio da memória e ancora-se em marcos de referência como a linguagem e 

o espaço físico – compreendido também como uma manifestação da linguagem. 

Quanto à pesquisa sobre o protagonismo da Igreja Católica, os documentos 

refletem a dimensão das suas ações durante a ditadura civil-militar, ora como fonte de 

ratificação da ditadura, ora como resistência travando inúmeras lutas contra o abuso de 

poder na cidade de Vitória da Conquista, sejam elas no plano educacional ou nas 

questões sociais e políticas. 

Os jornais da época mostraram-se essenciais para a compreensão do cotidiano de 

um período complexo e turbulento da sociedade brasileira. Neste sentido, os jornais 

analisados evidenciam que, não muito diferente do que acontecia em território nacional; 

em Vitória da Conquista, o clima também era de tensão, perseguições e injustiças 

sociais. Embora o cenário pareça um tanto conturbado, os movimentos sociais, assim 

como as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) desempenharam um papel essencial na 

criação de projetos educacionais, que buscavam não só alfabetizar, mas também 

conscientizar aqueles que estavam à mercê da sociedade. Mas não se trata só de ensinar 
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a ler e escrever e sim de formar uma consciência crítica da realidade, de debater sobre 

os direitos e de organizar, desde associações, sindicatos, escolas voluntárias, 

cooperativas, etc. 

Além disso, podem ser observadas nos jornais, reivindicações recorrentes de 

pessoas que não possuíam condições financeiras de colocar os filhos na escola por 

vários motivos (gastos com material escolar, a distância das escola e, acima de tudo, as 

vagas eram limitadas). Dessa forma, as CEBs atuaram no sentido de enfatizar a 

necessidade de exigir do poder público a construção de mais escolas e contratar 

professores capacitados para a função. 

As pesquisas apontam que a memória construída acerca da escola, da igreja e 

dos desaparecidos políticos encontram, num passado de bases conservadoras, suas 

ancoragens em quadros sociais simbólicos e religiosos que permanecem em sua 

processualidade dialética e que não podem ser desprezadas no estudo da instituição e de 

uma sociedade. 

 

5 Considerações Finais 

Ao tratar da memória coletiva e social e dos seus marcos sociais de referência 

como mecanismos potencializadores de transmissão de valores, põe-se em cheque uma 

história oficializada pelas classes dominantes cujos preceitos estruturam e impõem 

limites e períodos às ideologias doutrinadoras. As memórias, no entanto, ultrapassam 

esses estancamentos temporais e aglutinam em períodos distintos os valores 

consolidados pelo regime ditatorial varguista num efeito de continuidade e transmissão 

de valores. 

Nessa perspectiva, as pesquisas constituintes do Grupo de Pesquisa História e 

Memória das Políticas Educacionais e Trajetórias Sócio-geracionais do Museu 

Pedagógico – Uesb direcionam os trabalhos acerca da memória como fenômeno social e 

a teoria da história baseada na materialidade dialética desse fenômeno em suas diversas 

manifestações sócio-econômicas cujas discussões foram conduzidas do ponto de vista 

do método. 

As fontes documentais escritas e orais dos processos políticos autoritários, 

revelam, portanto, processualidades e continuidades por meio da linguagem escolar, e, 

por outro lado, manifesta as resistências, inclusive com o protagonismo da Igreja 

Católica, que dissidiaram em desaparecimentos políticos de muitos estudantes.  
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SAÚDE E EDUCAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA RURAL NO BRASIL SEGUNDO 

A CAMPANHA NACIONAL DE EDUCAÇÃO RURAL (1961-1962)  

Yanne da Silva Camargo1 
Sandra Cristina Fagundes de Lima 2 

 

Resumo 

Esta pesquisa inscreve-se no campo da História da Educação e tem como tema a saúde 

e a educação da população negra habitante do meio rural brasileiro no período de 1961 a 1962 

segundo a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), implementada em 1952 e extinta 

no ano de 1963. O objetivo geral desse trabalho será apreender se a CNER se ocupou da 

educação e saúde da população negra habitante do meio rural. Como objetivos específicos, a 

pesquisa buscará por meio da análise da Revista da Campanha Nacional de Educação Rural 

(RNCER), publicada pelo Ministério da Educação e Cultura em 10 volumes, entender: quais 

foram as iniciativas do Governo em prol da saúde da população rural, em especial, da 

população negra; apreender quais foram as noções de saúde propostas pela CNER, ou seja, 

analisaremos se o Estado tratou a saúde desses indivíduos de forma holística considerando os 

seus aspectos biopsicossocial, mental e espiritual, ou fragmentada, segundo a ideologia de 

construção de uma educação sanitária para civilizar seus modos de vida; analisar qual o papel 

atribuído ao trabalho do enfermeiro na educação pretendida pela CNER. A metodologia 

utilizada será a leitura e análise crítica da RCNER. Porém, esse projeto pretende analisar 

especificamente a publicação especial, lançada sob o número 10 entre 1961 e 1962, na qual 

aborda-se a relação da enfermagem com o ambiente rural; trata como essa profissão pode 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida. A CNER anunciava como objetivos: 

proporcionar às pessoas residentes no meio rural uma educação pautada na premissa de que 

seria imprescindível ao desenvolvimento civilizar o seu modo de vida. (MACHADO, 1954). 

Os primeiros resultados obtidos com a pesquisa são: a constatação da ausência de medidas 

especificas da CNER para com a educação e saúde da população negra durante a sua 

existência, além disso, nota-se a enfermagem com uma visão biomédica em relação ao 

paciente e, por fim, constata-se como essas medidas contribuíram para o higienismo e descaso 
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2  Doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, professora associada da Universidade Federal 
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visto até os dias atuais com a saúde da população negra. Portanto, através desse trabalho 

percebemos que a educação e saúde da população negra foi negligenciada pela CNER no 

passado. O alcance pretendido para esse trabalho é divulgar para a sociedade brasileira os 

problemas que foram enfrentados pela população negra em relação a sua educação e saúde e 

como essas medidas contribuíram para a construção do racismo institucional visto na 

sociedade brasileira atualmente. 

  

Palavras-chave: Revista da Campanha Nacional de Educação Rural. Enfermagem. 
Higienismo. 

 

 

1 Introdução  

O tema pesquisado consiste em apreender se a Campanha Nacional de Educação Rural 

(CNER), realizada no Brasil entre 1952 e 1963, conferiu atenção à saúde e à educação da 

população negra residente no meio rural no Brasil. Essa campanha foi desenvolvida pelo 

governo federal e divulgada ao público, tanto aquele envolvido diretamente com os seus 

trabalhos, quanto a população de uma forma geral, através da Revista da Campanha Nacional 

de Educação Rural (1954 a 1962). Contudo, o recorte temporal estabelecido na pesquisa 

incidirá sobre os anos de 1961 a 1962, em virtude de ter sido publicado neste período um 

volume especial da RCNER, destinado aos cuidados com a saúde da população rural, o qual 

detalha as funções dos profissionais da saúde (dentre esses o enfermeiro) e os cuidados que 

seriam ensinados para a população rural em diversos temas, tais como: sanitarismo, 

puericultura, alimentação e outros.  

Um dos objetivos da CNER foi reduzir o alto índice de analfabetismo verificado entre 

a população habitante do meio rural no Brasil no final da década de 1940 e início dos anos 

1950. Ao realizar o censo demográfico, o Governo constata que, nesse período, 

aproximadamente, 70% da população brasileira habitavam no campo e, desses, 60% eram 

analfabetos (IBGE, 2010). Diante dessa realidade, tal campanha anunciava como objetivos:  

Propiciar às populações até agora abandonadas a legitima oportunidade de 
alcançar superiores estádios de cultura, sem os quais não haveria verdadeira 
civilização. Ainda de acordo com justificativas de tal campanha, no Brasil, 
então, muito se poderia esperar dessa particularidade pedagógica de tão 
relevante significação social. Pode-se mesmo dizer, sem exagero, que o 
trabalho a ser realizado nesse setor garantirá, na oportunidade, um surto de 
progresso inimaginável em todas as facetas da vida coletiva, quer pela 
vitalização das comunidades rurais, onde se encontram cerca de 70% da 
população nacional, quer pela mudança de hábitos e de atitudes que isso 
acarretará para aproximadamente 35 milhões de brasileiros, até agora a 
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margem das atuais concepções de trabalho e conforto usufruídos, 
exclusivamente, pela minoria que habita a faixa urbana do litoral. 
(MACHADO, 1954, p. 4-5). 

Devido às iniciativas de industrialização que ocorreram no Brasil durante essa época e, 

em face da nova realidade produzida pelo crescimento da urbanização, para que o país 

pudesse se industrializar e alcançar relevância dentro do cenário capitalista mundial fazia-se 

necessário que a sua população fosse alfabetizada. (FAUSTO, 2002). Com vistas a atingir 

essa meta o governo federal lançou a campanha de alfabetização em massa no Brasil, que teve 

duração de 1952 a 1963 quando a campanha foi extinta. Com isso, foi desenvolvida a CNER, 

por meio da qual, além da alfabetização, seria levada à população rural a educação em sentido 

ampliado, que compreendia: cuidados com a saúde, higiene, noções de técnicas e cultivo 

agrícolas, além de alfabetização aos habitantes do meio rural.  

Nesse sentido, a educação proposta pela CNER não foi apenas uma instrução que se 

promoveria pela educação escolar, mas, sim, uma educação integrativa onde os professores, 

médicos, agrônomos, enfermeiras, seriam capacitados mediante um treinamento específico a 

ministrar aulas de higienismo, puericultura, agricultura, corte e costura, saúde emergencial, 

entre outras, visando a educação plena do homem rural, constituindo-se dessa forma  “[...] um 

novo tipo de educação que vencesse as resistências culturais de uma tradição secular e 

esposasse a forma dessa cultura, em vez de tentar sobrepor-se a seus padrões, sufocando-os”. 

(RIOS apud BARREIRO 2010, p. 302). 

Tendo em vista esse caráter ampliado da educação e considerando que o público alvo 

da campanha eram as pessoas empobrecidas, a questão proposta por esta pesquisa foi 

compreender se a CNER, no período em que o país ensaiava os passos de seu 

desenvolvimento urbano-industrial com vistas a superar o seu passado agrícola/escravocrata, 

apresentava alguma medida específica para atender a população negra, residente no meio 

rural, nos cuidados com a sua educação e saúde.  

 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral dessa pesquisa foi apreender se a CNER se ocupou da educação e saúde 

da população negra habitante do meio rural. Como objetivos específicos, a pesquisa buscou 

por meio da análise da RNCER: entender quais foram as iniciativas do Governo em prol da 

saúde da população rural, em especial, da população negra; apreender quais foram as noções 

de saúde propostas pela CNER, ou seja, analisamos se o Estado tratou a saúde desses 

indivíduos de forma holística considerando os seus aspectos biopsicossocial, mental e 

espiritual, ou fragmentada, segundo a ideologia de construção de uma educação sanitária para 
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civilizar seus modos de vida; analisar qual o papel atribuído ao trabalho do enfermeiro na 

educação pretendida pela CNER. 

 

2 Referencial Teórico 

Ao analisar os dados atuais do censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE, 2010) percebe-se que 54% da população brasileira são 

compostas por pessoas negras e pardas. Ou seja, metade da população do país é formada por 

esses grupos e, no entanto, não se verifica uma quantidade significativa de estudos e pesquisas 

que os tomem como objeto de análise.  Exemplificando, segundo uma pesquisa feita por 

Werneck (2016) sobre saúde da mulher negra no Brasil, ficou constatado que o assunto não se 

torna relevante para os inúmeros pesquisadores do país pois, segundo aquela autora, há 

pouquíssimos artigos publicados sobre esse tema. De fato, em 2018 ao pesquisar o tema na 

biblioteca virtual Scielo, usando os descritores “saúde”, “mulher”, “negra” só encontramos 24 

artigos nacionais publicados a partir de 2008. 

Além disso, ao analisarmos o artigo A categoria etnia na pesquisa histórico-

educacional brasileira: estado da arte a partir de revistas especializadas, publicado por 

Souza (2017), observamos através de suas pesquisas que entre os anos de 1997 a 2011 

somente 4% do conjunto de publicações abordam as questões étnicas e educativas nas revistas 

científicas especializadas. Um número preocupante, pois revela que os inúmeros 

pesquisadores do país não se ocuparam de forma significativa com as questões que envolvem 

a população negra, contribuindo assim para manter o silenciamento a respeito desse grupo 

social.  

Assim sendo, apesar de os dados apontarem o grande contingente populacional da 

população negra no país, essa população sofre com o descaso do poder público e da própria 

sociedade que, muitas vezes, não discutem os problemas que o racismo causa na vida da 

maioria da população do país. Sabe-se que essa concepção segundo a qual as pessoas negras 

seriam inferiores às pessoas brancas está entranhada na população desde o período colonial. 

(FAUSTO, 2002). 

Ademais, ao analisarmos o livro Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e 

raça na sociabilidade brasileira, publicado por Schwarcz (2018), observamos de modo claro 

e enfático como o racismo foi sendo construído no Brasil, vemos que mesmo com a libertação 

dos negros em 1888, uma política de exclusão foi colocada em prática no país para que 

ocorresse um embranquecimento da população para  que assim, encaminhássemos para uma 

nação mais “civilizada” de acordo com a política e o pensamento da época. A autora no 
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decorrer da sua explanação analisa uma questão importante sobre o racismo no Brasil, ela cita 

que “os brasileiros têm preconceito de ter preconceito”. Um dado sugestivo para essa 

afirmação é que em uma pesquisa feita no país, 97% dos entrevistados disseram não ter 

preconceito, porém, 98% relataram já terem presenciado atos racistas. Assim sendo, torna-se 

claro como o preconceito no país ainda é algo velado e pouco discutido.   

Para se romper o silêncio acerca da educação da população negra no país é necessário 

buscar na história da educação o espaço que lhe foi destinado ou que lhe foi negado nos 

projetos voltados para atender a parcela da população menos favorecida, qual seja os 

analfabetos, e em particular aqueles habitantes do meio rural. Além disso, precisamos 

entender como o higienismo proposto pela CNER trouxe consequências que até os dias atuais 

afetam a população negra do país. O higienismo foi um modelo de intervenção na sociedade, 

por meio dos cuidados com a saúde da população, proposto pelos médicos e assumido por 

alguns governos no fim do século XIX, e esteve muito em voga até o meio do século XX. No 

modelo higienista a saúde deixa o campo do diagnóstico e tratamento e passa para a 

prevenção e para que ocorresse uma redução da quantidade de doença na população deveriam 

ser tomadas atitudes que ensinassem a população novos hábitos de higiene (GONDRA, 2004).  

O autor Pagni (1997) identificava no movimento higienista que todos os profissionais 

envolvidos naquele projeto (professores, enfermeiros, médicos, agrônomos) uniam seus 

conhecimentos para transformar aquelas comunidades ensinando hábitos e moralidade para 

uma vivência melhor naquele ambiente rural. Assim sendo, torna-se imprescindível 

analisarmos o trabalho que foi destinado para os enfermeiros durante a CNER, pois, a 

enfermagem, é a área da saúde que mais se especializou nas relações formadas entre usuário e 

profissional, dessa forma, constitui-se como uma área cientifica voltada para a educação da 

população em todos os assuntos de importância clínica, epidemiológica e sanitária, levando 

para a população as diferentes formas de cuidado com doenças crônicas, como diabetes, 

hipertensão, mas principalmente doenças primarias como dengue, malária, hanseníase, que 

poderiam ser evitadas se toda a nação brasileira tivesse acesso a um ensino adequado. 

(BOCCHI, 2004). 

No que diz respeito à questão do negro na história da educação, inicialmente 

recorremos ao artigo publicado por Jesus (2012), o qual aborda em sua pesquisa a 

permanência da exclusão do negro no ambiente escolar apesar da Lei de Cotas nas 

Universidades Públicas para alunos afrodescendentes, a lei 10.639/03, e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações étnico-raciais. Apesar dessas medidas 
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tomadas pelo governo, a permanência de um ensino que não abrange o multiculturalismo 

reforça o preconceito e estereótipos. 

Em referência ao papel da importância da enfermagem e as relações que os 

enfermeiros podem estabelecer com os cuidados da saúde da população negra, recorremos no 

início ao artigo publicado por Inocêncio e Souza (2014), o qual aborda a importância da saúde 

para toda a população negra, e como os enfermeiros, a partir da Política Nacional de Saúde 

Integral da População Negra lançada pelo governo em 2007, estão procurando entender as 

particularidades que tangem a saúde desses indivíduos 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A proposta dessa pesquisa foi tentar compreender como a CNER tratou a saúde da 

população rural, mais especificamente a saúde da população negra no período de 1961 a 1962. 

O caminho percorrido para encontrar respostas à nossa questão foi realizado através da leitura 

e análise crítica da Revista da Campanha Nacional de Educação Rural (RCNER) publicada 

pelo Ministério da Educação e Cultura em 10 volumes com algumas publicações especiais. O 

seu número de páginas variava de 200 a 317 em cada um desses volumes. O primeiro 

exemplar foi publicado em julho de 1954 e o último em 1962; a periodicidade de publicação 

era irregular, oscilava entre semestral e anual.  

Porém, nesse projeto analisamos especificamente a publicação especial, lançada sob o 

número 10 entre 1961 e 1962, na qual aborda-se a relação da enfermagem com o ambiente 

rural; trata como essa profissão pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida daquela 

população e difunde noções de puericultura, higienização adequada de alimentos, cuidados 

emergenciais dentre outros. No ensino da puericultura, por exemplo, as enfermeiras e 

professores ficavam responsáveis por ensinar questões como: O que é alimentação natural? 

Como amamentar a criança após o nascimento? Qual o valor do leite materno? Quais os 

horários para alimentar? Qual o melhor leite? E quais os cuidados higiênicos para manuseá-lo.  

 

4 Resultados 

Através da leitura da RCNER percebe-se que o Governo da época se preocupou em 

trabalhar com a população rural o conceito de promoção de saúde que consiste em promover 

campanhas e medidas para um determinado grupo social a fim de incentivar melhorias na 

qualidade de vida. A tabela 1 mostra quais seções da saúde foram as mais trabalhadas pela 

CNER. 

Tabela 1:Noções de saúde empregada pela CNER 
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Tema Números Anos 
Puericultura 1,2,3,4 e 6 1954-1962 
Alimentação saudável 1 ao 9 1954-1962 
Saneamento Básico 1,2,3,4 e 8 1954-1962 

Primeiros Socorros 1 ao 9   1954-1962 
Higiene e Educação Sanitária 1 ao 9 1954-1962 
Doenças causadas por micro-organismo 1,2,4,7 e 9 1954-1962 
Vacinação 1,5,8 e 9 1954-1962 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados disponíveis na Revista Nacional de Educação Rural– Ano de 

referência: 1954-1962 

 

A tabela mostra que todos os números da revista, tinha seções que trabalhavam com a 

saúde da população rural. Entretanto, percebemos que a maior preocupação da campanha era 

com a higiene e educação sanitária daqueles indivíduos. Pois segundo eles “O homem rural 

sul-americano não sabe pensar para querer; habitou-se de tal modo a depender de alguém 

distante, fora de seu meio, que não tem capacidade para pensar, para querer, por si mesmo, 

alguma coisa de interesse coletivo.” (CONCEIÇÃO, 1954, p. 06). Assim sendo, a campanha 

ratifica o seu interesse de moldar o homem rural para encaixá-los nos interesses coletivos do 

Governo brasileiro da época.   

O trabalho do enfermeiro segundo a CNER tinha 3 grandes vertentes: a realização de 

ações educativas juntamente com outros profissionais para o ensino de noções de higiene, 

puericultura, dentre outras para a comunidade rural; Auxílio na formação das professoras 

rurais nos Centro de Treinamento de Professores e de auxiliares Rurais que visavam a 

capacitação de professores para trabalhar no meio rural, assim sendo as enfermeiras 

auxiliavam o ensino dessas profissionais, em conhecimentos básicos sobre a saúde para que 

elas pudessem trabalhar posteriormente com as crianças rurais; Outro trabalho realizado pelas 

enfermeiras da época era o ensino de mulheres da comunidade ensinando-as noções básicas 

de primeiros socorros principalmente, para que assim, eles não precisassem recorrer 

frequentemente a unidades de saúde, que na maioria das vezes ficavam longe da sua 

residência.  

Para atuar da forma que a CNER propunha, as enfermeiras eram treinadas 

anteriormente nos Centros de Treinamento de Base que tinha como finalidades preparar o 

pessoal técnico para os trabalhos de missão rural, que a campanha desenvolve em vários 

Estados do país. O objetivo principal era dar através desse curso uma visão geral do que seria 

o trabalho deles no meio rural, quais eram as ações que a CNER iria trabalhar com aqueles 

indivíduos, e principalmente treiná-los segundo os moldes da CNER. (FILHO, 1955. p. 25) 
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Segundo dados do IBGE a população negra e parda entre as décadas de 1950 a 1960 

consistia em torno de 20 milhões de pessoas. Apesar desses dados, ao analisar a RCNER e as 

ações implementadas pela campanha da época, não foram encontrados dados em nenhum dos 

números publicados pela RCNER em que tomavam o negro rural como protagonista, nem as 

educativas e muito menos as ações de saúde, assim sendo, concluímos que o descaso em 

relação a população negra encontra-se presente desde  décadas passadas. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Portanto, os resultados obtidos com esse trabalho permitem concluir que, as noções de 

saúde pretendidas pela campanha eram principalmente a promoção de saúde, com ênfase em 

higienismo. Ademais, percebe-se como a profissão do enfermeiro foi importante para 

proporcionar melhoria na qualidade de vida da população rural, apesar de que esses conceitos 

ainda fossem pautados nas noções de saúde determinado pela época, considerando o homem 

do campo atrasado e inferior, sujeitos integralmente as ações do Estado. Percebe-se também, 

o descaso profundo com a saúde e educação da população negra, apesar de dados da época 

mostrar o grande contingente populacional negro no país.   
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Resumo 

O presente trabalho apresenta como temática o papel atribuído ao professor rural na 
Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) conforme consta das páginas da 
Revista da Campanha Nacional de Educação Rural (RCNER). Este evidencia algumas 
considerações da pesquisa realizada no PIBIC (Projeto: 800005/2018-0, vigência: 2018-
2019). A Revista, publicada no período de 1954 a 1962 era uma publicação do 
Ministério da Educação e Cultura e tinha como propósito fundamentar as ações da 
Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) - deflagrada em 1952 com o objetivo 
de disseminar a educação de base, além de civilizar e moralizar as populações rurais – 
como também divulgar o trabalho realizado pelos seus agentes. Os objetivos dessa 
pesquisa consistiam em compreender: a) Quais foram os investimentos realizados na 
formação desses professores em um período marcado pelo discurso de valorização da 
educação das populações rurais como forma de “civilizar” o homem do campo e 
contribuir com o desenvolvimento e modernização do país? b) Como a RCNER se 
apropriou dessa discussão e a divulgou em suas páginas? Para alcançar tais objetivos, 
foram analisados os primeiros quatro números publicados da referida revista no período 
de 1954 a 1956; recorremos também a referenciais teóricos que abordam a CNER. Foi 
possível concluir que o professor rural era representado como leigo e culpado pela 
defasagem do ensino rural, pois além de ensinar o que não sabia, ensinava frente ao 
modelo das escolas urbanas, o que incentivava o êxodo rural; sendo assim, era essencial 
o trabalho da campanha pelo fato de oferecer treinamento a esses professores. Ademais, 
foi possível distinguir três diferentes categorias acerca do professorado rural: Os 
titulados por escolas normais ou cursos pedagógicos oficiais (formados e bem quistos); 
leigos e remunerados pelo estado (professoras atuantes nas escolas rurais, que 
necessitavam dos cursos desenvolvidos pela campanha) e por fim os regentes do ensino 
municipal. Além de constatar os investimentos feitos pela campanha na formação dos 
professores rurais através dos centros de treinamento.  
 

Palavras-chave: Formação do Professorado Rural. População rural. Êxodo Rural. 
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1 Introdução  

 Este trabalho apresenta algumas considerações realizadas a partir dos resultados 

obtidos na pesquisa de Iniciação Científica CNPQ/PIBIC (Projeto: 800005/2018-0, 

vigência: 2018-2019) “O professor da escola rural segundo a Revista da Campanha 

Nacional de Educação Rural”.  

 O interesse pelo estudo em história da educação se deu a partir do estudo, dessa 

disciplina, ministrada no curso de pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia e 

logo após pelos estudos realizados no Grupo de Pesquisa em História do Ensino Rural 

(GPHER), ambos coordenados por minha orientadora.  

 Assim sendo, a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) foi uma ação 

realizada pela Ministério da Educação e Cultura, com o intuito de disseminar a 

educação de base no meio rural, essa educação era o mínimo necessário para que, 

segundo a revista, as comunidades rurais adquirissem a consciência de seus deveres e 

direitos a fim de contribuírem para o progresso do país.  

A Educação de Base é êsse mínimo de educação geral que tem por fim 
ajudar a crianças e a adultos, privados de instrução escolar, a 
compreenderem os problemas do meio, em que vivem, a fazerem uma 
idéia de seus direitos e deveres, tanto cívicos, quanto individuais, e a 
participarem, mais eficazmente, do progresso econômico e social da 
comunidade, de que fazem parte. Ela tem, igualmente, uma tarefa de 
formação a cumprir, que é despertar a consciência e a dignidade da 
pessoa humana e desenvolver o sentimento da solidariedade cultural e 
moral da humanidade. (SOUZA, 1955, p.16).  

  
A Revista da Campanha Nacional de Educação Rural (RCNER), foi um 

importante meio de registrar e propagar as atividades desenvolvidas na campanha. Ao 

todo foram dez números publicados entre os anos de 1954 a 1962. Elas não possuíam 

um caráter de publicação regular, sendo uma parte anual e outra semestral. O próprio 

coordenador da Campanha, no ano de 1954, definiu a importância das publicações como 

sendo: 

sua doutrina e sua técnica, bem como tudo quanto se relaciona com o 
problema rural no Brasil, necessitam de divulgação para que os líderes 
do nosso povo – educadores, sociólogos, políticos, sacerdotes, militares, 
agricultores, comerciantes, industriais e operários - tomem 
conhecimento do que se está pensando e fazendo com devotamento e 
idealismo. (MACHADO, 1954, p. 4).  

 

1.1 Objetivos 
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Dessa forma, os objetivos pretendidos nesse trabalho são demonstrar a) Quais foram 

os investimentos realizados, pela campanha, na formação dos professores rurais, em um 

período marcado pelo discurso de valorização da educação das populações rurais como 

forma de “civilizar” o homem do campo e contribuir com o desenvolvimento e 

modernização do país b) Como a RCNER se apropriou dessa discussão e a divulgou em 

suas páginas. 

 

2 Referencial Teórico 

 Segundo Almeida (2011, p.60) o Brasil até 1920 era majoritariamente rural, mas 

a cada período, as cidades aumentavam e consequentemente diminuíam as populações 

das áreas rurais. No final do século XIX, com a implantação da república o país 

perpassou por um momento de mudanças, pois o intuito era inseri-lo no contexto de 

modernidade. Assim sendo, o início do século XX “assistiu à transformação de uma 

sociedade de base eminentemente agrária em uma sociedade industrial, e a cidade 

assumiu a posição de paradigma dos modelos culturais e sociais. ”.  

 Costa (2015, não paginado) realça que “muitos programas educacionais foram 

elaborados para acompanhar as inovações no campo político-econômico e social da 

sociedade brasileira no século XX”. Sendo um deles o “ruralismo pedagógico”, que 

tinha por finalidade combater um possível colapso advindo do inchaço das cidades, 

promovido pelo movimento de migração das áreas rurais. Entre as décadas de 50 a 70, 

segundo Melo e Novais (1988, p.581), 39 milhões de pessoas mudaram do campo para a 

cidade. Assim sendo, uma das alternativas para cumprir tal pretensão seria fortalecer a 

educação do meio rural, de modo a oferecer recursos para que essa população de fixasse 

em seu meio e dele não quisesse sair.  

 Ademais, Costa (2015) salienta que o modelo das escolas urbanas servia como 

parâmetro para as escolas rurais. Afinal, em todo esse período (do final do século XIX e 

início do XX) houve uma polarização entre rural e urbano, o primeiro como sinônimo 

do atraso e o segundo como o progresso. Como nomeou Calazans, Silva e Castro (1985, 

p. 45), como “dois brasis”.  

 Desse modo, as décadas de 50 e 60 se caracterizaram por trazer ao país o 

desenvolvimento, a modernidade e a industrialização. Melo e Novais (1988, p. 560), 

revelam que entre 1950 e 1979 a sociedade brasileira se considerava próxima de se 

tornar uma nação moderna. Na década de 50 essa modernização seria alcançada através 
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da combinação das conquistas materiais do capitalismo com os “traços de caráter que 

nos singularizavam como povo: a cordialidade, a criatividade, a tolerância. ”. Já na 

década de 60 o progresso aconteceria quando se alcançasse o padrão do “primeiro 

mundo”.  

 Entretanto, o que atrasava o país afim de alcançar as pretensões do progresso era 

o meio rural. Por isso a educação parecia ser o meio mais viável para introduzir esse 

setor no processo de modernização. Como salientou Almeida (2011) 

o meio rural foi associado às ideias de atraso, de ausência de 
desenvolvimento e de ignorância de sua população. A educação rural 
passou a ser vista como um instrumento capaz de aproximar a 
modernização, de formar, de modelar cidadãos adaptados ao seu meio 
de origem, mas lapidados pelos conhecimentos endossados pela cultura 
urbana. (Almeida, 2011, p. 60)  
 

  Paiva (1987) sinaliza duas campanhas que surgiram entre os anos 1946 e 1958, 

como tentativas do governo de disseminar o ensino elementar (educação de base), são 

elas a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) e a Campanha 

Nacional de Educação Rural. A CEAA, era voltada para a educação das massas, de 

modo a combater o analfabetismo e aumentar o público eleitoral. Já a CNER tinha por 

finalidade: 

Contribuir para acelerar o processo evolutivo do homem rural nele 
despertando o espírito comunitário, a idéia de valor humano e o sentido 
de suficiência e responsabilidade para que não se acentuassem as 
diferenças entre a cidade e o campo em detrimento do meio rural onde 
tenderiam a enraizar-se a estagnação das técnicas de trabalho, a 
disseminação de endemias, a consolidação do analfabetismo, a 
subalimentação e o incentivo às superstições e crendices. (PAIVA,1987, 
p.197) 

  
Para mais, a Campanha Nacional de Educação Rural, era um órgão normativo 

instituído em 9 de maio de 1952 pelo MEC a fim de levar a educação fundamental ao 

meio rural. Ela surgiu depois uma determinação da UNESCO ao prever que as nações 

deveriam estimular um movimento universal para valorizar a cultura, principalmente 

das áreas subdesenvolvidas, a fim de alcançar superiores estágios de cultura, sem os 

quais não há civilização. (CONCEIÇÃO, 1954, p. 13) 

Desse modo, a campanha iniciou seus trabalhos em 1952, e era subdivida em 

diferentes setores, os mais representativos, segundo Paiva (1987, p. 201) eram as 

missões rurais e os centros de treinamento. As missões rurais eram compostas por 

médicos, agrônomos, assistentes sociais, enfermeiros, e etc. Elas iniciavam seus 
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trabalhos a partir de uma pesquisa de campo, para escolher qual área seria mais 

suscetível às atividades oferecidas pela campanha, delimitada a área, buscava-se treinar 

lideranças na comunidade rural que auxiliassem nessas atividades. “Estas atividades 

eram dirigidas no sentido da educação de base, da organização de cooperativas, da 

assistência sanitária, cívica e moral, da introdução e melhoria das técnicas agrícolas, e 

etc.” Já os centros de treinamento eram destinados ao aperfeiçoamento dos professores, 

técnicos e filhos de agricultores.   

Por conseguinte, a abrangência da campanha, segundo a revista, deveria ser em 

todo o território nacional, no entanto, é possível perceber que a campanha atuou em 

apenas alguns locais do país.  Ela encerrou suas atividades em 1963 juntamente com as 

demais campanhas desenvolvidas pelo MEC.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Para desenvolver a pesquisa que resultou na concretização do artigo final da 

iniciação e consequentemente no presente trabalho, a metodologia empregada foi o 

estudo e fichamento dos primeiros quatro números da Revista da Campanha Nacional 

de Educação Rural, juntamente com sua correlação com outros autores que abordam o 

tema.  

A análise das informações obtidas através do estudo dos documentos, foram 

feitas segundo a perspectiva de Bacellar (2008, p. 63) em que se contextualizou os 

documentos, sempre observando a perspectiva de que “documento algum é neutro, e 

sempre carrega consigo a opinião da pessoa e/ou do órgão que o escreveu. ” Não 

julgando ser o documento a verdade, mas desconfiando das fontes e das intenções de 

quem a produziu, ou seja, através de um olhar crítico.  

 

4 Resultados 

 

Com o intuito de contemplar os objetivos estabelecidos ao início do trabalho, os 

quais foram: averiguar se houve e quais foram os investimentos realizados pela 

campanha aos professores rurais e como a revista os divulgou em suas páginas. Se faz 

necessário demonstrar: 1) a concepção de educação da campanha; 2) os problemas dessa 

educação; 3) a representação do professor rural e 4) os investimentos da campanha tanto 

para a educação quanto para o professorado rural.  
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Assim sendo, a educação ideal para a campanha era a educação de base 

(fundamental), que como dito anteriormente, era o mínimo de educação para que os 

habitantes do meio rural tomassem consciência de seus direitos e deveres cívicos e 

individuais de modo a contribuir para o desenvolvimento do país. Essa educação tinha 

por objetivo [...] solucionar os problemas do campo e vencer os inúmeros obstáculos – 

inércia, negligência, ignorância, injustiça mesmo, - com planos novos de trabalho no 

meio rural e sempre pela Educação do povo. (ANTIPOFF,1954, p. 169). Além de 

incutir no homem do campo o amor ao meio, contribuindo assim para sua permanência 

no meio.  

Todavia, a educação que já era oferecida no meio rural, não atendia tais 

objetivos, pois segundo a revista, as escolas rurais se limitavam a ensinar apenas a 

leitura, escrita e conta (tudo muito precariamente), mas para a campanha além desses 

três itens, intitulados de alfabetização, a educação rural deveria ao rurícola “[...] orientá-

lo para práticas agrícolas racionais; prepará-lo para o cooperativismo e para o crédito 

agrícola tão necessário; fazê-lo compreender a necessidade do sanitaríssimo e higiene 

rurais. ” (LOURENÇO FILHO, 1954, p. 36).  

Entretanto, é notório perceber que o principal objetivo da educação, oferecida 

pela campanha, era moralizar e civilizar o homem do campo, uma vez que este era 

considerado por esta como atrasado, incapaz, inerte:  

O homem rural [...] não sabe pensar para querer; habituou-se de tal 
modo a depender de alguém distante, fora de seu meio, que não tem 
capacidade para pensar, para querer, por si mesmo, alguma coisa de 
interesse coletivo (RAMOS, apud CONCEIÇÃO,1954, p. 6).  
 

 Desse modo, a educação de base era a grande solução para que este homem 

tomasse consciência do valor do seu trabalho e contribuísse para o progresso do país.  

Dessarte, os principais problemas da educação do meio rural e das escolas rurais 

destacados na revista, era o ensino frente aos ideários urbanos (que favoreciam o êxodo 

rural), a precariedade das instituições (com falta de mobiliário, recursos didáticos, 

higiene, e etc.) e a falta de formação das professoras, que em sua maioria, contribuíam 

para que os alunos não quisessem mais continuar no meio rural.  Como se constata do 

trecho destacado:  

Para cumprir a sua função, a escola rural precisaria ter devidamente 
considerados certos problemas que constituem, por assim dizer, a sua 
estrutura – de base material e espiritual – como sejam: o prédio, com as 
suas exigências de localização e equipamento; o professor, com os 
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vários problemas decorrentes da formação ou preparo, retribuição 
financeira pelos seus serviços, permanência no meio rural, contingência 
de ordem administrativa escolar e outros; o currículo, com os seus 
problemas consequentes: inadequação dos programas, discordância de 
objetos e métodos rotineiros de trabalhos escolares. (TELLES,1954, p. 
53). 
 

Desse modo, a campanha justificava sua interferência, propondo mudanças para 

que essa educação de fato auxiliasse o homem rural. Por isso propunha uma mudança na 

infraestrutura das escolas (para que tivesse mais higiene), nos currículos (de modo a 

contemplar as particularidades do meio rural), e na formação dos professores (para que 

não contaminassem os alunos com os ideários urbanos).  

O professor rural, em inúmeras vezes é caracterizado pela revista, como leigo, 

com uma má formação e culpado pelos problemas do meio rural (principalmente por 

contribuir para a saída do meio rural.) No entanto, nem todos recebiam as mesmas 

características, a revista categorizou três diferentes tipos de professores rurais:  

Consideremos três aspectos da realidade no que se refere ao 
professorado rural: 1. °) o professor titulado por escola normal ou curso 
pedagógico oficial ou de caráter privado, em estabelecimentos do 
interior; 2. °) o professor leigo para a docência do ensino primário pago 
pelo Estado; 3. °) o regente do ensino municipal (TELLES,1954, p. 62). 
 
No que se refere ao professorado, as leigas têm boa vontade, coitadas, 
mas lhe falta a capacidade; quando às normalistas, estão no meio rural 
porque não conseguiram ficar na cidade, que é o seu ideal, e sentem-se 
deslocadas e desinteressadas sem a menor ligação com as crianças ou 
com a comunidade. (SOUZA, 1956, p. 88). 

 
 Dessa maneira, os professores leigos tinham pouca ou nenhuma formação, já os 

formados nos cursos normais possuíam uma formação urbana e só trabalhavam nas 

zonas rurais quando não havia outra opção “Deslocado do meio urbano sua 

mentalidade, ao invés de se adaptar à mentalidade do meio rural se exaspera, e 

tumultua, contra este. ” (CONCEIÇÃO, 1956, p. 169). Os regentes municipais eram os 

que possuíam melhores formações, mas não eram a maioria.  

 Por essa razão, a campanha propunha que houvesse uma reformulação na 

formação desses professores rurais de modo a:  

“[...] melhorar o nível profissional, intelectual e social das professôras 
rurais, que na sua quase maioria, vivem abandonadas a seus próprios 
recursos, carecendo de orientação pedagógica segura e conhecimentos 
atualizados de métodos de ensino. ” (LOURENÇO FILHO 1954 p. 38) 
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Por conseguinte, os Centros de Treinamento de Professore Rurais eram o 

principal meio pelo qual a campanha iria suprir a deficiência na formação dos 

professores rurais. Havia nesses centros dois cursos: O Curso de Treinamento de 

Professoras Rurais e o Curso de Formação de Regentes do Ensino Primário Rural. 

(LOURENÇO FILHO, 1956, p. 98,99). 

O Curso de Treinamento de Professoras Rurais, era destinado a professoras que 

já trabalhavam nas escolas rurais, e tinha por objetivo oferecer recursos para a melhoria 

de seus trabalhos. Ele possuía duração de 4 meses e caráter teórico (através das matérias 

dos currículos das escolas) e prático por intermédio do estágio, no qual elas teriam 

acesso aos conhecimentos agrícolas, primeiros socorros e etc. (LOURENÇO FILHO, 

1956, p. 100 - 101) 

O Curso de Formação de Regentes do Ensino Primário Rural, era destinado a 

formação de novas professoras, tinha por objetivo “formar em Curso rápido, regentes 

para o ensino rural dos municípios da área de influência do Centro Regional” 

(LOURENÇO FILHO, 1956, p. 102). Possuía a extensão de 1 ano e meio e era dividido 

em três partes: 1°) revisão das matérias do primário; 2°) ensino de metodologias das 

disciplinas e matérias como: sociologia e pedagogia rural; 3°) estágio na escola modelo. 

Que assim como no primeiro curso as questões agrícolas e de primeiros socorros, eram 

trabalhados. (LOURENÇO FILHO, 1956, p. 102 - 103) 

 

 5 Considerações Finais 

 

 Portanto, é possível averiguar que a Campanha Nacional de Educação Rural foi 

uma importante iniciativa do Ministério da Educação, no que se refere à formação dos 

professores rurais, que antes estavam “abandonados nos próprios recursos” 

(LOURENÇO FILHO 1954 p. 38) 

 No entanto, algumas considerações são importantes de serem feitas: Apesar de 

ser culpabilizado (professores e o próprio meio rural) pelo atraso e pela má qualidade do 

ensino rural, os relatos da revista ao descrever as infraestruturas das escolas rurais e a 

própria forma de se nomear os professores rurais (através de acordos políticos), revela o 

frequente descaso do poder público com a educação rural. Como retrata Almeida (2011, 

p.61) “As posições das autoridades públicas traduziam-se em algumas ações reais, mas 

não atendiam de modo efetivo às carências do meio rural. ” e Barros e Lima (2013, p. 
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253) ao enfatizarem a falta de políticas públicas para a educação rural, uma vez que esta 

era deixada à margem, dando-se privilégio as escolas urbanas.  

A instrução pública primária rural e distrital em termos de políticas 
públicas foi negligenciada pelo Estado, não por acaso. Um dos fatores 
para essa negligência foi o estabelecimento de políticas compensatórias 
com objetivo de conter o movimento migratório e elevar a 
produtividade do meio rural, em consonância com os objetivos do 
capitalismo. (BARROS; LIMA, 2013, p. 258). 

 
E por fim, percebe-se uma incoerência no discurso realizado pela campanha. 

Pois, apesar de dizer em inúmeros artigos da revista que a campanha deveria valorizar a 

cultura e os costumes dos habitantes rurais, ao mesmo tempo pregava o discurso de 

civilizar e moralizar este homem rural. Como revela Barreiro (2010) ao retratar sobre 

um costume tipicamente rural:  

É interessante pensar sobre o caráter ambíguo com que a CNER tratava 
a questão da cultura. Por diversas vezes, o homem do campo foi 
descrito como “atrasado” e “inculto”, porém, a Campanha adotou como 
estratégia para a consecução de seus trabalhos o “mutirão”, tradição 
cultural de trabalho do homem do campo. (BARREIRO, 2010, p. 56). 
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GT1 - História e Historiografia da Educação 

 
HISTÓRIA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA/NA COMPANHIA FORD 

INDUSTRIAL DO BRASIL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA (1927-1945 ): A 
RELAÇÃO EDUCAÇÃO E TRABALHO  

 
Edna Marzzitelli Pereira1 

 

Resumo 

O trabalho ora apresentado trata das relações estabelecidas entre os alunos das escolas do Projeto Ford 
(chamo assim a atuação da Companhia Ford Industrial do Brasil, na Amazônia), crianças atendidas 
pelas instituições escolares criadas pela Companhia Ford Industrial do Brasil na Amazônia nas 
décadas de 1930 e 1940, e o trabalho ali realizado nas plantações de seringa ou em qualquer outra 
forma requerida pelo projeto. Essas crianças receberam uma educação institucionalizada oferecida 
pelo Projeto Ford e que está ligada ao desenvolvimento das sociedades e, muito particularmente, ao 
modelo societário determinado pelo modo de produção capitalista, no período de 1927 a 1945, e como 
esse fato histórico evidencia a contradição entre o ideal de homem cunhado pelo iluminismo – livre, 
autônomo, emancipado pela crença na razão e na capacidade de construir sua história – e aquele criado 
pela ideologia liberal – alienado para as relações entre os seres humanos, com esvaziamento do 
indivíduo, para o subjetivismo e o irracionalismo, voltado fundamentalmente para o mundo do 
trabalho. A história das instituições escolares do Projeto Ford propiciou-nos entender que, para além 
da concepção de educação presente nessas escolas, elas eram escolas capitalistas, ou seja, espelhavam 
a sociedade de classes com interesses opostos: de um lado, uma empresa transnacional que tinha para 
a escola uma função limitada, a saber, atrair trabalhadores para sua plantation e instruir seus filhos, 
tornando-os trabalhadores melhores e mais adequados ao modelo fordista de produção. Do outro lado, 
os filhos dos trabalhadores que podiam se beneficiar daquilo que o saber escolar era capaz de 
propiciar; todavia, eram atraídos pelo trabalho assalariado, deixando de ter acesso ao desenvolvimento 
cultural, elemento necessário ao aperfeiçoamento humano, base de superação de uma visão ordenada e 
moralizante de sociedade e de um trabalho de massa com proveito privado, tudo acobertado por uma 
ideologia que naturalizava a função e o papel desempenhado pela escola. 
 
Palavras-chave: História da educação. Amazônia. Educação e Trabalho.  
 

Ponto de Partida 
 
O trabalho apresentado trata das relações estabelecidas entre os alunos das escolas do 

Projeto Ford, crianças atendidas pelas instituições escolares criadas pela Companhia Ford 

Industrial do Brasil na Amazônia nas décadas de 1930 e 1940, e as atividades ali realizadas 

nas plantações de seringa ou em qualquer outra forma requerida pelo projeto.  

Logo, refere-se à educação das crianças – filhos e filhas de trabalhadores – e o 

trabalho assalariado presente no projeto industrial americano que tinha como objetivo 

expresso plantar e colher seringa, no Brasil, para obtenção de borracha, utilizada na 

                                                           
1 Professora doutora da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA e Coordenadora do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA. E-mail: 
edna.pereira@ufopa.edu.br. 
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fabricação de diversos artefatos, fundamentais para o desenvolvimento industrial promovido 

pelos Estados Unidos da América (EUA).  

Essas crianças receberam uma educação institucionalizada oferecida pelo Projeto Ford 

e que está ligada ao desenvolvimento das sociedades e, muito particularmente, ao modelo 

societário determinado pelo modo de produção capitalista, no período de 1927 a 1945, e como 

esse fato histórico evidencia a contradição entre o ideal de homem cunhado pelo iluminismo – 

livre, autônomo, emancipado pela crença na razão e na capacidade de construir sua história – 

e aquele criado pela ideologia liberal – alienado para as relações entre os seres humanos, com 

esvaziamento do indivíduo, para o subjetivismo e o irracionalismo, voltado fundamentalmente 

para o mundo do trabalho. 

Assim, o ponto de partida reporta-se a um lugar – a Amazônia Brasileira2, no Norte do 

país, e, em especial, a região Oeste do Estado do Pará; a um grupo – o das crianças, filhas dos 

trabalhadores do projeto industrial americano; e a um tempo – de 1927 a 1945, caracterizado 

pelo desenvolvimento das sociedades e, muito particularmente, pelo modelo de produção 

industrial que iria influenciar a estrutura e a organização societária, inserido numa conjuntura 

econômica e social – o fordismo.  

 

O Projeto Ford e as crianças 
 

A Ford Motor Company, maior indústria automobilística dos Estados Unidos no 

período estudado, constituiu, em 10 de outubro de 1927, a Companhia Ford Industrial do 

Brasil (CFIB), cujo objetivo era plantar seringueiras na Amazônia, numa área de um milhão 

de hectares de terras concedidas pelo governo do estado do Pará, no Oeste do estado, entre os 

municípios de Itaituba e Aveiro, à margem direita do Rio Tapajós. 

Henry Ford pretendia plantar seringa para a fabricação de borracha como forma de 

suprir as necessidades de produção de suas indústrias. Entretanto, segundo o estatuto da nova 

empresa criada no Brasil, fora-lhe permitido atuar em diversas atividades, nas áreas extrativa, 

comercial, financeira, até mesmo no oferecimento de serviços de transporte, comunicação, 

segurança, saúde e educação escolar. 

Para apoiar o empreendimento agrícola, foram erguidos dois núcleos urbanos, 

Fordlândia e Belterra. “Vários milhões de dólares foram gastos. Em 1945, após 18 anos de 

                                                           
2 Refere-se à área geográfica formada por nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e 
Tocantins, mais uma parte de Mato Grosso e Maranhão. Ocupa 5.016.136,3 km², que correspondem a 59% do 
território brasileiro. Nela, vivem mais ou menos 24 milhões de pessoas, distribuídas em 775 municípios (IBGE, 
2010).   
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atividades, a Companhia [o Projeto Ford] foi extinta e todo seu acervo transferido, a preço 

simbólico, para o governo brasileiro” (COSTA, 2012, p. 27). 

Todo esse investimento evidenciava o movimento mais amplo do capital na tentativa 

de enfrentar uma conjuntura internacional que tinha na borracha uma matéria-prima de 

crescente importância na economia mundial em face do admirável crescimento do setor 

produtor de artefatos de borracha, principalmente, o de pneumáticos destinados ao grande 

número de veículos que estavam sendo fabricados. 

 
No início do século XX, a borracha tornara-se uma matéria-prima imprescindível às 
economias industrializadas, transformando o controle de seu suprimento em 
elemento de peso na disputa político-econômica que se avizinhava. Na verdade, as 
tentativas de controlar e explorar diretamente as matérias-primas tropicais faziam 
parte da própria essência do movimento expansionista europeu [e também 
estadunidense]. No caso da borracha, que se destacava entre as outras matérias-
primas, sua importância crescente fazia com que seu controle evoluísse de uma 
simples questão comercial para o status de fator econômico vital ao 
desenvolvimento das diversas políticas nacionais (PINTO, 1984, p. 29). 
 

Esse contexto de desenvolvimento do capitalismo, conhecido como imperialismo, 

assinala a sua fase monopolista; ou seja, de um lado, o capital bancário, de alguns poucos 

bancos, alia-se ao capital industrial, de grupos que já vinham de forma crescente 

estabelecendo cartéis e trustes, – concentrando determinados ramos da indústria na aquisição 

de matéria-prima, nos mercados de vendas, nos prazos de pagamento, estabelecendo preços, 

distribuindo mão de obra especializada, tecnologia de ponta e lucro – gerando uma nova 

forma para o capital, o capital financeiro; e por outro lado, faz-se uma nova divisão territorial, 

estendendo-se e ampliando a política colonial por todas as regiões do mundo. 

Segundo Lenin (2012, p. 124), são cinco as características fundamentais do 

imperialismo: 

1) a concentração da produção e do capital alcançou um grau tão elevado de 
desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um papel 
decisivo na vida econômica; 2) a fusão do capital bancário com o capital industrial e 
a criação, baseada nesse “capital financeiro”, da oligarquia financeira; 3) a 
exportação de capitais, diferentemente da exportação de mercadorias, adquire uma 
importância particularmente grande; 4) a formação de associações internacionais 
monopolistas de capitalistas, que partilham o mundo entre si; 5) conclusão da 
partilha territorial do mundo entre as potências capitalistas mais importantes. 
 

Além disso, a política decorrente dessas questões intensifica essa divisão do mundo 

entre as grandes potências imperialistas, o que será o estopim das duas grandes guerras 

mundiais3 e de diversos outros conflitos localizados. “A Primeira e a Segunda Guerra 

Mundial [sic] não poderiam ter confirmado de maneira mais flagrante as previsões de que as 

                                                           

3 A Primeira Grande Guerra Mundial – 1914 a 1918 – e a Segunda Grande Guerra Mundial – 1939 a 1945. 
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contradições entre as grandes potências imperialistas orientariam a história na entrada do 

século XX” (SADER, 2001, p. 6). 

Como consequência, houve um deslocamento da hegemonia capitalista mundial, 

consolidando-se o império norte-americano, evidenciado pelo enfraquecimento econômico da 

Inglaterra, da Alemanha e de toda a Europa, duramente atingidas pelos conflitos bélicos, 

levando ao final desse longo período a uma repartição da hegemonia mundial e uma divisão 

ideológica clara entre o modelo capitalista americano e o socialismo soviético. 

 
Dessa forma, as potências que repartirão a hegemonia mundial são aquelas que, em 
1917, durante a Primeira Guerra Mundial, haviam tomado rumos opostos: uma saiu 
da guerra para fazer sua revolução; a outra entrou na guerra para levar a uma decisão 
o conflito com seu peso desestabilizador (SADER, 2001, p. 7. Grifo nosso). 
 

Diante desses acontecimentos, a borracha, assim como outras matérias-primas, como o 

carvão, o ferro (depois o aço) e o petróleo, vão polarizar as atenções dos países centrais; a 

borracha, em particular, dada a sua peculiaridade de monopólio tropical (que será 

posteriormente vencido), torna-se um foco constante das disputas internacionais por ser 

imprescindível no processo industrial e, também, pela inexistência de fontes abastecedoras 

que pudessem fazer frente à crescente demanda. Era preciso buscar outras maneiras de 

obtenção desta matéria-prima. 
 

Dessa forma, é possível vislumbrar, embora com limites temporais de precária 
nitidez, dois períodos distintos neste movimento de corrida às regiões produtoras de 
borracha vegetal. O primeiro, que se estendeu até o início do presente século [século 
XX], foi dominado pelos interesses econômicos ingleses, secundados pelos 
holandeses e franceses, e teve seu ponto culminante na transferência do eixo 
produtor de borracha da Amazônia para o Sudeste Asiático. O segundo, que se 
prolongou até o presente, teve – sob impulso alemão, soviético e norte-americano -, 
como característica principal, a crescente substituição da borracha vegetal pela 
borracha sintética. Neste último movimento, o episódio decisivo foi, sem dúvida, o 
esforço de guerra norte-americano, entre 1939 e 1945 (PINTO, 1984, p. 29-30). 
 

Entre nós, um contexto de tensões políticas e sociais impulsionadas por uma economia 

primário-exportadora frágil e dependente favorecia sobremaneira o domínio americano como 

potência econômica, tecnológica, militar e política, com a garantia do domínio cultural e 

ideológico que, a partir de Hollywood, faz chegar ao mundo o American way of life4, 

fundando um estilo de viver, de produzir e de consumir, difundindo um modelo de homem – 

self-made man5 – que, combinado com o poderio tecnológico-industrial6, configura, a partir 

dessa base material invejável, um bloco capitalista coeso e forte. 

                                                           
4 Em português: modo (ou estilo) de vida americano [isto é, especificamente, estadunidense].   
5 Em português: homem bem-sucedido por seu próprio esforço; empreendedor.   
6 Tendo como marcas a indústria automobilística, a produção de petróleo e o modelo de produção fordista.   
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Aliado a isso, o domínio das oligarquias agrárias brasileiras e a queda do preço do café 

no mercado internacional, pela superprodução, vão exercer sobre o governo, comprometido 

inteiramente com esse setor, pressão para tomar medidas fiscais e no câmbio que fizeram 

crescer uma onda inflacionária que desagradava tanto às oligarquias, inclusive as não 

diretamente vinculadas ao café, quanto às outras parcelas da sociedade; além do que, a 

implantação de um projeto como foi o Projeto Ford reforçava e legitimava o discurso 

modernizador e populista de Getúlio Vargas, logo no pós-revolução de 1930 e em pleno 

Estado Novo. 

No contexto amazônico, era evidente o abandono e a decadência das oligarquias locais 

vinculadas à borracha, as quais, em crise, não vislumbravam alternativas de manutenção do 

esplendor e do desenvolvimento obtidos no período do boom da produção extrativista. 

Considera-se que a queda brusca no preço da borracha, a drástica redução nas 

exportações e equivalente quebra nas importações reduziram em igual proporção, numérica e 

qualitativamente (do ponto de vista econômico e político), a economia local. A sua lenta, mas 

real reorganização sobre novas bases (agricultura de subsistência, produção animal, castanha 

do Brasil, etc.), as redefinem, reafirmando, todavia, o seu caráter mercantil e dominantemente 

extrativista, presentes, de uma maneira ou de outra, ainda hoje (COSTA, 1993, p. 24). 

É esse conjunto de fatores orgânicos e conjunturais bem entrelaçados que vai aninhar a 

entrada da Ford Motor Company no Brasil e na Amazônia do oeste paraense, conciliando os 

interesses do capital – americano, brasileiro e amazônico ou paraense – como forma de 

recuperar um “contexto econômico, social e político marcado pelo domínio mercantil, pelo 

extrativismo florestal, pela propriedade relativamente livre da terra e pela pequena agricultura 

de subsistência” (COSTA, 1993, p. 87). Apesar de que esses múltiplos interesses vão, ao 

longo do processo, se mostrar contraditórios e, muitas vezes, antagônicos, pois, enquanto os 

americanos queriam a independência do mercado para obter a matéria-prima que precisavam 

de forma mais barata, os amazônicos acreditavam que o livre mercado obtido pela presença 

dos americanos na produção os favoreceria com o aumento de consumo e propiciaria o 

desenvolvimento estrutural de que tanto necessitavam, como estradas, portos, mão de obra 

abundante e barata, garantindo, assim, a reprodução do capital. 

Na educação, tanto no mundo – em particular, nos Estados Unidos – quanto no Brasil, 

vivia-se o entusiasmo trazido pelas ideias da Escola Nova, protagonizadas pelos educadores 

liberais, dentre eles John Dewey e William Kilpatrick, e, no Brasil, Anísio Teixeira, Lourenço 

Filho, Fernando Azevedo e outros que, aliados a diversos e complexos fatores, faziam desse 

um momento marcante da educação brasileira. 
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O que interessa aqui é chamar a atenção para o fato de que, no período de vigência do 

Projeto Ford, a sociedade brasileira vivia um momento de significativas transformações, em 

todos os contextos – econômico, político, social e cultural, evidenciadas, na educação, 

principalmente, pela tentativa de implantação de um sistema nacional de educação e pelo 

atendimento assistencial legislado, dado pelo Estado brasileiro, às crianças7. 

Cabe, neste ponto, esclarecer que o Projeto Ford construiu dois núcleos urbanos para 

apoiar as plantações de seringa nas margens do Tapajós – Fordlândia8 e Belterra. Belterra foi 

uma alternativa da Companhia Ford Industrial do Brasil (CFIB) para salvar o projeto que já 

apresentava sinais de fracasso. Assim, a partir de 1934, a CFIB começou a ter acesso a uma 

nova área de plantio que passa a receber maciços investimentos em infraestrutura e, num 

período de cinco anos, evolui mais do que Fordlândia. Belterra transforma-se, após meados de 

1934, no principal foco de investimentos do Projeto Ford. No bojo desse movimento, foram 

necessários investimentos em diversos setores, dentre eles a educação, o que resultou na 

construção, pelo projeto, de seis grandes escolas, sendo uma em Fordlândia e as demais em 

Belterra, que passaram a promover, de maneira institucionalizada, a educação das crianças, 

filhas dos trabalhadores do projeto. O jornal A Folha do Norte noticiava, em 1940, que 

estudavam nas escolas de Belterra, sem considerar Fordlândia, naquele ano, cerca de 1000 

crianças9. 

 

Os alunos das escolas do Projeto Ford e a relação com o trabalho 
 

E quem são as crianças que se tornaram os alunos das escolas do Projeto Ford, 

segundo os documentos escritos consultados na pesquisa realizada? 

Os documentos escritos consultados podem ser divididos em dois grupos: os 

encontrados nos arquivos e armários, nas dependências das escolas, em Belterra, e os que 

foram garimpados em outros espaços e/ou instituições.  

Os primeiros são todos documentos administrativos das escolas Boa Vista, em 

Fordlândia; Edsel Ford e Benson Ford, em Belterra que, apesar de mal cuidados, mal 

acomodados, mal conservados, estão legíveis, com a tinta em perfeito estado. São manuscritos 

                                                           
7 Declaração de Genebra pelos Direitos das Crianças (1924), Código de Menores (1927), Criação do Ministério 
da Educação e Saúde. A Constituição de 1934, a criação do Fundo das Nações Unidas de Socorro à Infância 
(UNICEF - 1946) que passa a ser permanente, em 1953; e a Declaração Universal dos Direitos da Criança 
(1959), formalizada pela ONU.   
8 “No dia 28 de julho de 1928, menos de um ano após a criação da Companhia, a Vila de Fordlândia, com toda 
sua bela estrutura urbana e sediando a CFIB, no Vale do Tapajós, foi dada como inaugurada, no local antes 
denominado ‗Boa Vista’” (SANTOS, 2004, p. 33).   
9 Folha do Norte, Belém, 02 mar. 1940.   
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em livros previamente impressos, um para cada finalidade (livro de ponto de alunos, livro de 

resumo de matrículas etc.), adquiridos em papelarias ou gráficas de Belém, preenchidos pelas 

professoras e assinados; e também abertos, em letra cursiva impecável, pela diretora10 das 

escolas.  

Ao manusear os livros de secretaria encontrados nas escolas, pelo menos dois aspectos 

nos parecem saltar aos olhos: primeiro, a constatação de que ali, naqueles espaços, 

funcionava, como ainda funciona, uma instituição escolar de ensino elementar11 que atendeu à 

crianças brasileiras, propiciando, de forma bastante visível, concreta, organizada e 

sistemática, a educação escolar daqueles filhos de trabalhadores que ali estavam porque seus 

pais trabalhavam no Projeto Ford.  

A Ata da Sessão de Promoção dos Alunos da Escola Benson Ford, do ano de 1941, 

abaixo transcrita, evidencia esse aspecto e mostra o funcionamento da instituição com registro 

dos alunos aprovados e reprovados em cada série de 1ª a 4ª série, ainda não sendo a 5ª série, 

oferecida na Benson Ford, recém-inaugurada; logo, nessa ata não aparecem finalistas. 

 
Ata da Sessão de promoção dos alunos da Escola “Benson Ford” em 

1941 
 

Aos três dias do mês de outubro de mil novecentos e quarenta e um no salão principal do prédio onde 
funciona a escola “Benson Ford”, presente a diretora normalista Zélia Pinto de Souza Braga e as 
professora Gersonita Pereira Mayer, Helia Rodrigues de Feitas, Joana Colares Coên, Julia Capucho 
Conteiro e Raimunda Nonata Frota Rôla teve lugar a sessão para apurar o resultado das provas dos 
alunos da referida Escola e dar promoção aos que alcançaram medias suficientes. Sob a presidência 
da senhora diretora, foi verificada a classificação seguinte: 1ª série classe preliminar, com acesso 
para a classe atrazada da mesma série: Raimundo Nonato de Abreu, Levindo Vanzalir, Raimundo 
Cavalcante Maia, Luiz Fonseca, Lourival Batista Lira, Lauro Mota, João Catunda, Josias Batista Lira, 
Francelino Araujo, Raimundo Maia, Sebastião Gomes, Renato Pedroso, Benjamim Galvão, 
Alexandrina Siqueira Mota, Matilde Siqueira Mota, Margarida Dias, Dulcelina Miranda, Francisca 
Vitor, Estelita do Nascimento Cruz, Francisca Lopes da Silva e Alvina Costa Santos, permanecem na 
mesma classe: Ivan Neves Gama, Guilherme Souza Campos, Marcolino de Oliveira, Felix de Oliveira, 
Hemerson Hoyos, Vivaldo Gomes da Silva, Venceslau Gomes da Silva, Azuir Mota, Izaias Tavares de 
Souza, Joaquim Viana Araújo, Claudio Lima dos Santos, Antonio Lima dos Santos,Teodomiro 
Vasconcelos, Roberto de Araújo, Durval Rosa de Farias. Inezildo Santos Viana, Levi Batista Lira, 
Osman Figueiredo, Francisco Ferreira da Silva, João Pantoja de Lima, Air Alves Maia, Antônio 
Almeida dos Santos, Casimiro Almeida dos Santos, Alonso de Sousa Lima, Raimundo Batista, Manoel 
Belchior da Penha, Valdomiro Ferreira Barbosa, Guilherme dos Santos, José Maria Mota, Francisco 
Correa Lima, José Correa Lima, Manuel Juarez de Sousa, Alfredo Gonçalves Dias, Servito de Sousa, 
José Fonseca de Sousa, Enedino Moraes, Martinho Sousa Brito, Manuel Santa’Ana de Jesus, 
Raimundo Lopes da Silva, Natanael Galvão de Lima, Raimundo José de Sousa, Umbelino de Sousa e 
Vladimir Silva. 1ª serie adiantada: Silvio Castro de Oliveira, Jose Catarino da Piedade, Zildo Nogueira 
da Sila, Alcides Castro de Sousa, Manuel Rosindo dos Santos, Raimundo Siqueira Mota, Antônio 
Amador Campos, Joialina dos Anjos Feitosa, Maria de Jesus de Oliveira Amazonas, Elvira Vitor de 
Araujo, Leonildes Campos de Sousa e Raimunda Gomes; permanecem na mesma classe: Raimundo 

                                                           
10 A diretora Zélia Pinto de Souza Braga era responsável por todas as escolas, vista pela comunidade como se 
fosse o que é, agora, uma Secretária da Educação.   
11 Ou seja, o curso primário em cinco séries e que chamamos, hoje, os anos iniciais (1º ao 5º ano) do ensino 
fundamental, além de atenderem assistencialmente às crianças de menor idade, a partir dos dois meses e até os 
seis anos completos, na Creche Darcy Vargas.   
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Souza Campos, Raimundo Silva Prego, Francisco Gomes Silva, Arlindo Barroso de Melo, Jesse dos 
Anjos Feitosa, Armando Lima dos Santos, José Maria Amaral, Manuel Moreira Costa Filho, Francisco 
Rodrigues da Silva, Geraldo Vieira, Manuel Alves Maia, Messias Gomes da Silva, Salvador Santos 
Melo, Honorato Correa Lima, Dario Mendes de Oliveira, Herculano Almeida, Olimpia Gomes da 
Silva, Zeneide Lopes da Silva, Zilmar Lopes da Silva, Isabel Lima dos Santos, Vegenita Barbosa, Ivete 
Oliveira Costa, Alice Mendes de Oliveira, Alice Fernandes, Maria Paixão de Oliveira e Francisca 
Andre da Silva. 1ª série adiantada com acesso a 2ª série: João Antonio de Almeida, Alvaro Elpidio 
Amazonas, Paulo Ferreira de Sousa, Bibiano Nogueira, Edmundo Figueira, Antonio Mota de Sousa, 
Jose de Sousa Ribeiro, Selesio Maia, Geraldo Avelino de Sousa, Elias de Almeida, Agostinho do 
Nascimento, Miriam de Freitas Braga, Etelvina Hoyos, Maria Rita Feitosa, Isonina Pereira Brasilia 
Moura, Iomasia Pedroso, Otilia Soares, Leonice Chagas, Miraci Pinto, Maria Emiliana e Isabel 
Medeiros, permanecem na mesma classe: Malaquias da Silva Prego, Antonio Lopes, Ernani Pontes, 
Raimundo Correa e Angecira Viana. 2ª serie, com acesso para a 3ª serie: Terezinha Gonçalves 75%, 
Dulce dos Anjos Lima 70%, Raimunda Vanzilir 67%, Laura Pinheiro Medeiros 63%, José Nascimento 
57%, Elpidio Cruz Moura 55%; permanecem na mesma classe: Jose Gomes da Silva, Zaíra Fonseca de 
Abreu, Maria Marta Amaral, Eroilde Filgueira de Sousa, Eunice Marques e Benedita Moura. 3ª serie, 
com acesso a 4ª serie: João Batista Costa 80%, Itair Sá e Silva 75%, Iracilda Sá e Silva 71%, Manuel 
Amaral 58%, Carlos de Freitas Braga 55%, Alzira Chagas Ferreira 51%, permanecem na mesma 
classe: Iloriza Gomes da Silva, Maria Tereza Sena de Oliveira e Maria Estela Sena de Oliveira. Nada 
mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, mandando a senhora diretora lavrar a presente que eu 
servindo de secretaria, fiz e assino, com as demais presentes.  
 

Gersonita Pereira Mayer  
Zelia Pinto de Sousa Braga  
Helia Rodrigues de Freitas  

Joana Colares Coên  
Julia Capucho Couteiro  

Raimunda Nonata Frota Rola 
 

Poderíamos dizer, ainda, que a importância dada à escola pode ser levada em conta 

pela quantidade de crianças frequentando a escola e recebendo educação institucionalizada no 

meio da floresta enquanto seus pais trabalham num projeto de plantio industrial de seringa. 

Da mesma forma, quando abrimos os livros de registros das escolas, são os nomes dos 

alunos o que mais nos chamam a atenção. Aqueles nomes são a comprovação da quantidade 

de crianças que viviam nos núcleos urbanos do Projeto Ford e frequentavam as escolas. São 

muitos nomes, muitos com sobrenomes conhecidos na região – Amazonas, Maia, Colares, 

Cohen e Coên, Imbiriba, Pedroso, Galvão, Benoliel, Boanerges e outros – e que têm ali 

registradas, confirmadas suas trajetórias escolares, em geral de curta duração, pelo menos, 

para a maioria daquelas crianças. Tanto isso é verdadeiro que, por exemplo, na Escola Edsel 

Ford, de 1939 (ano de sua criação) até 1945 (final do período estudado), só encontramos o 

registro de três alunas concluintes do “curso primário” nas Atas das sessões de promoção dos 

alunos: Maria Alice Nogueira Reça – média 87% – ano de 1943; e Odarica Paz Silva – média 

83% – e Benedita Nunes Pereira – média 78%, ambas em 1944. 

Essas Atas trazem informações a respeito do número de alunos aprovados e 

reprovados em cada série, a média percentual de aprovação para as 3ª, 4ª e 5ª séries, assim 

como o número de alunos que concluíram o ensino primário na Escola Edsel Ford.  
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Outro aspecto a considerar, nos documentos, é a idade das crianças. Muitas entraram 

na escola com 12, 13 e até 14 anos. Segundo Pereira (2012), muitos dos trabalhadores 

recrutados para trabalhar no Projeto Ford eram adolescentes com idade entre 13 e 17 anos, e 

confirma o autor essa situação ao manusear os registros de empregados e outros documentos 

internos que indicam ter existido, pelo menos, 60 “garotos” trabalhando nas plantações, em 

tarefas consideradas mais “leves e fáceis”: “M.G.M, nascido em 1926, no Lago Grande, em 

Santarém, e admitido em julho de 1942, aos 14 anos de idade, como aprendiz classe C; H. S. 

T, nascido em Santarém em 1927 e admitido aos 17 anos, como lavrador classe C, no ano de 

1944, para trabalhar em Belterra” (PEREIRA, 2012, p. 75). 

Amorim (1995) também afirma que a carência de mão de obra fez com que o Projeto 

Ford utilizasse a mão de obra infantil e apresenta dois documentos comprobatórios bastante 

interessantes: 1) uma autorização para que o menor Antonio da Silva Rodrigues, com 10 anos 

de idade, trabalhasse na companhia, dada pela mãe, Antonia Maria Rodrigues, datada em 20 

de maio de 1934; 2) uma ficha funcional de número 2654, de Raimundo Timóteo da Silva, de 

14 anos, como aprendiz classe C, em 21 de outubro de 194512. “O salário pago a este menor, 

Cr$0,50 por hora, era inferior ao salário pago a um adulto no mesmo período que era de 

Cr$1,135 pela mesma jornada de trabalho” (AMORIM, 1995, p. 43). 

Pagar menores salários, reduzindo, assim, os gastos do capital na produção, 

comprometendo a família com a manutenção e reprodução dos indivíduos, passa ser mais uma 

das estratégias utilizadas pela indústria na exploração do trabalho, conforme nos mostra 

Engels (2010): 

[...]Numa família onde todos trabalham, cada membro pode ganhar um pouco 
menos, e a burguesia aproveitou amplamente a ocasião que lhe foi oferecida pelo 
trabalho mecânico para utilizar e explorar as mulheres e as crianças tendo em vista a 
redução dos salários (ENGELS, 2010, p. 195). 
 

Nos depoimentos de nossos entrevistados, há testemunhos de que as crianças eram 

realmente requisitadas para trabalhar como assalariados no Projeto.  
 

J: Quando cheguei como meus pais em Belterra, com 16 anos, fui logo orientado a procurar o capataz 
para trabalhar, [que] disse que ia dar um jeito de aumentar a minha idade para ganhar salário de 
maior (ENTREVISTA X). 

 

Diante disso, como o projeto podia oferecer toda uma estrutura para que as crianças 

pudessem frequentar a escola, mas as contratava como trabalhadores assalariados para ganhar 

menos da metade do salário pago aos trabalhadores adultos? 

 

                                                           

12 Os documentos estão em Amorim (1995), respectivamente, no ANEXO 14 (p. 103) e no ANEXO 15 (p. 104).   

568



 

Desde os começos da nova indústria, as crianças foram empregadas nas fábricas. No 
início, em função das pequenas dimensões das máquinas (que, logo em seguida, 
cresceram), eram praticamente só crianças que trabalhavam nelas; os fabricantes 
buscavam-nas nas casas de assistência à infância pobre, que as alugavam em grupos, 
por um certo número de anos, na condição de “aprendizes”. [...] o Poder Legislativo 
ainda teve de intervir várias vezes para proteger as crianças contra a rapinagem da 
burguesia (ENGELS, 2010, p. 187). 
 

A “rapinagem da burguesia”, como chama Engels (2010) à exploração do trabalho 

infantil feita pelo capital, é tida como uma “tendência irreversível” (LOMBARDI, 2010, p. 

142) defendida por Marx a partir do seu entendimento sobre a importância do trabalho como 

categoria fundante da ontologia humana, “isto é, como uma dimensão fundamental para o 

entendimento do homem e da necessária e permanente produção de suas condições de 

existência” (LOMBARDI, 2010, p. 142). 

A folha nº 16, do Livro do Ponto Diário dos Alunos, da 2ª série, da Escola Edsel Ford, 

do mês de maio de 1941 – secção masculina, preenchido pela professora Vitalina de Sousa, 

em que está registrada a participação efetiva dos alunos: a idade, seu número de matrícula, o 

número de ordem, os nomes, os dias do mês (onde são marcadas as frequências), o resultado 

das provas mensais em percentuais, a conduta, o aproveitamento, o comparecimento, as faltas 

(justificadas e não justificadas), os retirados cedo e os atrasados; no espaço destinado às 

observações, foi anotada a eliminação de dois alunos por falta de frequência. No final, a 

professora teve o cuidado de calcular a frequência média dos alunos, o que nos aponta sua 

preocupação com a ausência desses alunos às aulas e, quem sabe, um pressuposto de que já 

estariam trabalhando na plantação por um salário. 

Segundo Lombardi (2010), Marx preocupava-se com a impossibilidade da indústria de 

fazer uso do trabalho infantil no desenvolvimento de suas forças produtivas, mas considerava 

“o trabalho infantil uma medida salutar, desde que exercida sob condições aceitáveis, que não 

coloque em risco o desenvolvimento físico e intelectual da criança” (LOMBARDI, 2010, p. 

143. Grifos do autor). 

E quais seriam essas “condições aceitáveis”? Aquelas em que se articulem ensino e 

trabalho, o que só se realiza na perspectiva do modelo fabril de produção, já que, com o 

desenvolvimento tecnológico promovido por tal modelo e o consequente uso das maquinas, o 

trabalho simplificou-se, diminuindo a força necessária para executá-lo, fazendo com que leis 

fabris fossem implementadas para regular as condições de acesso das crianças e a duração de 

sua jornada de trabalho, propiciando, contraditoriamente, a gênese da articulação ensino-

trabalho. É Nogueira (1993) quem explica: 
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Assim, para Marx, essas leis fabris estão na origem da forma embrionária de 
conjugação da instrução com o trabalho. Ou, em outros termos, esse fenômeno é 
visto por ele como sendo o fruto natural do processo de desenvolvimento da base 
técnica da produção e das relações sociais especificamente capitalistas. [...] a 
justaposição ensino-trabalho que ela instaura não poderia deixar de ser, igualmente, 
um produto desse processo. E Marx – ao defender esse princípio – não buscava 
senão alinhar-se ao processo histórico, acreditando ver nessa união, ao mesmo 
tempo, uma faceta de exploração e o germe dos meios que deveriam conduzir à sua 
derrubada (NOGUEIRA, 1993, p. 105). 
 

Para os alunos, crianças e adolescentes, que abandonavam os bancos escolares para 

trabalhar nas plantações da Ford, a possibilidade de união ensino-trabalho se tornava ainda 

mais distante, diante do contexto e das concepções ali presentes, mesmo para os que 

frequentavam as escolas noturnas do Projeto, possibilidade concreta dessa aproximação. No 

entanto, essas escolas noturnas dificilmente atendiam às necessidades desses trabalhadores tão 

jovens. 

[...] boa parte das crianças trabalha durante a semana, nas fábricas, [nas plantações] 
e em casa, o que não lhes permite ir à escola. E as escolas noturnas, a que deveriam 
comparecer os que trabalham durante o dia, têm poucos alunos, que, aliás, tiram 
pouco proveito dela (ENGELS, 2010, p. 150). 
 

Dentre os documentos encontrados na Escola Benson Ford, achamos um Livro de 

Ponto Diário de alunos, da Escola Noturna do Bloco 129, ano de 1945 a 1957 – também 

“aberto” pela Profª. Zélia Braga. 
 

Servirá êste livro para ponto diário dos alunos da Escola Noturna do Bloco 129 e vão todas as suas 
folhas numeradas e por mim rubricada com a rubrica [rubrica] – de que faço uso. Belterra, 10 de 
agosto de 1945 – Zélia Pinto de Souza Braga – Diretora das Escolas de Belterra. 

 

A escola de ensino noturno, em Belterra, era frequentada por crianças e jovens, que se 

matriculavam em maior número na 1ª série. O número de faltas de comparecimento às aulas 

era muito alto. Os alunos frequentavam a escola noturna muito cedo; encontramos nesse ano 

(1945) três crianças de até 12 anos; a grande maioria – 42% – tinham entre 16 e 18 anos de 

idade e 19% eram adultos. A escola noturna funcionava como uma turma multisseriada, um 

professor para todas as séries e só três dias na semana. A turma era só de homens, assim como 

o professor também era homem. Apesar do relatório de Mr. A. Johnston fazer referência a 

turma de ensino noturno de inglês em Fordlândia, não encontramos qualquer registro ou 

menção a esse fato. “[...] Em adição, aulas noturnas de inglês são ministradas por um instrutor 

indicado que tem uma classe de 19 jovens brasileiros”. Sobre o ensino noturno relata: 

“Existem 3 classes noturnas em Belterra, com um total de matrículas de 105 estudantes. Estes 

estão a cargo de 3 instrutores que são pagos pela companhia. Cada classe tem aulas duas 

noites por semana” (JOHNSTON, [ca.1941], p. 16). 
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Pucci, Ramos-de-Oliveira e Sguissardi (1995), analisando quem é o aluno da escola 

noturna de São Paulo, a partir dos dados fornecidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – 1987, dizem: 
 

O sistema capitalista – mesmo no seu estágio mais desenvolvido – tem necessidade 
de formar e reproduzir sua força de trabalho. Para ele é importante manter um 
equilíbrio de mercado e de classe entre as três seguintes situações sociais dos jovens: 
os que apenas estudam, os que trabalham e estudam e os que apenas trabalham. O 
pré-trabalho e a escola acabam desenvolvendo a função básica de formar futuros 
assalariados. Assim como os trabalhadores adultos da Europa Ocidental – no 
período manufatureiro – tiveram que ser moralizados para se adequarem ao novo 
processo de trabalho, assim como os nativos das colônias européias na América, 
África tiveram que ser civilizados para se integrarem às plantações agrícolas 
capitalistas, de forma semelhante também nossos jovens, que se preparam ou que já 
estão se iniciando no processo de trabalho capitalista, têm que ser educados. Nos 
três casos, o objetivo é o mesmo: dominar as resistências naturais dos homens e 
discipliná-los para a produção capitalista (PUCCI; RAMOS-DE-OLIVEIRA; 
SGUISSARDI, 1995, p. 33-34  – Grifos dos autores).                                                                          
 

A oferta de ensino noturno nas escolas do projeto Ford coaduna-se com o que 

preconizava a Reforma da Instrução Pública do ensino primário, de 1931, no Estado do Pará, 

que, em face dos altos índices de analfabetos13, institui o ensino “prático popular”: 
 

O ensino prático popular, ofertado nas escolas noturnas, era reduzido a dois anos de 
duração com o objetivo de transmitir conhecimentos elementares de língua pátria, 
iniciação matemática e geografia, diferenciados para o primeiro e segundo ano e de 
conhecimentos gerais, incluindo aí história pátria, instrução moral e cívica e lições 
de coisas, num único programa a ser distribuído nos dois anos de curso (COELHO, 
2008, p. 35-36)14. 
 

Enfim, a contradição presente entre educação escolar e trabalho produtivo nas ações 

do Projeto Ford, em relação às crianças, permite-nos inferir que, sob a justificativa liberal, a 

escola deveria ser oferecida de forma gratuita e acessível a todos, como uma necessidade 

social. Contudo, sua não obrigatoriedade entre os muros das plantations permitiu que o apelo 

ao trabalho assalariado tirasse das crianças a oportunidade de estar numa instituição social 

que, sendo historicamente determinada, poderia propiciar infinitas possibilidades, como nos 

mostra Lombardi (2010):  
 

Sendo assim, em lugar de uma escola onde ‗professores fingem que ensinam’ para 
“alunos que fingem que aprendem”, centradas na forma e não no conteúdo, é preciso 
propiciar a todos os homens o acesso ao conhecimento historicamente produzido 
pela humanidade, bem como uma educação crítica voltada ao atendimento de toda a 
sociedade, dentro de uma perspectiva política de transformação social 
(LOMBARDI, 2010, p. 39). 

                                                           
13 Em 1920 apresentava o Estado do Pará apresentava um índice de analfabetismo de 58,23% (COELHO, 2008, 
p. 38).   
14 “PARÁ, Governo do Estado. Programas de estudos primários para as escolas noturnas. Pará: Oficinas Gráficas 
do Instituto D. Macedo Costa, 1933” (Idem, ibidem, p. 36 – nota de rodapé n. 68).   
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As escolas foram construídas e estruturadas adequadamente, tinham professores muito 

bem formados para a época e uma direção profissional. Em 1940, Archibald Johnston (ca. 

1941)15 apresenta, em seu relatório, provavelmente antes de sua saída do projeto, em 1941, 

um balanço sobre a situação das escolas do Projeto Ford. Mesmo tratando-se de um relatório 

feito pelo administrador do projeto, dando conta do trabalho realizado por ele, ao se 

examinarem os documentos das escolas, fica evidentemente comprovada a grande quantidade 

de crianças e jovens que foram matriculados nessas instituições, do ano de 1931 (quando da 

inauguração do prédio da escola, em Fordlândia) até 1945, e mesmo depois da saída da 

Companhia Ford Industrial do Brasil da região, oferecendo as cinco séries do ensino primário 

e algumas turmas noturnas para os trabalhadores. 

 
Eles têm 3 escolas, em Fordlândia, com 166 alunos16. Há 6 professores. Em adição, aulas noturnas de 
inglês são ministradas por um instrutor indicado que tem uma classe de 19 jovens brasileiros. Em 
Belterra, existem 3 escolas principais e 2 mais afastadas17 com um total de 958 alunos matriculados 
incluindo uma turma noturna de 49 alunos. Tem um adicional de 306 crianças em idade escolar que 
estarão prontos para ir a escola em janeiro de 1941. Uniformes escolares padronizados estão sendo 
feitos por conta da companhia [Projeto Ford]. Então todos os alunos estarão vestidos igualmente. 
Estima-se, portanto, que seu total de matrículas será maior que 1250 quando a escola abrir em janeiro: 
após os 3 meses usuais de férias que ocorrem em outubro, novembro e dezembro. Existem 3 classes 
noturnas em Belterra, com um total de matrículas de 105 estudantes. Estes estão a cargo de 3 instrutores 
que são pagos pela companhia. Eles são supervisionados por um diretor que tem uma equipe de 27 
professores. Os padrões escolares mantidos são melhores que aqueles requeridos pelas escolas 
estaduais. A grade escolar é equivalente aquela requerida para a entrada na Junior High School nos 
Estados Unidos, embora este curso seja dividido em 5 séries. A escola funciona 6 dias na semana. 
Estudantes e professores têm somente um turno diário. Nos locais onde todas as crianças não podem ser 
acomodadas pela manhã, a escola é mantida à tarde, professores substitutos são contratados para estas 
aulas. Cada escola possui áreas de lazer com brinquedos tradicionais [como] em qualquer outra escola 
nos Estados Unidos. A Escola Edsel Ford e a Escola Benson Ford agora [já] sendo construídas, terão 
também um campo de futebol (JOHNSTON, A. The Ford Rubber Plantation. [ca.1941], p. 16). 
 

O relatório de Mr. Johnston explicita a realidade do serviço educacional realizado pelo 

Projeto Ford, em Fordlândia e em Belterra, porém não revela a estreita relação presente entre 

a educação escolar oferecida e o trabalho assalariado requerido. 

 

 

                                                           
15 Diretor-chefe da Companhia Ford Industrial do Brasil, de 1931 a 1941. Johnston tinha 47 anos quando 
assumiu, em meados de 1931 (GRANDIN, 2010, p. 273).   
16 O relatório se refere à Escola Boa Vista ou Grupo Escolar de Fordlândia e a duas outras pequenas escolas que 
eram a ela vinculadas administrativa e pedagogicamente.   
17 Todas as informações de que dispomos falam de quatro escolas, em Belterra, sendo três principais: Henry 
Ford, Edsel Ford e Benson Ford, e uma mais afastada, no Pindobal. Além dessas, há referências à Escola do 
Acampamento, à escola provisória da Estrada 10, à escola provisória da Estrada 7 (27/04/1939) e à escola 
provisória do Bloco 129, extintas quando da inauguração da Benson Ford. “Escola ‘Benson Ford’ – Esta Escola 
foi inaugurada em prédio próprio no dia 4 de julho, reunindo nela as escolas que funcionavam na Estrada 7 
com as que funcionavam no bloco 129 [entende-se mais de uma]” (Anotação da Prof.ª Zélia Braga, no Livro de 
Registro de Professores, 1941). Constatamos, também, que, já nos últimos tempos do Projeto Ford (1944), foi 
criada uma quinta escola, em Belterra, na Estrada 10, de nome Zélia Braga, que existe até hoje.   
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Ponto de chegada 
  

As escolas do Projeto Ford, apesar de terem sido criadas, implantadas e patrocinadas 

pela Companhia Ford Industrial do Brasil, como mais um dos seus investimentos feitos na 

infraestrutura urbana, em Fordlândia e em Belterra, não seguiam nenhum tipo de orientação 

didático-pedagógica vinda da Companhia. As escolas foram construídas pelo Projeto nas suas 

cidades-empresas, mas não eram do Projeto, assim como as “Escolas da Ford” eram das 

indústrias Ford. As escolas do Projeto Ford eram escolas brasileiras que foram entregues 

pelos representantes no Brasil, da CFIB, para que fossem administradas por professoras 

brasileiras, sob a responsabilidade da Professora Normalista Zélia Braga, mesmo sendo 

financiadas por eles durante os dezoito anos de existência do Projeto Ford. 

Cabia à escola e aos professores a responsabilidade de preparar os alunos, crianças 

pobres do campo, para a vida coletiva, urbana, com valores higienistas modernos, valorizando 

as máquinas, os apetrechos domésticos, a casa, as louças sanitárias, os jardins, as formas 

“saudáveis” e “modernas” de viver e de se alimentar. Era preciso, ainda, formar o cidadão 

para uma vida social democrática, ordeira, disciplinada, para que pudesse fazer bem suas 

escolhas e para o consumo dentro do que preconiza o liberalismo. Formar sujeitos dentro da 

moral cristã e para o exercício do civismo ligado ao nacionalismo e pan-americanismo em 

voga. Era preciso, ademais, preparar o trabalhador útil ao modelo industrial da plantation, 

pautado pelo fordismo. 

O ensino intencionava a perpetuação do modelo de sociedade apresentado e enaltecido 

pela escola; ao mesmo tempo, buscava-se a produção de pessoas eficientes, com valores para 

além daqueles transmitidos na família, impulsionando-as em direção a um maior domínio da 

natureza e para a elevação dos níveis culturais adequados às condições reais ali existentes de 

moradia, de trabalho, de lazer e consumo. 

Nesse contexto, a educação formal servia ainda para selecionar os mais bem 

sucedidos, sendo a evasão e, principalmente, a reprovação dos alunos, necessárias quando o 

mínimo cultural pretendido de conhecimentos e desenvolvimento não fosse atingido; para 

isso, utilizavam-se provas, arguições orais e exames, também necessários para comprovar 

quando esse mínimo exigido não fosse obtido em cada série do ensino primário, já que àquelas 

crianças não era dada a oportunidade de prosseguimento dos estudos; ou seja, seu destino era o 

trabalho assalariado. 

Assim, aqueles alunos que chegavam a receber o diploma de conclusão do curso 

primário - e foram poucos - tinham um lugar destacado na hierarquia social; para as meninas, 
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a oportunidade de reproduzir, de ensinar o que tinham aprendido como professoras leigas nas 

escolas do projeto; para os meninos, uma função dentre as consideradas mais bem 

remuneradas. “Os trabalhadores mais bem remunerados – garçons, carregadores de troncos, 

bombeiros, jardineiros, pintores, lubrificadores, zeladores, varredores, escriturários, guarda-

livros, estenógrafos, [...] – viviam em casa um pouco melhor [...]” (GRANDIN, 2010, p. 194). 

Evidentemente, as escolas do Projeto Ford traziam o sentido civilizatório comum, 

desde a colonização portuguesa, às experiências que se dispunham a trazer progresso, 

desenvolvimento e bons costumes para Amazônia, já que ofereciam educação urbana para 

crianças do meio rural, para crianças da floresta, por meio de professoras trazidas da capital 

do estado para trabalharem no interior.  

Nesse sentido, evidenciavam a elementar contradição da ideologia liberal na educação, 

qual seja formar as crianças para serem educadas, autônomas, livres pela crença na razão, 

falando e escrevendo bem a língua portuguesa, resolvendo problemas aritméticos e 

geométricos complexos, aprendendo a conhecer o Brasil e o mundo sem sair do seu lugar, 

mas disciplinando-as, ensinando-lhes a obediência, a civilidade, o civismo e os bons hábitos 

de higiene e saúde, capazes de torná-las adultos sadios e fortes, trabalhadores úteis e cidadãos 

prontos para fazer escolhas adequadas, dentro da lógica da reprodução das relações entre o 

capital e o trabalho. 

A história das instituições escolares do Projeto Ford propiciou-nos entender que, para 

além da concepção de educação presente nessas escolas, elas eram escolas capitalistas, ou 

seja, espelhavam a sociedade de classes com interesses opostos: de um lado, uma empresa 

transnacional que tinha para a escola uma função limitada, a saber, atrair trabalhadores para 

sua plantation e instruir seus filhos, tornando-os trabalhadores melhores e mais adequados ao 

modelo fordista de produção. Do outro lado, os filhos dos trabalhadores que podiam se 

beneficiar daquilo que o saber escolar era capaz de propiciar; todavia, eram atraídos pelo 

trabalho assalariado, deixando de ter acesso ao desenvolvimento cultural, elemento necessário 

ao aperfeiçoamento humano, base de superação de uma visão ordenada e moralizante de 

sociedade e de um trabalho de massa com proveito privado, tudo acobertado por uma 

ideologia que naturalizava a função e o papel desempenhado pela escola. 

Por fim, as reflexões e análises que o presente estudo foi capaz de apresentar, na busca 

de compreender historicamente uma questão escolar específica, devem servir para ampliar o 

entendimento do quanto a escola precisa ser defendida. Defesa esta, pautada pela 

especificidade do trabalho e do conhecimento que ali se produz e pela compreensão de que a 

realidade é uma construção humana que acontece a partir do processo de trabalho; isto é, a 
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partir da produção das suas condições materiais de existência, construídas ao longo do tempo 

histórico. 
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO RIO GRANDE DO SUL:
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Resumo

O  artigo  sistematiza  atividades  de  pesquisa  desenvolvidas  a  partir  de  Projeto  em
andamento,  que objetiva investigar a historicidade das políticas públicas, do trabalho
pedagógico e da implementação da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) na rede
pública  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  (RS).  Destaca-se,  para  este  texto,  a
sistematização  dos  dados  produzidos  com  o  objetivo  de  discutir  a  respeito  da
implementação da EPT no RS, na esfera estadual  e federal.  Para tanto,  o texto está
dividido  em  três  momentos.  Inicialmente,  expõe-se  dados  referentes  aos
desdobramentos na esfera estadual, a partir da implementação das escolas pertencentes
às trinta e nove Coordenadorias Regionais de Educação (CRE´s). Articula-se os dados
produzidos  ao  levantamento  e  mapeamento  de  escolas,  à  divisão  realizada pelo
Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE), que divide o RS em nove Regiões
Funcionais.  Tal  articulação  é  fecunda,  pois  permite  aprofundar  a  compreensão  das
demandas e possibilidades  do conjunto das regiões do Estado,  possibilitando refletir
sobre a realidade de cada região cotejando-a com a oferta de cursos. Na sequência, trata-
se da historicidade da EPT em âmbito federal, destacando dois momentos históricos: 1.
De 1909 a 2002, no qual foram construídas cento e quarenta unidades de EPT e; 2. a
publicação da Lei 11.195/2005, a qual dá início a primeira fase do Plano de Expansão
da Rede Federal de EPT. Por fim, expõe-se a articulação entre os  dados produzidos,
possibilitando  uma  visão  de  conjunto,  conforme  entende  Saviani  (2004).  Neste
processo, realiza-se considerações a respeito da (des)articulação entre as demandas e

1 Este  texto  é  parte  do  projeto  Implementação  e  historicidade  das  políticas  públicas  e  do  trabalho
pedagógico na Educação Profissional e Tecnológica no Rio Grande do Sul, e conta com financiamento da
FAPERGS.
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4 Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica,  Universidade Federal  de Santa Maria,  bolsista
CAPES, silviadsiqueira@gmail.com.

5 Graduanda  em  Educação  Especial,  Universidade  Federal  de  Santa  Maria,  bolsista  PIBIC,
analutz@yahoo.com.br.

6 Graduanda em Educação Especial, Universidade Federal de Santa Maria, bolsista PiBIC/FAPERGS,
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possibilidades das Regiões Funcionais estabelecidas pelo COREDE, com a oferta de
cursos  nas  esferas  estadual  e  federal,  pondo  em  evidência  os  desafios  tidos  neste
percurso histórico. A investigação tem como abordagem a pesquisa histórica de cunho
dialético e, como procedimento, um amplo estudo dos contextos, das dimensões sociais,
políticas, pedagógicas, econômicas e culturais. As técnicas de produção de dados têm
por  base  a  pesquisa  bibliográfica  e  a  análise  documental.  Os  resultados  iniciais  da
pesquisa,  a  partir  da  produção  de  dados  referentes  a  historicidade  da  Educação
Profissional  no RS, até  o momento,  colaboraram para uma análise do entendimento
sobre o tema, possibilitando maior conhecimento do campo de estudos, contribuindo
com  o  conjunto  da  área.  Do  mesmo  modo,  dá  visibilidade  aos  processos  que
desencadearam  no  desenvolvimento  da  EPT,  assim  como,  elementos  para  o
aprofundamento de pesquisas que privilegiem analisar o RS.

Palavras-chave:  Educação Profissional e Tecnológica.  Historicidade.  Rio Grande do

Sul.

1 Introdução

Assumimos  para  este  trabalho,  o  qual  versa  sobre  a  historicidade  da

implementação da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Estado do Rio Grande

do Sul (RS), a data de 1909 como momento histórico precursor da EPT no Brasil. A

partir  da leitura de Kuenzer (2001), assim como, por meio de materiais expostos na

página do Ministério da Educação (MEC)7, evidencia-se o fato da criação de dezenove

“Escolas de Aprendizes Artífices”, mediante o Decreto n° 7.566, como marco histórico

deste  processo.  Ao  constituirmos  nosso  percurso  analítico  articulando  o

desenvolvimento desta modalidade educacional no RS nas esferas estadual e federal,

nos deparamos com a criação do Instituto Técnico Profissional (atualmente conhecido

como Escola Técnica Parobé, em Porto Alegre), no de 1906. Neste ano foram criadas

escolas profissionais em outros Estados brasileiros, marcando a consolidação do ensino

técnico-industrial no país, sendo este o movimento da educação profissional antes da

criação da Rede Federal8. Portanto, esta data é referente a inserção da EPT na esfera

estadual. Iniciaremos nossa discussão expondo os dados pertinentes aos desdobramentos

tidos  na esfera estadual,  a  partir  da oferta  de cursos  nas  escolas  pertencentes  às  39

coordenadorias Regionais de Educação (CRE´s) para, em seguida, tratarmos da esfera

federal.

7 Acesso  realizado  no  dia  10  de  maio,  no  endereço:  http://portal.mec.gov.br/sinaes/190-secretarias-
112877938/setec-1749372213/13175-centenario-da-rede-federal-de-educacao-profissional-e-tecnologica.
8 Questões que não iremos tratar neste texto.
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Neste trabalho, por mais que tenhamos entendimento de que a data de criação

das escolas seja apenas o resultado de um movimento político anterior, não será posto

em discussão este processo. Deste modo, os meandros históricos que desencadearam na

necessidade de criação desta  modalidade educacional,  assim como,  de sua evolução

histórica,  não  será  contemplada  nestas  páginas  que  seguem.  Entendemos  que  estas

questões  já  foram  analisadas  e  discutidas  por  diversos  autores  e  autoras  tendo,  na

literatura acadêmica, variada produção.

Há  um  importante  elemento  a  ser  pontuado  previamente  a  exposição  das

considerações, visto constituir-se de uma delimitação necessária frente os limites de um

artigo acadêmico. Trataremos deste percurso histórico, analisando apenas a criação de

escolas de EPT no RS9 e, para tanto, faremos a constituição da inserção da EPT. A fim

de  facilitar  este  percurso  analítico,  esta  exposição  será  feita  por  meio  da  divisão

realizada  pelo  Conselho  Regional  de  Desenvolvimento  (COREDE)  que,  no  ano  de

1991, instituído pela Lei n° 10.283/94, dividiu o Estado em nove Regiões Funcionais

(RF). São elas: 1) RF: Centro Sul, Metropolitano Delta do Jacuí, Paranhana Encosta da

Serra, Vale do Caí e Vale do Rio dos Sinos; 2) RF: Vale do Taquari e Vale do Rio

Pardo; 3) RF:  Serra; Hortênsias e Campos de Cima da Serra; 4) RF:  Litoral; 5) RF:

Sul; 6) RF:  Campanha e Fronteira Sul; 7) RF:  Celeiro, Missões, Fronteira Noroeste e

Noroeste Colonial; 8) RF:  Alto Jacuí, Central, Jacuí Centro e Vale do Jaguari e; 8) RF:

Alto da Serra do Botucaraí, Médio Alto Uruguai, Nordeste, Norte, Produção e Rio da

Várzea.

Cabe ressaltar a importância do COREDE para realização de nossa análise, visto

articularmos o desenvolvimento do processo de expansão da educação, com as questões

políticas, sociais, econômicas, culturais, entre outras. O papel deste Conselho resume-se

aos  seguintes  objetivos:  1.  A  promoção  do  desenvolvimento  regional  harmônico  e

sustentável;  2. A integração dos recursos e das ações do Governo e da região; 3. A

melhoria  da qualidade de vida da população; 4. A distribuição equitativa da riqueza

produzida; 5. O estímulo à permanência do homem em sua região e; 6. A preservação e

recuperação do meio ambiente (RIO GRANDE DO SUL, 2010).

9 A delimitação faz referência também ao fato desta pesquisa contar com financiamento da FAPERGS,
por  meio  do  EDITAL FAPERGS/CAPES 04/2018-  PROGRAMA DE BOLSAS DE FIXAÇÃO DE
DOUTORES – DOCFIX, sob coordenação da Prof. Dra. Liliana Soares Ferreira.
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Apresentamos, abaixo, um quadro com mapa das regiões funcionais para melhor

visualização.

Figura 1: Mapa Regiões Funcionais RS

Fonte: página na internet10

2  O trato  com o  material:  o  percurso  investigativo  no  tratamento  com fontes

históricas

Conforme considera Xavier (2007, p. 07), um dos maiores desafios enfrentados

pelos pesquisadores da educação é o das fontes para a realização de suas investigações.

Prossegue  a  autora  entendendo  que  esta  “questão  é  particularmente  problemática

quando se trata da reconstituição de nosso passado educacional, ponto de partida para a

compreensão das questões educacionais contemporâneas”.  Entretanto,  as dificuldades

surgem não apenas para os que se debruçam sobre o estudo do passado, visto que nesta

pesquisa, a dificuldade na busca por dados fidedignos é, sem dúvida, parte do processo.

A fim de demonstrar nosso percurso investigativo de modo claro, faremos a exposição

10 Para maiores informações, consultar em:  https://estado.rs.gov.br/secretaria-de-governanca-percorrera-
rs-para-analisar-financiamento-a-projetos
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em dois momentos. Inicialmente discutiremos a respeito das fontes referentes ao campo

estadual e, na sequência, ao federal.

2.1 Fontes históricas na EPT/RS

1. Ao mapearmos o conjunto das escolas pertencentes as 39 CRE’s, percebemos

a oferta de cursos de EPT em escolas presentes em 30 coordenadorias. Deste modo,

realizamos  o  movimento  de  aproximação  com  este  conjunto  mapeado,  recebendo

informações  de  –  até  o  presente  momento  -   165.  As  informações  que  nos  foram

passadas, dizem respeito, em grande parte, aos cursos ofertados. Porém, sabemos que

existem outros cursos em escolas que não nos retornaram e, não por falta de tentativas,

ainda não conseguimos acesso as informações por outros meios. Algumas escolas não

possuem um acervo histórico ou, até mesmo, espaço físico minimamente adequado para

zelar pelo seu patrimônio documental. Outra fato necessário de ser considerado, é o de

que muitas escolas possuem apenas a data de sua criação, entretanto, não possuem as

informações  referentes  ao  início  da  oferta  dos  cursos  profissionais.  Este  fato  diz

respeito, principalmente, às escolas mais antigas. Em outras tantas, nem mesmo a data

de sua criação possuem. A importância disto reside no fato de que, do universo de 165

escolas,  108 estão nesta situação. Portanto,  contamos com as informações – data da

criação  -  de,  apenas,  57  escolas.  Neste  caso,  para  este  trabalho,  faremos  referência

somente a estas.

2. Ao analisarmos a oferta de cursos nos três IF’s gaúchos, encontramos um total de

39811 cursos. Esta busca foi realizada nas páginas institucionais de cada Instituto, o que,

inicialmente,  nos  remeteu  serem  informações  confiáveis.  Porém,  temos  encontrado

alguns  desencontros  nas  informações,  ao  compararmos  o  que  consta  na  página  da

Reitoria  dos  institutos,  e  o  que  consta  na  página  de  cada  campus  em  particular.

Entretanto, por se tratar de uma pesquisa ainda em andamento, ficaremos com o que

consta na página da Reitoria. 

Ao iniciarmos a busca pelos dados referentes aos cursos ofertados, encontramos

consideráveis dificuldades. O que nos chama a atenção é o fato de que não estamos

estudando  somente  momentos  históricos  passados,  e  sim,  o  momento  presente,  e

11 O somatório total dos cursos, em ambas as esferas, foi feita a partir do tipo de entrada, ou seja, se o
curso de Técnico em Alimentos,  por exemplo, oferecido pelo IFRS, possui a entrada de integrado e
subsequente, o contabilizamos duas vezes, visto atenderem a públicos distintos.
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estamos encontrando os mesmos percalços. Resulta a compreensão de que o estudo com

fontes documentais é sempre delicado. 

Em  relação  a  esfera  estadual,  os  dados  obtidos  vieram  do  retorno  das

informações solicitadas por parte da direção das escolas, processo que se constituiu de

modo diferente na esfera federal. Neste caso, ao realizarmos esta pesquisa, temos em

mente  o  objetivo  de  realizamos  outras  buscas  para  alcançarmos  os  dados  que  nos

interessam. 

Este  fato  demonstrado  por  Xavier  (2007),  no  tocante  aos  elementos  que

encontramos é, podemos afirmar, tão complexo ou mais. Na busca pelas informações

referentes aos cursos ofertados, a dificuldade em encontrar os dados precisa ser relatado.

Entre outros, por se tratar de instituições públicas, o acesso a informação necessita ser

de fácil acesso. Com esta consideração não pretendemos pôr toda a responsabilidade

nos sujeitos que realizam este trabalho nas escolas e institutos,  visto que, a falta  de

condições materiais presente em diversas destas instituições é, sem dúvidas, um fator

determinante para esta situação.

3 O desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica no Rio Grande do

Sul

Neste  tópico,  apresentaremos  uma  breve  descrição  histórica  do  processo  de

inserção de escolas que vieram a oferecer cursos de EPT no RS.

O início da EPT no RS deu-se com a criação do Instituto Técnico Profissional,

atendendo a dezesseis estudantes matriculados no curso de marcenaria e forja. Ainda no

primeiro ano de existência, em 1906,  passa a formar mestres e contramestres para as

áreas de construção mecânica e civil, marcenaria e artes. Neste momento, destinava-se à

população  de  baixa  renda,  por  meio  do  ensino  gratuito  em  regime  de  internato.

Inicialmente funcionava nos porões da Escola de Engenharia, sendo apenas no ano de

1908 que passa a contar com uma sede própria, assim como, têm seu nome alterado para

Instituto  Parobé.  Atualmente,  encontra-se  com  o  nome  de  Escola  Técnica  Parobé.

Houve também a criação da Escola Técnica Guaramano, no município de Santo Ângelo,

em 1906, porém, ao que nos foi retornado, não possuem a data de criação dos cursos.

Em Porto  Alegre,  que  integra  a  primeira  CRE,  assim como,  a  primeira  RF,

algumas escolas foram criadas e, entre estas, encontra-se o Colégio Dom João Becker,
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por meio do Decreto-Lei 2143, de 1946, vindo a oferecer cursos técnicos apenas no ano

de 1971, com a promulgação da Lei 5692/71. O Colégio Protásio Alves, criado em

1931, foi transformado em Escola Técnica do Comércio Protásio Alves em 1952. Já o

Colégio Presidente Athur da Costa e Silva, inaugurado em 1968, teve a implementação

de cursos técnicos em 1990. Criada pelo Decreto nº 17790, de 07 de fevereiro de 1966,

a  Escola  Técnica  José  Feijó,  alcançou  reconhecimento  do  curso  técnico  de

Contabilidade apenas no ano de 1984. A Escola Técnica Senador Ernesto Dorneles,

criada em 1946, pelo decreto estadual nº. 649 de 29 de dezembro de 1942, institui o

curso técnico em prótese dentária no ano de 1963.

Na região de São Leopoldo, pertencente à segunda CRE e à primeira RF, no

município de Montenegro, em 1946 é inaugurado a Escola Técnica São João Batista,

tendo autorização para o funcionamento do curso Técnico em Química,  no de 1978.

Ainda nesta mesma cidade, o Colégio Dr. Paulo Ribeiro Campos foi criado em 1972,

passando a oferecer  o  curso de Contabilidade em 1992.  Em Campo Bom, a  Escola

Técnica 31 de Janeiro é fundada através do Decreto Municipal n. 17, de 30 de agosto de

1960, com a denominação de Escola Técnica de Comércio. A alteração do nome para o

que possui  atualmente,  deu-se em 1966. A oferta  de cursos técnicos  teve início em

1963, abrindo vagas para Contabilidade. A Escola Técnica Portão- ETEP, fundada em

1975, passa a ofertar EPT a partir de 1981. 

Inserida  na  terceira  CRE,  no  município  de  Estrela,  a  Escola  de  Educação

Profissional Estrela foi fundada em 29 de abril de 2002, tendo oferta de cursos técnicos

a  partir  de  2003.  Já  na  cidade  de  Encantado,  o  Instituto  de  Educação  Monsenhor

Scalabrini iniciou seus trabalhos em 1977, abrindo matrícula para cursos profissionais

em 1984. A Escola Estadual Técnica Caxias do Sul, pertencente à quarta CRE, criada

em 1968, trabalha com cursos técnicos desde o ano de 1983. Esta CRE é pertencente à

segunda RF. 

Na CRE de Pelotas, que faz parte da quinta RF, no município de Santana da Boa

Vista,  a  Escola  Técnica  Jacinto  Inácio,  criada  em  1936,  oferece  o  curso  de

Contabilidade desde 1993. Na cidade de São Lourenço do Sul, consta ainda a Escola

Técnica Santa Isabel, fundada no ano de 1959, trabalhando com o curso de Iniciação

Agrícola  e  Curso  de  Mestria  Agrícola  e,  nesta  mesma  localidade,  o  Instituto  de

Educação  Dr.Walter  Thofehrn,  fundado  em  1963,  passa  a  oferecer  curso  de

Contabilidade  e  Agente  de  Defesa  Sanitária  Animal  em 1974.  Já  no  município  de

582



Canguçu, a Escola Técnica Canguçu iniciou seus trabalhos no ano de 1964, ofertando o

curso de Contabilidade.

Na sexta CRE, pertencente a Santa Cruz do Sul, que também integra a quinta

RF, o Colégio Prof. Luiz Dourado teve sua fundação em 1951, tendo a oferta de cursos

técnicos apenas em 2012. No ano de 1971 foi criada a Escola Willy Carlos Frohlich,

que a partir de 2013 passou a ofertar cursos técnicos. Já no município de Encruzilhada

do Sul, o Colégio Técnico Zeno Pereira Luz teve sua criação em 1973, vindo a trabalhar

com o curso Técnico em Agropecuária em 2004. Em Venância Aires, a Escola Wolfram

Metzler foi criada em 1957, tendo curso de Aprendizagem Agrícola desde 1962.

A Escola João de Césaro, na cidade de Passo Fundo, pertencente à sétima CRE e

à  nona  RF,  fundada  em 1974,  oferta  cursos  técnicos  desde  2002.  Ainda  em Passo

Fundo, o  Instituto de Educação Cecy Leite Costa, criado em 1965, teve a criação de

cursos técnicos a partir de 1974. No pequeno município de Lagoa Vermelha, a Escola

Técnica Agrícola Desiderio Finador, oferta o curso de Agropecuária desde o momento

de sua fundação, em 1962. Em Santa Maria, cidade sede da oitava CRE, a Escola Profª

Maria Rocha, fundada em 1941, oferta cursos técnicos desde o ano de 1976 e, em São

Vicente, a Escola São Vicente, criada em 1958, oferta técnico em Contabilidade desde

2002. A CRE de Santa Maria faz parte da, também, oitava RF.

Na décima CRE, pertencente à sexta RF, no município de Uruguaiana, a Escola

Estadual de Ensino Médio Uruguaiana,  fundada em 1981, já oferece cursos técnicos

desde sua criação. Na CRE pertencente a Osório, integrante da quarta RF, no município

de Torres,  fundado no ano de 1922, o  Instituto  de Educação Marcílio  Dias  oferece

cursos  técnicos  desde  o  ano  de  1980.  Na  décima  segunda  CRE,  no  município  de

Charqueadas,  o Instituto de Educação Assis Chateaubriand, criado em 1978, oferece

cursos a partir de 1980. Esta CRE faz parte da primeira RF.

Na  região  de  Bagé,  pertencente  à  décima  terceira  CRE,  o  Colégio  Estadual

Waldemar Amoretty Machado, fundado em 1972, oferta Contabilidade a partir de 1992.

Já a Escola Frei Plácido, criada em 1957, apenas em 2001 passa a oferecer o curso de

Mecânica. Na cidade de Dom Pedrito, a Escola Estadual de Educação Profissional Dom

Pedrito teve sua fundação em 2011, ofertando técnico em Administração. O Instituto de

Educação Dinarte Ribeiro, presente em Caçapava do Sul, criado em 1919, somente no

ano de 1978 passa a oferecer cursos técnicos. Estes municípios integram a sexta RF.
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Na cidade de Santo Ângelo, sede da décima quarta CRE e cidade integrante da

sétima RF, a Escola Técnica Presidente Getúlio Vargas foi fundada em 1969, no ano de

1990 alcança habilitação para ofertar cursos técnicos. Em Viadutos, pertencente à nona

RF e localizada na décima quinta CRE, a Escola Estadual Viadutos foi fundada em em

1962, tendo iniciado a oferta de cursos técnicos no ano de 1981. Na cidade de Campinas

do Sul, o Instituto Estadual João XXIII, criado em 1990, inicia seu trabalho com cursos

técnicos no ano de 2013.  Pertencente à décima sexta CRE, o Colégio Padre Colbachini,

localizado no município  de Nova Bassano (terceira  RF),  foi  criado no ano de 1936

tendo, apenas no ano de 2012, iniciado os trabalhos com cursos técnicos. O Instituto de

Educação São José, localizado na cidade de São José do Norte, pertencente à décima

oitava CRE, criado em 1962, iniciou a oferta de cursos técnicos a partir de 1975. Na

cidade de Palmeira das Missões, sede da vigésima CRE e integrante da nona RF, teve a

criação  do Colégio  Estadual  Três  Mártires  no  ano  de  1951,  vindo  a  ofertar  cursos

técnicos  a partir  de 1973. A Escola Técnica José Cañellas,  localizada  em Frederico

Westphalen,  teve  sua  criação  no ano de  1964,  ofertando  cursos  técnicos  desde  sua

abertura.  Em Santo Augusto,  sétima RF, município  que integra a vigésima primeira

CRE, teve a fundação da Escola Senador Alberto Pasqualini no ano de 1992, iniciando

os trabalhos  com cursos técnicos  a  partir  de 2006.  Na cidade de Bom Progresso,  a

Escola Técnica Celeiro- ETEC foi criada em 1954, tendo seu primeiro curso técnico

aprovado no ano de 1975.

Em 1955, na cidade de Cachoeira do Sul (oitava RF), que integra a vigésima

quarta CRE, foi criada a Escola Técnica Nossa Senhora da Conceição que, a partir de

2004,  iniciou  os  tramites  para  ofertar  cursos  técnicos.  Também foi  criada  a  Escola

Borges de Medeiros, em 1963 e, já no ano de 1970, abre cursos de técnicas Agrícolas.

Na zona rural de Fontoura Xavier, pertencente à vigésima quinta CRE e à nona RF, a

Escola Getúlio Vargas foi fundada no ano de 1955, sendo implantado o curso técnico de

Agroecologia, no ano de 2003. Na vigésima oitava CRE, no município de Cachoeirinha

(primeira RF), em 1962 foi criado o Colégio Agrícola Daniel de Oliveira Paiva, tendo

cursos na área de agropecuária aprovados no ano de 2003. Nesta mesma cidade, em

1978 foi fundado o Instituto de Educação Princesa Isabel, ofertando o Curso Normal a

partir de 1994. Em Viamão, o Instituto de Educação Isabel de Espanha foi criado em

1954, ofertando cursos técnicos a partir de 1983.
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Na trigésima segunda CRE, na cidade de Santo Antônio das Missões localizada

na sétima RF,  o Colégio  Tolentina  Barcelos  Gonçalves  foi  criado no ano de 1940,

ofertando cursos técnicos a partir de 1984. Na cidade de Santiago, na trigésima quinta

CRE e sexta RF, em 1962 foi criado o Instituto de Educação Professor Isaías que, a

partir de 2009 oferta cursos técnicos e, em São Borja, a Escola Técnica Olavo Bilac,

criada em 1921, no ano de 1985 oferece cursos nesta modalidade. Na cidade de Ijuí

(sétima  RF),  sede  da  trigésima  sexta  CRE,  a  fundação  do  Instituto  de  Educação

Guilherme Clemente Koehler data do ano de 1970, passando a oferecer cursos técnicos

em 1983. Por fim, na cidade de Carazinho – nona RF -, trigésima nona CRE, a Escola

Conego João Batista Sorg passou a oferecer cursos técnicos a partir de 1996.

Este breve percurso histórico diz respeito ao processo de criação das escolas e

cursos em âmbito estadual. Agora, passaremos a expor o desenvolvimento dos Institutos

Federais no RS.

No  Estado,  existem  três  Institutos  Federais,  que  seguem:  Instituto  Federal

Farroupilha (IFFAR), com doze campis, Instituto Federal Rio Grande do Sul (IFRS),

com dezessete campis e o Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), com treze campis,

alcançando a somatória de quarenta e dois campis. As informações aqui expostas foram

retiradas  das  páginas  institucionais  de  cada  instituto,  visto  o  fato  de  não  termos

encontrado material na literatura acadêmica que aponte outros elementos. Esta incursão

inicial  a  que  fazemos  referência  aqui  serve,  entre  outros,  para  instigar  estudos  que

tratem  desta  temática,  assim  como,  ponham  em  evidência  parte  de  um  importante

processo político brasileiro.

Importante  salientar  que,  no  Brasil,  da  criação  das  Escolas  de  Aprendizes

Artífices,  no ano de 1909, sendo estas  subordinadas ao Ministério  dos Negócios da

Agricultura, Indústria e Comércio, até a publicação da Lei 11.195/2005, haviam cento e

quarenta unidades de EPT. Apenas em 1930, quando é criado o Ministério da Educação

e Saúde Pública,  estas escolas passam a ser supervisionadas por este ministério,  por

meio da Inspetoria do Ensino Profissional Técnico. Neste percurso, somente no ano de

1941,  por  meio  da  Reforma  Capanema,  que  o  ensino  profissional  passa  a  ser  de

considerado  de  nível  médio.  Em  1959,  as  Escolas  Industriais  e  Técnicas  são

transformadas em autarquias com o nome de Escolas Técnicas Federais, com autonomia

didática e de gestão. Em 1961 o ensino profissional é equiparado ao ensino acadêmico.

Em 1994, a Lei 8.948, de 8 de dezembro, que institui o Sistema Nacional de Educação
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Tecnológica, transformando, gradativamente, as Escolas Técnicas Federais e as Escolas

Agrotécnicas Federais em Centro Federal de Educação Tecnológica. No ano de 2004,

por  meio  do  Decreto  5.154 passa  a  existir  a  possibilidade  de  integração  do ensino

técnico de nível médio ao ensino médio e, em 2005, por meio da Lei 11.195, inicia-se o

processo  de  expansão  da  oferta  de  cursos  em parceria  com Estados,  Municípios  e

Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais12. Com está lei,

foi lançada a primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal, entretanto, no RS os

três institutos foram criados a partir da Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

Resultante deste intenso movimento de expansão desta modalidade de educação,

surge o Instituto Federal  de Educação,  Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

(IFRS), em 29 de dezembro de 2008. Estruturou-se a partir da união de três autarquias

federais: 1. Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET); 2. Escola Agrotécnica

Federal  de  Sertão  e;  3.  Escola  Técnica  Federal  de  Canos.  Em  pouco  tempo,

incorporaram-se  outros  dois  estabelecimentos  vinculados  as  seguintes  Universidades

Federais:  1.  Escola Técnica  Federal da Universidade Federal  do Rio Grande do Sul

(UFRGS); 2. Colégio Técnico Industrial Prof. Mário Alquati, localizado na cidade de

Rio Grande. Foram também federalizadas unidades de ensino técnico nos municípios de

Farroupilha, Feliz e Ibirubá, assim como, criados os campi de Caxias do Sul, Erechim,

Osório e Restinga13.

O Instituto Federal  de Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Farroupilha,  teve sua

criação por meio da integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de São

Vicente  do  Sul,  de  sua  Unidade  Descentralizada  de  Júlio  de  Castilhos,  da  Escola

Agrotécnica Federal de Alegrete, e do acréscimo da Unidade Descentralizada de Ensino

de Santo Augusto. Está última unidade pertencia, anteriormente, ao Centro Federal de

Educação Tecnológica de Bento Gonçalves14.

Até o momento, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-

grandense é o que dispõe de maiores esclarecimentos históricos. Consta que, no início

do ano de 1930, no município de Pelotas (onde hoje está situada a Reitoria do instituto),

12 A aproximação entre Estado, municípios e o setor produtivo e as organizações não governamentais,
potencializam nossa análise mediante as considerações expostas nos materiais do COREDE. A análise
destas questões está sendo realizada em outros estudos.
13 Disponível em: https://ifrs.edu.br/institucional/teste/. Acesso em: 09 de agosto de 2019. 

14 Disponível em: https://www.iffarroupilha.edu.br/a-institui%c3%a7%c3%a3o. Acesso em: 09 de agosto
de 2019. 

586

https://www.iffarroupilha.edu.br/a-institui%C3%A7%C3%A3o
https://ifrs.edu.br/institucional/teste/


foi criada a Escola Technico Profissional, posteriormente vindo a se chamar Instituto

Profissional Técnico.  Teve seu funcionamento até 1940, quando foi demolido e teve

inicio das obras para uma nova sede. Em 1942 nasce a Escola Técnica de Pelotas – atual

campus Pelotas do IFSul. A inauguração deu-se em 11 de outubro de 1943, tendo a

presença do então presidente da república, Getúlio Vargas. No ano de 1959, a escola é

caracterizada como autarquia federal  e,  em 1965, recebe o nome de Escola Técnica

Federal de Pelotas (ETFPEL). Há um marcado processo de expansão nos anos de 1996

e, também, em 1999, ampliando sua inserção por meio de unidades descentralizadas.

Neste  ano de 1999,  a  então  ETFPEL,  passa  a  ser  um Centro  Federal  de  Educação

Tecnológica (CEFET). Assim como os demais institutos gaúchos, o IFSul foi criado em

2008, por meio da Lei n° 11.89215.

Considerações finais

Ao realizarmos o processo de análise histórica da EPT no RS, mesmo estando

ainda em andamento, nos deparamos com um imenso quebra-cabeça. As peças estão

dispostas de modo a dificultar o trabalho, podendo-o considerar como o de um artesão.

Buscar  uma  fonte  aqui,  encontrar  uma  informação  acolá,  a  fim  de  reconstituir  o

importante movimento histórico do que hoje temos como a Educação Profissional e

Tecnológica no RS. Como já exposto, a dificuldade no acesso às fontes torna o trabalho

vagaroso e, ao mesmo tempo, rico e interessante. Por ser um campo de estudos ainda

pouco interessado por grande parte dos pesquisadores, torna-se um estimulante desafio a

busca por reconstituir este secular trajeto.

Ressaltamos a consideração de que este trabalho constitui-se em uma primeira

sistematização de parte  dos dados oriundos do projeto já  referenciado.  Deste modo,

expor elementos que reúnem em um único material informações tão dispersas como a

que viemos lidando, nos parece ser um importante passo. Este estudo possui um caráter

longitudinal, e visa a organização dos dados obtidos. Na sequência, articularemos estas

informações com a divisão feita pelo COREDE, perspectivando compreender de modo

aprofundado este processo, centralmente, os motivos e razões que levaram estas escolas

para as regiões e cidades em que estão inseridas.

15 Disponível em: http://www.ifsul.edu.br/ultimas-noticias/2469-ifsul-completa-dez-anos. Acesso em: 09
de agosto de 2019. 
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Compreender a historicidade da EPT no RS possibilita, entre outros, entender os

desafios já enfrentados e, ainda mais importante, auxiliar no processo de resolução dos

que se avizinham no horizonte.
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AS PRIMEIRAS ESCOLAS PRESBITERIANAS EM GOIÁS (1920-1960) 
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Resumo 

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

589



 

 

desenvolvido no IPSG nas primeiras décadas de sua criação e a associação entre religião 
e educação. 
  
Palavras-chave: Protestantes. Instituições escolares. Goiás. 
 

1 Introdução  

Em consonância com o projeto político-pedagógico da Reforma e seus interesses 

expansionistas, as igrejas protestantes demonstraram preocupação com as questões 

sociais, sendo a educação, a criação de escolas, um meio de promover os ideais de uma 

civilização cristã nos moldes protestantes. Nessa direção, os primeiros grupos 

protestantes a se instalarem no Brasil também recorreram a educação como meio de 

inculcarem seus valores e promoverem a nova fé, o que resultou na criação de muitas 

escolas pelo país. 

A ação presbiteriana em Goiás se iniciou no final do século XIX e início do 

século XX e se insere nesse contexto missionário, se apoiando, sobretudo, nas missões 

norte-americanas. Como resultado desse trabalho inicial foram criados a Escola 

Evangélica de Planaltina em 1926 e o Instituto Cristão Veadeirense, atual município de 

Alto Paraíso de Goiás. Essas escolas funcionaram por alguns anos e foram fechadas. Em 

1942, por meio do trabalho da Missão Central do Brasil, foi criada a Escola Evangélica 

de Jataí, hoje, Instituto Presbiteriano Samuel Graham, que se tornou a expressão maior 

da educação presbiteriana em Goiás, sendo seguida depois pelo Instituto Presbiteriano 

de Educação, criado em 1951 em Goiânia, recém capital do estado. 

Destarte, o presente trabalho apresenta brevemente, num primeiro momento, um 

histórico da inserção do protestantismo no Brasil e sua relação com o campo 

educacional. Em seguida, discute-se a implantação do presbiterianismo no estado Goiás 

e sua ação educacional com a criação dessas primeiras escolas, em particular, a 

instalação do Instituto Presbiteriano Samuel Graham. 

 

1.1 Objetivos 

O trabalho a seguir busca discutir o processo de inserção do presbiterianismo em 

Goiás e a criação dessas primeiras instituições escolares, em particular, a criação do 

Instituto Samuel Graham, de forma a conhecer os sujeitos e os interesses envolvidos em 

sua criação e sua proposta educativa. 
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2 Referencial Teórico 

A pesquisa se fundamenta no campo teórico da História das Instituições 

influenciada pelos pressupostos da História Cultural e os aspectos da cultura escolar, de 

modo a pensar a criação das primeiras escolas presbiteriana em Goiás e o processo 

histórico que envolveu a inserção do protestantismo no Brasil e sua ação educacional. 

 O protestantismo missionário se instalou no Brasil a partir dos anos 1850 quando 

chegaram ao país “os primeiros missionários protestantes, com a finalidade explícita de 

propagar a sua fé” (ABREU, 1997, p. 61). Tratava-se, principalmente, de um 

protestantismo de origem norte-americana, que trazia consigo muito dos valores e 

interesses dessa sociedade, associando-os à religião, a ideia de um Destino Manifesto, 

pelo qual os Estados Unidos era uma nação escolhida por Deus para implantar o seu 

reino na Terra, o que legitimava e justificava a conquista de outros territórios e a 

aplicação de um processo civilizatório e, por conseguinte seus interesses expansionistas, 

políticos e econômicos (CÂNDIDO, 2007). A civilização estava associada a conversão 

religiosa, a partir da qual cada indivíduo se investiria de maior responsabilidade social, 

apresentaria valores e comportamentos condizentes a vida em sociedade, atribuiria mais 

valor ao trabalho, almejando crescimento pessoal e coletivo. Nesse sentido, Gonçalves 

(2009, p. 112) afirma que a “civilização foi sinônimo de protestantismo”.  

Assim, a despeito de sua natureza político-social, a implantação de escolas no 

Brasil foi também uma estratégia missionária do protestantismo, “com a finalidade de 

realizar uma propaganda indireta dos ideais de uma civilização cristã nos moldes 

protestantes” (HACK, 2000, p. 59). 

 Ainda segundo Dias (2016, p. 176), em função do alto índice de analfabetismo 

do país, os missionários constataram que “era preciso oferecer à população protestante 

um sistema educacional intercalado, não apenas que o instruísse para a conversão 

religiosa (leitura da Bíblia, livro de hinos e outras literaturas religiosas), mas que o 

preparasse intelectualmente para sua integração em sociedade”, fato que ofereceu maior 

estímulo a criação de escolas. 

O projeto missionário protestante estava em partes, envolto no pensamento 

liberal, nos ideais da Escola Nova, na ideia de modernidade e progresso e representava, 

de certa forma, uma aproximação com os Estados Unidos, fato que interessava uma 

parcela da elite, os liberais e positivas e contribuiu para inserção desses religiosos no 

país, que contaram ainda com o apoio dessas elites a sua ação educacional, uma vez que 
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a educação era considerada o carro chefe para formar o cidadão republicano e vincular o 

Estado recém-independente ao progresso (JARDILINO; LIMA; LOPES, 2011). 

Destarte, a finalidade religiosa e o projeto político-social que orientaram a 

criação das escolas protestantes no Brasil, bem como o acolhimento desse projeto por 

parte das elites locais,  corrobora o fato de que as instituições escolares não são apenas 

instituições singulares, mas também, “co-partícipes de projetos históricos, 

particularmente os vinculados às visões de mundo que se confrontam em uma dada 

conjuntura, fazendo valer uma dada concepção” (ARAÚJO, 2007, p. 96). 

Conforme Hilsdorf (2003) a prática pedagógica dos colégios americanos de 

confissão protestante era uma das fontes para a realização do projeto de inovação 

pedagógica no Brasil. As primeiras escolas de confissão protestante tiveram lugar na 

província de São Paulo nas décadas de 1870 e 1880, “em cidades que eram focos de 

atuação de liberais radicais e republicanos” (HILSDORF, 2003, p. 64). 

A implantação do presbiterianismo no Brasil resultou do trabalho missionário do 

reverendo Ashbel Green Simonton, que chegou ao país em 1859, enviado pela Missão 

Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos. Em 1862, Simonton fundou a primeira 

Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. O trabalho 

presbiteriano se organizou no país administrativamente por meio da Missão Brasil, que 

passou a ser sediada em São Paulo, que se encontrava em franco desenvolvimento 

econômico e cultural, “possibilitando a irradiação não só de igrejas, mas de escolas, 

para outras regiões do país” (NASCIMENTO, 2005, p. 28). Em função da grande 

extensão do território brasileiro e da necessidade de administrar melhor o trabalho 

missionário, Nascimento (2005, p. 112) atesta que em 1896 a Missão Brasil dividiu-se 

“em Missão Sul, compreendendo os Estados do Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, 

e em Missão Central do Brasil, abrangendo Bahia, Sergipe, norte de Minas Gerais e, 

posteriormente, Mato Grosso e Goiás”.  

A Igreja Presbiteriana se preocupou desde o início com a criação de escolas. “A 

escola seria um instrumento de propagação do Cristianismo nos moldes presbiterianos, 

com penetração mais fácil e que atingiria a sociedade brasileira mais rapidamente” 

(HACK, 2000, p. 59), além de ser considerada um meio importante para inserir o país 

na senda do progresso e formar cidadãos, os novos convertidos “espiritualmente e 

culturalmente diferenciados” (JARDILINO; LIMA; LOPES, 2011, p. 262). Ideia essa 

que suscita vários questionamentos e deve ser problematizada. 
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O primeiro grande feito educacional presbiteriano no Brasil foi a criação da 

Escola Americana em 1870, em São Paulo. Seu plano de ensino abrangia: Jardim de 

infância, curso primário, secundário e superior. Logo, a Escola se firmou no cenário 

brasileiro com grande infraestrutura, novos métodos de leitura e materiais didáticos, 

professores renomados e alto padrão de ensino, e se ofereceu como uma opção de 

ensino para as elites paulistas. Com o tempo, a Escola veio a se tornar o Colégio 

Mackenzie (HACK, 2000). 

Em linhas gerais, a pedagogia protestante estava assentada numa concepção 

progressista e liberal, preocupada com a formação integral do educando e a 

emancipação do espírito.  Nesse sentido, buscaram superar a visão de homem, de 

mundo e de educação proposta pelo catolicismo, buscando renovar a educação 

brasileira. O ensino dava grande ênfase à instrução científica, com a introdução de 

diversos recursos didáticos, ao treinamento manual, à ginástica e aos esportes em geral e 

contava com modernas instalações (ABREU, 1997; HACK, 2000).  

A despeito de tais práticas e ideais, a concepção protestante de educação estava 

atrelada aos ideais religiosos, sendo, portanto, importante pensar essa relação com a 

ideia de progresso e de projeto civilizador apresentado pela mesma e, também, sua 

contribuição para a educação brasileira.  

Em seu projeto evangelístico, os presbiterianos norte-americanos se dedicaram 

especialmente a ocupação do interior do Brasil a partir da criação de igrejas, escolas e 

hospitais, com o intuito de disseminar seus valores religiosos e paralelemente, civilizar 

essas regiões. Conforme Nascimento (2007; 2008) o interior brasileiro, considerado 

mais atrasado foi alvo da atuação protestante em função da carência de assistência 

social nesses lugares e, por conseguinte, serem áreas importantes para a propaganda 

religiosa, com a possibilidade de maior conversão.  

Logo, é nesse contexto que o presbiterianismo foi implantado em Goiás. O 

trabalho desses religiosos se iniciou no final do século XIX e início do século XX, por 

meio da Missão Sul do Brasil, organização vinculada à Igreja Presbiteriana do Norte 

dos Estados Unidos, que enviou para a região mineira de Araguari, o missionário Jonh 

Boyle, que veio a atuar também em Goiás e foi o responsável maior pela propagação 

protestante/presbiteriana no sul mineiro e em Goiás. Boyle ajudou na organização de 

um núcleo presbiteriano em Santa Luzia, atual cidade de Luziânia que deu origem a 

primeira igreja protestante e presbiteriana em Goiás, fundada ali em 1893 sob 
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administração do presbitério de Minas Gerais. Assim, o presbiterianismo se 

desenvolveu primeiro na região Sul e Sudeste de Goiás, atingindo, depois, a região mais 

central do estado e o Sudoeste goiano (ARAÚJO, 2004; DIAS, 2016). 

A partir das primeiras décadas do século XX, quando Goiás começou a 

experimentar um processo de integração nacional desencadeado pela expansão do 

capitalismo no Centro-Sul brasileiro, o trabalho protestante se acentuou no estado. Em 

uma outra frente missionária, atuaram em Goiás nesse período a Missão Sul e a Missão 

Central do Brasil que veio a absorver a primeira e estruturar o trabalho presbiteriano em 

Goiás, investindo na criação de diversas instituições sociais, inclusive nas primeiras 

instituições de ensino (DIAS, 2016). 

Segundo Nascimento (2008) primeiro, a Missão teria criado uma estação 

missionária e uma igreja no município de Planaltina, entorno do atual Distrito Federal. 

Em 1926, foi fundada a Escola Evangélica Planaltinense que funcionou até 1948 numa 

fazenda, na zona rural do município. Em seguida, foi instalado também em uma 

fazenda, o Instituto Cristão Veadeirense em Veadeiros, cidade goiana da Chapada dos 

Veadeiros (atual Alto Paraíso de Goiás). Contudo, não sabemos os cursos que essas 

escolas ofereceram e em quais condições funcionaram. A autora trouxe apenas essas 

informações e em razão do nosso desconhecimento sobre a localização desses dados e 

das limitações da pesquisa, não foi possível uma investigação sobre as mesmas, mas 

pelos indícios é provável que a Escola Evangélica Planaltinense e o Instituto Cristão em 

Veadeiros tenham sido as primeiras instituições de ensino criadas pelos presbiterianos e 

protestantes em geral em Goiás.  

Na esteira desse trabalho, o médico e missionário, James Fanstone fundou em 

Anápolis, município goiano que se encontrava em crescente expansão econômica e 

populacional, a primeira igreja protestante e de confissão presbiteriana e o Hospital 

Evangélico Goiano em 1927, e, em 1933, a Escola de Enfermagem Florence 

Nightingale, todos financiados pela Missão Central do Brasil (CARVALHO, 2015). 

Outro importante palco de atuação protestante nesse período foi a região 

sudoeste de Goiás, em particular, os municípios de Rio Verde e Jataí que 

experimentavam grande desenvolvimento econômico. Segundo Dias (2016, p. 90), “a 

cidade de Rio Verde foi estabelecida como sede da Missão Central do Brasil por estar 

localizada a 91 km de Jataí e se encontrar logisticamente entre as rodovias que ligam os 

estados de Minas Gerais e Mato Grosso”. Sob liderança do médico e também 
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missionário Donald Gordon, foram fundados nesse período, o Hospital Evangélico de 

Rio Verde, em 1937, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1942 e a Escola de 

Enfermagem local (DIAS, 2016). 

Concomitante a esse trabalho, Gordon atuou também em Jataí. O trabalho ali foi 

iniciado no início dos anos 1930. Em 1942, sob direção do reverendo Robert Lodwick 

foram criados a Escola Evangélica de Jataí, atual Instituto Presbiteriano Samuel Graham 

e o templo da Igreja Presbiteriana também sob direção da Missão Central. 

Ainda nesse curso, a Missão Oeste, estabeleceu em Goiânia, outro trabalho da 

Igreja Presbiteriana do Brasil, sendo seu templo próprio inaugurado em 1936 no 

contexto de fundação desse município e dos trâmites para sua oficialização como a nova 

capital de Goiás. Em suas ações sociais, a Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia 

fundou em 1951 o Instituto Presbiteriano de Educação (IPE) que funcionou incialmente 

com o curso primário.  

Destarte, foram essas instituições escolares, as primeiras a serem criadas pelos 

presbiterianos em Goiás, resultantes, sobretudo, do trabalho missionário norte-

americano e das missões que estabeleceram no país, que logrou ao menos, seis escolas 

construídas na primeira década do século XX. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O trabalho proposto apresenta resultados parciais de pesquisa em andamento 

sobre a educação protestante em Goiás. A referida pesquisa é de natureza histórica, de 

caráter documental e bibliográfico e partiu de um levantamento acerca das produções 

que discutem a história da educação no Brasil, o protestantismo/presbiterianismo no 

país, seu projeto missionário e educacional e sua presença na história da educação 

brasileira e goiana. Outro movimento realizado nesse tempo foi o estudo sobre a história 

das instituições escolares e os aspectos da cultura escolar. 

 De porte dessas leituras foi feita uma contextualização do tema, a fim de 

analisarmos o processo histórico de inserção do protestantismo e das escolas 

protestantes em nosso país e suas especificidades em Goiás, momento em que 

mapeamos as primeiras escolas presbiterianas criadas no estado. Nesse curso foi feito o 

levantamento dos documentos escolares presentes no arquivo do Instituto Presbiteriano 

Samuel Graham e procedemos com a eleição das fontes de pesquisa, a saber: regimentos 
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internos, livros de atas, relatórios, livros de registros diversos, livros de matrículas, 

programas de cursos, fotografias entre outros documentos. 

Em seguida, procedemos com o levantamento de dados, atentando pelo diálogo 

entre o referencial teórico e as fontes, o que nos permitiu investigar o processo de 

criação do Instituto Presbiteriano Samuel Graham, caracterizar sua instalação e 

funcionamento, e analisar os aspectos da cultura escolar inscritos nessa instituição e 

assim apresentar o presente estudo.  

 

4 Resultados 

 A escola presbiteriana em Jataí foi instalada num contexto de desenvolvimento 

econômico e urbano do município, momento em que Jataí apresentava uma grande 

demanda educacional. No início dos anos 1940, 84,2% de sua população em idade 

escolar (8 a 12 anos) analfabeta. No campo religioso, Jataí era o 10º município com o 

maior percentual de protestantes, número que por vez, representava cerca de 2% de sua 

população, estimada em 22.793 habitantes, dos quais 76% se intitulavam católicos e 

20% espíritas (DIAS, 2016). 

 De acordo com Nascimento (2005, p. 122) o investimento da Missão em uma 

dada região/cidade levava em conta alguns critérios, tais como: “densidade populacional 

protestante, condições higiênicas, água potável, fertilidade do solo, facilidade de 

transporte, acesso aos materiais de construção e condições políticas”. Assim, esse 

cenário motivou a atuação presbiteriana, que via no município as condições básicas para 

se instalar, contando ainda com o suporte religioso e de infraestrutura da cidade vizinha 

de Rio Verde, onde o presbiterianismo já desfrutava de certa estabilidade. Ademais, 

Jataí contava com uma escola católica, de modo que a população protestante reclamava 

para os seus filhos uma escola evangélica que pudesse acolhe-los juntos à sua fé. 

Oficializada em 1942 com o nome de Escola Evangélica de Jataí, sob 

responsabilidade de Loide Emrick, irmã de um pastor presbiteriano, a instituição 

funcionou inicialmente de forma precária, em um lugar pequeno e depois nas 

dependências da igreja, com pouco material e mobiliário e ofertou o curso primário 

atendendo meninos e meninas em sala mista. Após algum tempo de funcionamento e a 

crescente demanda, foi solicitado à Missão a construção de um prédio escolar e a 

ampliação na oferta de cursos, em particular, o curso secundário e à criação de um 

Curso Normal Regional para a formação de professores para a zona rural. Esse 
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empreendimento foi delegado ao casal norte-americano, Samuel e Ruth Graham, que já 

atuavam no Brasil, e foram designados à Jataí em 1948, dada a experiência no trabalho 

em outros colégios no país, em particular, no Instituto Ponte Nova, na Bahia, que era 

referência para o trabalho em Jataí. Entre 1948 e 1951, período de atuação do casal 

Graham, a escola saltou de 23 para 116 alunos, iniciando assim, seu processo de 

afirmação local (INSTITUTO SAMUEL GRAHAM, s/d). 

Para conseguir um terreno para a construção do prédio escolar próprio, a Missão 

enfrentou a resistência católica, que possuía muitos lotes e poderio na cidade e contou 

com o apoio de alguns políticos locais e do próprio governador estadual que interferiu 

na questão. Em função dessa atuação política, a Missão conseguiu então um terreno de 

seu interesse na parte alta da cidade de 12 (doze) alqueires (INSTITUTO SAMUEL 

GRAHAM, s/d).  

Segundo Pires (1997), um vereador evangélico, Sebastião comprou esse terreno 

e doou para Missão. Por vez, segundo a Lei municipal, n. 42, de 26 de maio de 1950, a 

prefeitura adquiriu o terreno da Igreja Católica e o vendeu à Junta de Missões 

Estrangeiras da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América do Norte. Em todo 

caso, a atuação política, de atores sociais externos ao campo religioso, foi fundamental 

para essa aquisição e para o desenvolvimento do trabalho educacional presbiteriano em 

Jataí. Ademais, o grande tamanho aponta para o aspecto visionário da Missão, para uma 

pretensão de ampliarem suas instalações, a infraestrutura da escola e possivelmente 

desenvolver ali diferentes atividades ligadas ao campo educacional e mesmo religioso 

em conformidade com o projeto protestante e seu ideal educacional associado aos 

princípios norte-americanos, a semelhança da estrutura que apresentava muitas das 

escolas protestantes criadas no país.  

Em 1952, com duas salas prontas, uma parte da escola se transferiu para as 

novas instalações e foi solicitado o pedido junto ao Estado para o início do Curso 

Normal Regional. Nesse intervalo Samuel Graham viajou a trabalho para os Estados 

Unidos, mas acabou por falecer em um acidente aéreo. Sua esposa, Ruth Graham 

assumiu então a direção do Instituto. Ainda em 1952, a Escola Evangélica de Jataí 

passou a se chamar Instituto Samuel Graham em homenagem ao seu falecido diretor. A 

despeito das dificuldades enfrentadas, sobretudo, de ordem financeira, em sua direção 

foi instalado o Curso Normal em 1953. Em 1954 foi construída a residência do diretor e 

dona Ruth se mudou para ali com mais quatro alunas dando início ao internato 
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feminino. Em 1956 foi construído um prédio próprio para o internato feminino e 

ampliado sua oferta, instalando-se também o internato masculino (INSTITUTO 

SAMUEL GRAHAM, s/d).  

O prédio destinado ao internato feminino foi a expressão maior da arquitetura da 

instituição e de sua concepção de modernidade. Tratava-se de um prédio imponente, 

com traços da arquitetura residencial norte-americana, possuía dois pisos, inúmeras e 

grandes janelas, sendo sua área construída de 711,00m² (INSTITUTO SAMUEL 

GRAHAM, 1977). Ademais, o espaço do prédio aponta para uma preocupação com a 

educação feminina, ao passo que revela ainda um interesse em formar normalistas, 

professoras que viessem a contribuir com o campo educacional protestante e com a 

sociedade geral. 

Para a construção do prédio secundário, a instituição contou com financiamento 

do governo federal destinado ao Curso Normal, fato que aponta para as relações entre o 

público e o privado e entre religião e educação no país e também para a dificuldade da 

Missão e da própria instituição em se auto sustentar. 

Com as novas instalações, a escola passou a funcionar em período integral, em 

regime de semi-internato e internato, o que foi considerado uma inovação para a época 

na cidade. No bojo dessas construções, em 1957 foi inaugurada a sede própria e as 

novas instalações do IPSG que contou com a presença do governador do Estado de 

Goiás, José Ludovico de Almeida, indicando a notoriedade que o instituto passou a 

desfrutar no município e região e ainda as relações políticas que o envolveram e os 

interesses dessa natureza em sua criação e permanência. 

Por fim, em 1959 foi criado o Curso Ginasial na instituição. “Em 1962, foi 

criado o Conselho Deliberativo, órgão responsável pela administração do Instituto 

Samuel Graham, constituído de representantes da Igreja Presbiteriana de Jataí, do 

Presbitério Sudoeste de Goiás (criado em 12.01.1962) e do Sínodo Oeste do Brasil” 

(INSTITUTO SAMUEL GRAHAM, s/d). Nesses termos, a criação do referido conselho 

assinalava um novo momento na história e administração do instituto, que passava a ser 

gerido de forma mais direta pela Igreja Presbiteriana do Brasil, em particular, pela igreja 

e pelo presbitério e sínodo local, fato que conferia uma maior identidade nacional e 

regional a instituição, embora reforçasse o caráter religioso de sua administração e sua 

estreita vinculação com a Igreja e seus órgãos superiores, que se constituem como um 

elemento externo ao campo educacional, mas com poderes sobre a referida instituição 
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escolar, corroborando com a histórica relação entre educação e religião no campo 

educacional brasileiro. 

Em seguida foi criado o regimento interno do instituto que dispôs no artigo 1º 

que o mesmo é uma instituição educacional sem fins lucrativos, “cuja finalidade é a de 

proporcionar aos jovens uma boa educação intelectual, moral, cívica e religiosa 

conforme os princípios de Jesus Cristo, expostos no Nôvo Testamento e de acordo com 

a legislação em vigor” (INSTITUTO SAMUEL GRAHAM, 1963). Na esteira da 

criação do Conselho, a criação desse regimento assinala também um processo de 

estabilidade e legitimação pretendida pelo IPSG, compondo a materialidade e a 

legalidade do mesmo, ao passo que exprime seus interesses religiosos, associando-os 

diretamente aos seus interesses de ordem educacional e social. 

Nesse tempo, o Instituto alcançou estabilidade institucional, se afirmando no 

campo educacional jataiense e goiano e contribuindo com o mesmo, ao passo que 

contribuiu também com a propagação do protestantismo/presbiterianismo no município, 

principalmente, com a educação protestante em Goiás, disseminando muitos de seus 

valores e ideais e ao mesmo tempo alimentando a relação educação, religião e Estado. 

Concorre para essa assertiva a publicação da Lei municipal n. 515, de 17 de setembro de 

1963 que considerou o Instituto Samuel Graham como “propriedade nacional” e o 

reconheceu como “entidade de utilidade pública, principalmente pelos seus inestimáveis 

e eficientes serviços pedagógicos prestados à mocidade do interior brasileiro” (JATAÍ, 

1963), promovendo as relações de interesses entre o poder municipal e o ISG e, por 

conseguinte, deste primeiro com o campo evangélico. 

 Conforme relatório estatístico emitido em 1961, o instituto contava com um total 

de quatrocentos e quarenta e oito (448) alunos matriculados, sendo trezentos e cinquenta 

e um (351) no curso primário, noventa (90) no ginasial e treze (13) no curso normal 

(MISSÃO CENTRAL DO BRASIL, 1961; INSTITUTO SAMUEL GRAHAM, 1961). 

No que se refere ao perfil de sua comunidade interna, entre os professores, a 

grande maioria professava a fé evangélica. Já em relação aos alunos, a maioria essa 

mesma fé, existindo muitos alunos de outras confissões religiosas, sobretudo, católica e 

espírita. Conforme dados do relatório citado, do total de alunos apresentado, duzentos e 

sessenta e seis (266) alunos, ou seja, 59% destes não professavam a fé protestante, 

enquanto cento e oitenta e dois (182) ou 41% destes se declararam evangélicos. Em 

relação ao corpo docente, o instituto contava com vinte e nove (29) professores, sendo 
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vinte e sete (27) evangélicos e dois (02) não evangélicos (MISSÃO BRASIL 

CENTRAL, 1961). O perfil religioso do corpo docente é um elemento que assinala o 

caráter confessional da instituição, ao passo que o perfil religioso dos alunos aponta 

para o ideal missionário de servir a comunidade geral e promover a fé protestante. 

Desde sua fundação até 1970, o Instituto funcionou em regime particular, tendo 

como entidade mantenedora a Missão Central. A partir de 1971, em função de 

dificuldades financeiras, o Instituto passou a funcionar também em regime de escola 

conveniada com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Em 1977, a Comissão de 

Missão e Relações Ecumênica da Igreja Presbiteriana Unida nos Estados Unidos passou 

todo o patrimônio do IPSG, antes de sua propriedade, para o próprio instituto 

(INSTITUTO SAMUEL GRAHAM, s/d).  

 

5 Considerações Finais 

A criação das primeiras escolas presbiterianas em Goiás acompanhou o trabalho 

missionário norte-americano, que manifestava preocupação com a educação, utilizando-

a também, como uma estratégia missionária e ainda, um espaço de formação particular 

para os filhos das famílias evangélicas. Ademais, a criação dessas escolas representou 

também a preocupação protestante em “civilizar” o interior do Brasil e expandir a 

cultura norte-americana no país. Tais questões são problemáticas e aponta para uma 

ideia de supremacia da cultura norte-americana e protestante/presbiteriana, fato que 

precisa ser questionado. 

O Instituto Presbiteriano Samuel Graham em Jataí, uma das primeiras escolas 

criadas pelos presbiterianos em Goiás é a única que permanece em atividade até os dias 

atuais, fato que pode ser explicado pelo investimento realizado pela Missão Central do 

Brasil e pelo aporte e estabilidade que alcançara na região por meio de outros trabalhos 

religiosos e sociais, mas também pelo apoio político e pelo financiamento público 

recebido em alguns momentos. Ademais, essa escola estava associada ao modelo 

americano, a ideia de ascensão social, de progresso, de modernidade, em oposição ao 

conservadorismo católico, o que favoreceu a implantação da mesma e chamou atenção 

de parte da comunidade não evangélica, especialmente, parte das elites locais, que 

permitiram que seus filhos estudassem no instituto, visando uma boa formação 

educacional para os mesmos.  
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Não obstante tais práticas e ideais, a escola estava atrelada aos ideais religiosos e 

missionário, sendo também, instrumento de transmissão da fé protestante. Assim, é 

importante pensar essa relação com a ideia de progresso e de projeto civilizador 

apresentado pela mesma. Nessa direção é importante considerar conforme Sanfelice 

(2007) que as instituições escolares são instituições sociais, estão vinculados às visões 

de mundo e, por conseguinte, estão a serviço de uma dada ideologia, de uma dada 

finalidade, e, por isso mesmo, envolvem relações de poder e interesse que se dão no 

campo social, político, cultural e econômico. 

O espaço utilizado para a construção do instituto, sua grande extensão territorial 

e localização privilegiada, somada às suas instalações, à disposição, arquitetura e 

variedade dos prédios expunha muito do ideal progressista das escolas protestantes, do 

seu propalado discurso de modernização e civilização que tinha na materialidade dos 

prédios um instrumento maior de visibilidade e conseguinte promoção desse ideal, ao 

passo que sinaliza muito do projeto educacional que almejavam, das normas e práticas 

que poderiam ali se materializar.  

Em suma, embora não tenha analisado aqui seus programas de ensino e suas 

práticas escolares, as escolas presbiterianas criadas em Goiás, em particular, o Instituto 

Samuel Graham que permanece em atividade até os dias atuais, contribuíram com a 

oferta escolar, com o campo educacional goiano, mas apresentam um discurso de 

modernidade e uma relação entre os campos, público, privado e religioso que precisa ser 

questionada, assim como as potencialidades e os limites dessas instituições. 
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Resumo 

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

O artigo abordará as principais ideias e críticas de Marx e Engels em relação à 

condição das mulheres e das crianças fabris e sua luta pela emancipação humana por 

meio da educação, em plena Europa do século XVIII, transitória dos regimes 

absolutistas (na Alemanha) e parlamentarista (na Inglaterra, onde viveu no seu exílio). 

No movimento intenso das lutas burguesas pela sua consolidação social dominante, por 

meio do capitalismo, Marx sensibiliza o olhar, no chão das fábricas, às mulheres e às 

crianças, na condição de trabalhadoras – exploradas e subjugadas. No seu método 

materialista histórico desvelou que as hierarquias e os papeis de gêneros são 

construídos, e no mundo capitalista a mulher foi historicamente se perdendo e, 

confirmando toda a supremacia masculina.  

Antes de ser um trabalho feminista ou, genericamente objetivado por um 

movimento de gênero, a condição da mulher neste trabalho é analisada como processo 

de construção histórica, materialmente constituída pelas determinações do tempo, 

resultante de uma totalidade concreta de múltiplas e variadas relações e contextos. 

Portanto, o objetivo aqui não é uma análise feminista positiva e linear da história da 

situação da mulher e da criança, mas analisar as críticas de Marx sobre essa categoria 

excluída da sociedade (mulheres e crianças) e a luta por uma educação politizada e 

transformadora social que dê igualdade de condições e equidade de direitos. 

 

1.1 Objetivos 

A proposta da realização do XI Seminário Nacional do HISTEDBR, IV 

Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI e I Seminário 

Internacional do HISTEDBR tem como reflexões mais do Estado e da sociedade civil 

no capitalismo mundial, incorporando-se a discussão da temática Trabalho e Educação 

na América Latina a analisar as críticas de Marx quanto as condições das mulheres e das 

crianças, nas fábricas do século XIX na Inglaterra e Alemanha, objeto de estudo de Karl 

Marx. Visa ainda mostrar as propostas de uma educação pública de viés marxiana, na 

defesa entre educação e trabalho produtivo como superação da ordem capital para uma 

sociedade socialista. 

 

2 Referencial Teórico 
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A mulher que até então, na sociedade medieval herdou o confinamento da 

administração do lar, como “criada” da família patriarcal, marginalizada aos direitos 

civis e de posses e excluída da produção social na sociedade - sendo assim nada 

podendo ganhar, na sociedade capitalista - industrial caso quisesse participar da 

produção e ganhar dinheiro de maneira autônoma, seria ainda de forma complementar e, 

cumprindo ainda com suas obrigações domésticas. Segundo ENGELS (2017) a família 

moderna, ainda baseia-se na escravidão doméstica, seja de forma clara ou obscura, da 

mulher.  

Hoje em dia é o homem que, na maioria dos casos, tem de ser suporte, o 

sustento da família, pelo menos nas classes possuidoras, e isso lhe dá papel de 

dominador que não precisa de nenhum privilégio legal específico. NA 

FAMÍLIA, O HOMEM É O BURGUÊS E A MULHER REPRESENTA O 

PROLETÁRIO. (ENGELS, F. p. 98. Grifo da autora). 

 Aqui, é importante deixar claro que Marx não teorizou sobre gênero e idades, 

porque para ele as questões díspares: mulheres e homens; crianças e adultos; seriam 

dissipadas com a sociedade comunista. Contudo, Marx examina a classe trabalhadora 

como nenhum outro teórico outrora, no chão das fábricas, ele vê o flagelo dos 

trabalhadores fabris, com carga horária de doze a quatorze horas diárias, inclusive nos 

domingos, em turnos diurnos ou noturnos. Essa tendência estrutural da produção 

capitalista – a tendência de estender ao limite da resistência física, moral e mental dos 

trabalhadores, extraindo o máximo da produção com o mínimo de pessoas, 

desvalorizando todo o trabalho humano – desvelava os horrores contra as mulheres e as 

crianças. Mesmo que para Marx, trabalhadores sejam todos: homens e mulheres, 

adultos, adolescentes e crianças de ambos os sexos, explorados pelo trabalho operário 

capitalista, ele tece em O Capital, críticas importantes, com detalhes que desmontam a 

sordidez capitalista em que a idade dos jovens e das crianças que trabalham nas 

fábricas, percorre a faixa etária, dos oito anos (em alguns casos, dos seis), até os 

dezoito. Parece absurdo hoje em dia, mas crianças a partir de seis anos de idade já se 

encontravam nas fábricas, que trabalhavam em turno integral de 24 (vinte e quatro) 

horas. Em busca do acúmulo de riquezas e da produção desenfreada acima de qualquer 

dignidade humana, o sistema capital obscurecia os excessos do sistema, os abusos, o 

prolongamento da jornada de trabalho de maneira cruel e incrível. Para exemplificar a 

situação das crianças nas fábricas, Marx no momento em que escreve, utiliza o relatório 
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oficial inglês, que mostra a realidade de crianças inglesas e suas jornadas de trabalho 

como “algo que realmente horroriza”, expressão esta usada pelo próprio documento.  

George Allinsworth, de 9 anos de idade, declara: ‗Vim trabalhar aqui sexta-
feira passada. No dia seguinte tive de começar às 3 horas da manhã. Por isso, 
fiquei aqui a noite inteira. Moro a 5 milhas daqui. Dormi no corredor sobre o 
avental e me cobri com um casaco pequeno. Os outros dias, estava aqui às 6 
horas da manhã. Esse lugar é muito quente. Trabalhava também num alto 
forno, e durante o ano inteiro, antes de vir para cá. Era uma grande usina no 
campo. Começava também aos sábados às 3 horas da manhã, mas pelo menos 
podia ir dormir em casa, pois era perto. Nos outros dias, começava às 6 da 
manhã e terminava às 6 ou 7 da noite. (MARX, 1999, p. 300). 

 

 O relato deste garoto de apenas nove anos de idade, mostra claramente as 

péssimas condições de vida e de trabalho que as crianças eram expostas em detrimento a 

produção em massa. Seja nas prolongadas horas de trabalho, sem descanso e direito a 

pausas para a alimentação quanto na falta de moradia, de abrigo e de vestimentas.   

 Na obra O Capital, tomo I, Marx por meio dos relatórios oficiais ingleses e os 

noticiários, no capítulo intitulado: “A jornada de Trabalho”, denuncia a morte de 

operárias costureiras por excesso de trabalho num quarto superlotado e dormindo num 

cubículo mal ventilado, onde revezavam duas a duas numa cama, e chegavam a 

trabalhar trinta horas consecutivas. A situação das moças e mulheres empregadas em 

minas de carvão que trabalhavam junto aos homens, nas mesmas condições e com 

vestimentas impróprias, sujas e enfumaçadas, até seminuas, arrastando o carvão até a 

superfície.  

 Difícil outro teórico falar com tanta clareza e realidade a brutalidade da força de 

trabalho que o capitalismo impunha. Temos que reconhecer a genialidade de Marx, em 

destacar detalhes de como a indústria transformou as formas de trabalho, principalmente 

na retomada histórica do trabalho da mulher como administradora do lar, para entrar na 

produção capitalista, onde o serviço doméstico deixa de ser valorizado social e 

economicamente e mistifica o trabalho fabril como a única forma de sobreviver nas 

grandes cidades europeias. Mesmo ele não fazendo a análise na questão de gêneros, 

temos que reconhecer que abriu pontos de análise concreta e objetiva de uma realidade 

barbárie da exploração do trabalho feminino e infantil.  
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Na mesma obra, no capítulo “A maquinaria e a indústria moderna”, Marx analisa 

a apropriação pelo capital das forças de trabalho suplementares; o trabalho das mulheres 

e das crianças. Com o intuito de baratear o produto, as máquinas surgem substituindo o 

trabalho humano, desde que sua substituição seja de mais-valia aos bolsos dos 

industriários, isto é, o número de trabalhadores que ela substitui. Carecendo de menor 

força muscular, as máquinas permitiram o emprego de trabalhadores com mais 

habilidade e destreza, com salários condizentes a sua situação física (menores, óbvio!) 

dando vazão e lugar então ao trabalho das mulheres e das crianças.  

O capital consegue, portanto, angariar mais força de trabalho. Ao invés de tão 

somente o homem, chefe da família, buscar o trabalho como provimento da sua família, 

o sistema capitalista engenhosamente, através das máquinas, diminui a necessidade da 

força física dos trabalhadores, substituindo os postos de trabalho, mas aumentando a 

quantidade de assalariados. Intencionalmente o mercado de trabalho fabril engloba as 

mulheres e as crianças, enfim, agora toda a família, dependendo e sobrevivendo sob 

domínio direto do capital.  

Numa análise otimista, a revolução burguesa oportunizou em igualdade de 

oportunidades, independente de sexo e idade, a entrada a todos no processo de produção 

material, e a consequente independência e autonomia feminina ao trabalho. Por outro 

lado, o trabalho obrigatório para o capital, retira das crianças os jogos, as brincadeiras, o 

lúdico e toda a proteção e cuidado das mães, e das mulheres acarreta uma sobrecarga de 

jornada de trabalho, entre o doméstico e o assalariado. Lançando a máquina todos os 

membros da família do trabalhador no mercado de trabalho, reparte ela o valor da força 

de trabalho do homem adulto pela família inteira. Portanto, a máquina, ao ampliar toda 

a produção de exploração do capital, amplia ao mesmo tempo toda a exploração 

humana.  

Aumentou muito o número de trabalhadores porque os homens foram 
substituídos no trabalho pelas mulheres e sobretudo porque os adultos foram 
substituídos por crianças. Três meninas com 13 anos de idade e salário de 6 a 8 
xelins por semana substituem um homem adulto com salário de 18 a 45 xelins. 
(MARX, 1999, p. 452).  
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 O trabalho, categoria analisada por Marx, tornou-se um meio de dominação do 

mercado capitalista que, mesmo com a regulamentação de leis fabris, pouco se efetivou 

no controle e supervisão em prol dos trabalhadores por parte do Estado. Na obra O 

Capital, ressalta que a procura do trabalho infantil lembra, às vezes, a procura de 

escravos. O trabalho, com a entrada das mulheres e das crianças nas indústrias e meios 

de produção da época, alienou o trabalhador: até então, os trabalhadores eram 

considerados como “livres”, negociavam sua força de trabalho em troca do dinheiro e 

mercadorias dos capitalistas; com o trabalho infantil e feminino, que juridicamente eram 

considerados incapazes e subordinados a uma família em particular patriarcal, o 

trabalhador se viu obrigado além de vender sua força, também a vender sua mulher e 

filhos. Chegando assim ao extremo de alienação (des) humana, a ser considerado por 

Marx como um traficante de escravos.  

Na ilusão liberalista que todos os homens são iguais perante o Estado e todos 

têm igualdade de oportunidades, os operários fabris se bestializaram tanto a ponto de 

vender sua própria família, como denunciava o relatório “Children’s Employment 

Commission” 1833, in MARX, 1999, p.453 “(...) atitudes de trabalhadores que vendem 

seus filhos, são realmente revoltantes e com todas as características de tráfico de 

escravos. (...) emprega-se trabalho infantil até para obterem o próprio pão de cada dia”. 

Seria ótimo que as escolas elementares iniciassem a instrução das crianças 
antes dos nove anos. Porém, por agora, só nos preocupamos com antídotos 
absolutamente indispensáveis para resistir aos efeitos de um sistema social que 
degrada o operário até o ponto de transformá-lo em um simples instrumento de 
acumulação de capital e que fatalmente converte os pais em mercadores de 
escravos de seus próprios filhos. Os direitos das crianças, e dos adultos terão de 
ser defendidos, já que não podem fazê-los eles próprios. Daí o dever da 
sociedade de combater em seu nome. 

 

Mulheres saem de casa, os seus filhos são vendidos semanalmente para 

complementar a renda, o trabalho era desproporcional a força física e mental, eram 

pessoas sem instrução, sem noção da realidade em que estavam inseridos. 

No capítulo “A jornada de trabalho”, referente ao trabalho diurno e noturno, 

sistema de revezamento, novamente citando o relatório “Children’s Employment 

Commission” 1833, fica bem relatado o nível de instrução das crianças e sua visão 
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restrita de mundo e conhecimento, vejamos algumas declarações de conhecimentos 

gerais dadas como respostas aos membros da comissão de inquérito:  

“(...) 4 vezes 4 são 8, mas 4 quatros são 16.  
“(...) Não vivo na Inglaterra. Penso que é um país, mas não sabia disso.” 
“Ouvi dizer que Deus fez o mundo e afogou todo mundo, exceto um que era 
passarinho.” 
“ Às vezes vou à Igreja. (...) Pregam muito um nome, um certo Jesus Cristo, 
mas não posso dizer nenhum outro nome e nada posso dizer sobre ele. Ele não 
foi morto, morreu como qualquer um. (MARX, 1999, p. 300) 

 

 Além dessas declarações, eram comuns crianças não saberem o nome da rainha 

(lembrando que a Inglaterra tem o sistema monárquico até os dias atuais), soletrar 

palavras simples, contextualizar geográfica, histórica e socialmente, realizar contas 

simples, enfim as crianças pesquisadas que trabalhavam nas fábricas, não tinham o 

mínimo conhecimento de mundo em que estavam inseridos, de pessoas e sua 

significação no mundo, não tinham a consciência do papel que desempenhavam na 

sociedade, das formas que reproduziam toda a arquitetura social e, inconscientes destes 

condicionamentos, se tornaram “presas fáceis” da máquina capitalista.  

 Como entendimento de todos, Marx não escreveu sobre educação como ponto 

fulcral das suas obras, mas toda sua análise crítica de dissenso da realidade da classe 

operária da sua época, encaminhou interpretações e a construção de uma materialidade 

significativa para a tomada de consciência do operário, como sujeito produtor e 

transformador da sua própria realidade. Neste levante da classe operária, Marx almeja 

um tipo de homem crítico, ativo e transformador através da emancipação, indo ao 

encontro das necessidades em conhecer o processo de produção capital, como ressalta 

no primeiro capítulo d´O Capital, em momento singular do desenvolvimento do tema 

mercadoria onde diz que:  

“A figura do processo social da vida, isto é, do processo da produção material, 
apenas desprenderá do seu místico véu nebuloso quando, como produto de 
homens livremente socializados, ela ficar sob seu controle consciente e 
planejado” (Marx, 1988, p.76). 

 

   A esse homem onilateral, como Marx coloca nas Instruções aos delegados do 

Conselho Central Provisório acerca de diversas questões (de 1866), não basta o acesso 
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ao conhecimento das técnicas de trabalho, mas deve haver uma formação integral e, 

portanto deve se dar junto à formação intelectual.  

A sociedade não pode permitir nem aos pais, nem aos patrões, o emprego de 
crianças e adolescentes para o trabalho, a menos que se combine o trabalho 
produtivo com a educação. Por educação nós entendemos três coisas: 
1) educação mental, 
2) educação corporal, tal qual é produzida pelos exercícios ginásticos e 
militares; 
3) educação tecnológica, compreendendo os princípios gerais e científicos de 
todos os processos de produção e, ao mesmo tempo, iniciando as crianças e os 
adolescentes no manejo dos instrumentos elementares de todos os ramos 
industriais. (Marx, 2011, p. 85) 

 

 Para entender a citação acima, temos que compreender a materialidade social 

que Marx se inseria, em plena Revolução Industrial, da manufatura à maquinaria, Marx 

analisava relatórios oficiais, reportagens e a própria realidade dos operários nos 

primeiros anos do capitalismo, onde homens trabalhavam exauridos numa fábrica sem 

ventilação e luminosidade, numa jornada de trabalho repetitiva, enfadonha e extensa, 

mulheres morriam nas fábricas pela exaustão e crianças, a partir de seis anos de idade, 

trabalhavam “escravizadas” a uma condição de trabalho, no mínimo, insalubre e 

nefasto, como já visto. Portanto, neste cenário de extrema alienação ao capital, busca-se 

a conscientização atrelada às ciências e a educação, que opere de modo coletivo e 

organizado. 

 Marx chama a atenção às necessidades de uma educação operária integral que 

não se condene aos interesses que oprimem dramaticamente os trabalhadores fabris, 

inclusive do trabalho infantil e feminino, mas que confie numa educação como 

instrumento de transformação. A emancipação do operário para tanto se dá pela 

consciência e superação das suas múltiplas determinações. Sendo assim, a educação 

marxista não é um saudosismo à educação natural, à escola tradicional católica ou um 

remonte de escolas e planos de aulas positivistas. A intenção é criticar um tipo de escola 

e educação que está posta, nas realidades das fábricas, “dadas” aos operários e mudá-la. 

O olhar é dos proletários. 

 Marx acusa o Estado pela ineficiência no controle e supervisão das fábricas, pela 

degradação moral e a obliteração intelectual das mulheres e, principalmente das 

crianças, que eram anestesiadas pelo emprego dissimulado de narcóticos, tornando-se 
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máquinas lucrativas aos industriários capitalistas. Crianças e adolescentes foram usados 

e manipulados por um sistema desumano e cruel: enquanto na manufatura empregava-se 

a força produtiva, do início ao fim, ao processo do trabalho, nas maquinarias a divisão 

do trabalho se impôs condicionando o operário a operações repetitivas, exaustivas e 

enfadonhas que aniquilavam o desenvolvimento criativo, cognitivo e intelectual. 

Mediante a essa crescente debilidade intelectual e motora da criança operária, o 

parlamento inglês elaborou leis fabris relativas à educação exigindo compulsoriamente a 

instrução elementar para os menores de quatorze anos. Marx, fiel em suas fontes, critica 

a ilegitimidade dessas leis, o que ele chamou de “lei ilusória” pois não davam as 

condições necessárias para a consolidação de uma educação proletária. Denunciava que 

eram frequentes os certificados de frequência à escola assinados pelos professores com 

apenas uma cruz, desvelando que esses professores não eram nem alfabetizados. A falta 

de materiais, livros e condições físicas das escolas eram realidades de uma atmosfera 

fétida e escura. Os alunos se amontoavam, com o exagero de até setenta e cinco alunos 

numa pequena sala, muitos não faziam absolutamente nada, mas suas presenças 

garantiam o miserável salário do professor (recebido conforme o número de alunos) e, 

principalmente o atestado de frequência escolar onde orgulhosamente foram 

considerados instruídos pelas estatísticas oficiais, além, claro da criança poder voltar às 

fabricas para trabalharem. 

Apenas a partir da lei fabril de 1844, após a denúncia dos inspetores de fábrica 

sobre as condições deploráveis das escolas e dos certificados dados pelos professores 

iletrados é que conseguiram, mesmo que vergonhosamente, o dispositivo “(...) o mestre-

escola tinha de escrever, com seu próprio punho, o número do certificado escolar, 

subscrevendo-o com seu nome e sobrenome.”3 Mesmo assim, muitos professores 

analfabetos continuaram “lecionando”, decoravam apenas seu nome. Alguns se diziam, 

ao menos, bons em “contas”, outros somente preparavam para o trabalho nas fábricas, 

mas a maioria nada fazia neste depósito de crianças confinadas. 

Marx deflagra toda essa realidade escamoteada da instrução do início do 

capitalismo, pois luta para mudá-la. As lutas são concretas: como a delimitação do 

                                                             
3 Lei Fabril de 1844. Leonard Horner, em Reports of. Insp. of Fact.for 31st Oct.1855, pp.18 e 19. In 

MARX, 1999, P.458. 
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trabalho infantil e feminino, a integração do trabalho manual com o intelectual e a 

reivindicação ao “ensino gratuito e obrigatório”. Isso pode ser constatado n’O Manifesto 

Comunista, Marx e Engels (2010, p. 45), onde declara as medidas necessárias para 

superar a ordem capitalista, revolucionando o modo de produção da divisão de trabalho 

para uma sociedade comunista, assim manifesta, na medida “10. Educação gratuita para 

todas as crianças em escolas públicas. Abolição do trabalho infantil em fábricas do 

mundo atual. Combinação de educação com produção industrial, etc.”  

Em contramão, a sociedade burguesa também se interessa pela educação 

pública. Antes de se estabelecer no poder, essa classe não tinha o privilégio de educação 

formal, acessar e usufruir dos conhecimentos do mundo. A educação historicamente foi 

considerada um instrumento de dominação de que detêm os conhecimentos e os 

articulam conforme os interesses e necessidades desta classe dominante. O mesmo 

aconteceu com a sociedade burguesa quando ascendeu, pois compreendeu a educação 

como forma de dominação na preparação do homem ao trabalho capitalista, utilizando 

da influência estatal, para manter seu “status quo” e, assim formando a mão-de-obra 

necessária aos interesses e vantagens capitalista. 

Com a expansão mundial do comércio, a crescente explosão industrial, da 

maquinaria e o conflito entre as duas classes contraditórias – burguesia e proletariado, o 

surgimento da escola pública torna-se imprescindível pois a educação viria a assegurar e 

defender os interesses da classe dominante:  

Tratava-se, na verdade, de defender os interesses burgueses frente a grande 
crise do capital [...] Ora, se os interesses burgueses têm que passar pelo 
sufrágio universal e a sociedade se encontra dividida em classes antagônicas, a 
escola pública não pode mais ser adiada.” (LEONEL, 1994, p. 184-185). 

 

 Mesmo inadiável e importante, a escola pública vem tramada conforme os 

interesses da classe burguesa, nos moldes capitalistas. Essa implantação da escola 

pública foi totalmente repugnada pelo pensamento de Marx e Engels que não admitiam 

a interferência estatal – um Estado como educador do povo – que não fosse pelo 

subsídio financeiro e fiscalização para sua manutenção: 

Isso de educação popular a cargo do Estado é completamente inadmissível. 
Uma coisa é determinar, por meio de uma lei geral, os recursos para as escolas 
públicas, as condições de capacitação do pessoal docente; as matérias de ensino 
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etc. e velar pelo cumprimento destas prescrições legais mediante inspetores do 
Estado [...], e outra coisa completamente diferente é designar o Estado como 
educador do povo! (MARX; ENGELS, 2011, p. 130-131, grifo da autora). 

A escola pública e gratuita para todos não pode estar comprometida com os 

interesses políticos ou ideologias religiosas do Estado ou da Igreja: “[...] o que deveria 

ser feito é subtrair a escola de toda influência por parte do governo e da igreja”, 

enfatizam Marx e Engels (2011, p. 130). 

Marx propõe uma educação escolar pública e gratuita sem influência estatal e 

religiosa, onde descreveu a forma de educação apresentada pela Comuna de Paris como 

um modelo de instrução, para todos, gratuita e livre das amarras e da interferência do 

Estado e da Igreja: 

Todas as instituições de educação foram abertas ao povo gratuitamente e ao 
mesmo tempo libertas de toda a interferência de Igreja e Estado. Assim não 
apenas a educação foi tornada acessível a todos, mas também a própria ciência 
liberta dos grilhões que os preconceitos de classe e a força governamental lhe 
tinha imposto. (MARX, 2009, p. 403). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O estudo propõe uma metodologia de pesquisa que será expressa por meio do 

materialismo histórico-dialético, tendo como referencial basilar a produção marxiana 

que pressupõe que o homem é um ser essencialmente histórico e social, portanto 

marcado pela produção de sua existência em sociedade. Entendendo o homem 

construído histórico e socialmente, sendo importante analisá-lo como tal.  

 

4 Considerações Finais 

Portanto, fica claro que Marx e Engels, denunciaram, criticaram e lutaram para 

existir uma escola que deveria ser pública, isto é, aberta a todos e comum a todos, e 

gratuita, porém sem as “amarras” e ideologias perpassadas, seja pelo Estado, Igreja ou 

classe social que vise dominar e aniquilar a liberdade de pensamento e expressão, que 

tendencie formas de poder e desfigure a existência do ser humano e sua relação com a 

natureza e as ciências. A luta pela escola pública livre, laica, gratuita, onde o 

conhecimento se torne acessível a todos e a pesquisa seja uma forma interrogativa de 

desvelar a realidade, de denunciar, de extensão do conhecimento e também de embates, 
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é a proposta da educação marxista que se dialetiza nas constantes transformações da 

sociedade.  

Defender a escola pública é compreender o sentido democrático e universal de 

uma educação que desaliena os homens das determinações embutidas no pensamento de 

dominação; que quebre as correntes ideológicas do pensamento esmagador de 

resignação do homem frente ao medo e temor da Igreja e servidão no seu trabalho; que 

se sensibilize nas causas das minorias, como a condição das mulheres com a sobrecarga 

de trabalho e de responsabilidade social e familiar, muitas vezes velada pela sociedade 

com salários mais baixos e condições de vida indigna; que revele a condição do homem 

como ser determinado e mesmo assim, o eleve, o emancipe e o  conscientize; que liberte 

as crianças do trabalho infantil, do flagelo, da negligência, dos vícios e lhes dê 

condições de “esperançar” uma vida digna com poder de opinião, participação, 

transformação e construção de uma sociedade mais humana e social.  

Marx nos presenteou com seu olhar às minorias, aos trabalhadores explorados, 

humilhados e sofridos, sem piedade alguma, mas com grande responsabilidade de 

desvelar as iniquidades que o sistema capitalista é capaz de desumanizar qualquer 

sociedade. Urje forjar uma educação humanista, emancipadora, voltada ao 

desenvolvimento das ciências e da cultura, rompendo com o preconceito, a miséria, a 

violência, produtos estes produzidos pela cultura burguesa.  
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GT- 01 História e Historiografia da Educação  

 

A PRODUÇÃO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TIC: O 

REPOSITÓRIO DIGITAL " HEB" EM BANANEIRAS/PB  

Vivian Galdino de Andrade1 

 
Resumo 
O advento das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação tem mudado a forma como 
vemos, pensamos e nos comportamos no mundo, nos direcionando a vivência em um espaço 
virtual aonde sujeitos nativos, imigrantes ou colonizadores digitais são os transeuntes, 
navegam no curso da história, projetando novos sentidos a antigos elementos, bem como 
apresentando novas formas de escrita e registro da História. Diversos pesquisadores, entre 
eles Alves (2016), Dollar (1994), Lucchesi (2014) e Noiret (2015) apontam para debates em 
torno das "Humanidades Digitais" e da existência de uma Historiografia Digital, ressaltada 
pelo uso das tecnologias digitais no fazer da História.  Tais discussões tem nos auxiliado a 
pensar sobre como vem se dando a escrita da  história do município de Bananeiras/PB, por 
meio da produção de projetos de pesquisa, de ensino e extensão que nos direcionaram a 
constituição de um repositório digital, uma espécie de arquivo eletrônico que permite acesso 
livre a fontes históricas digitalizadas (entre elas a acervos escolares), e que tem ampliando a 
reflexão sobre o patrimônio histórico-documental no município. A cidade de Bananeiras se 
localiza no brejo paraibano e é reconhecida no Estado pelo seu patrimônio arquitetônico, parte 
dele tombado pelo IPHAEP segundo Decreto 31.842/2010. Em tal tombamento não está 
incluído seu patrimônio documental, sendo concebido e descartado, muitas vezes, pela 
concepção que perdura do arquivo morto. Nesta direção, os trabalhos de atualização dos 
dados do repositório, o registro de uma memória catalográfica do patrimônio histórico da 
cidade e a sensibilização para a importância da guarda dos arquivos são alguns dos resultados 
obtidos que aqui pretendemos apresentar. É para expor esta experiência, bem como para 
ampliar o escopo das discussões sobre a História (Pública) Digital, que propomos este artigo.  

Palavras-chave: TIC. História da Educação. Patrimônio Documental. 

  

 Globalização, novas tecnologias digitais, "Era Ciber"... Traços de um tempo que 

impõe um ritmo de vida acelerado, pautado numa era “tecnotrônica”, também denominada 

como "Era Google"2. É nesta era que as humanidades digitais3 circulam livremente, 

                                                           
1
 Doutora. Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Departamento de Educação. <vivetica@hotmail.com>. 

Membro permanente do Programa de Pós-Graduação em História - PPGH - Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG). 
2 Termo discutido por Carlo Ginzburg na conferência: "História na era Google" (2010). Produção: Canal 
Fronteiras do Pensamento (Youtube) . Idioma/Legenda: Inglês/Português. Duração: 15min14s . 
3 "As Humanidades Digitais não formam um campo unificado, nem no Brasil nem no mundo. Elas representam 
uma série de práticas interdisciplinares convergentes, desenvolvidas em uma realidade de ampla aplicação de 
tecnologias computacionais em variadas dimensões da vida. Um dos principais impulsionadores do campo é a 
disponibilidade recente de grandes repositórios digitais em muitas áreas das Ciências Humanas e Sociais. Esses 
repositórios oferecem perspectivas de aplicação de técnicas computacionais de visualização, consulta e análise, 
levando à descoberta de novos conhecimentos". Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/laboratorios/lhud#. 
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permitindo discutir como temas do campo da História as expressões digitais, a digitalização 

de si, o corpo digital e as diversas formas de consumo na era digital como nuances de uma 

subjetividade contemporânea sem fronteiras e definições. Estas novas faces também atingem 

as formas de constituir a operação historiográfica, nos levando a indagar o que formariam as 

humanidades digitais: se campo, abordagem, metodologia ou uma perspectiva da História? 

 Alves (2016) aponta que neste contexto ainda insólito e de consideráveis incertezas, 

tais discussões compreenderiam uma abordagem metodológica da história, uma comunidade 

de práticas e praticantes, de investigadores que compartilham das mesmas direções 

metodológicas (digitais) de pesquisa e visões de mundo. Tais orientações marcariam o 

renascimento de uma outra forma de operação historiográfica, que mediada pela rede e pela 

incomensurável produção de fontes digitais, altera as configurações da memória e das práticas 

advindas de um presente imediato, que se transforma sem dar tempo ao registro e à reflexão. 

Também atrelada ao "novo", esta história parece ainda ser des(re)conhecida para muitos 

historiadores, e hoje é nomeada como História (Pública) Digital4. 

 Nosso convite ao leitor, neste texto, não é apenas o de caminhar - a passos largos -  

sobre os circuitos de uma história local, mas sim e principalmente, mergulhar nas marcas 

indeléveis de um passado que se faz digital. Esta imersão nos mares da web dar-se-á pelo 

desejo de encontrar dados que ajudem a pensar e a confeccionar diversas histórias a respeito 

de Bananeiras, uma cidade do brejo paraibano também conectada - "glocalizada" - com os 

meandros de uma história nacional. O glocal passa aqui a ser concebido como a história local 

que é difundida e/ou compartilhada pelo/no ciberespaço. Para Noiret (2015, p.42), "[...] a 

história digital com frequência se tornou também vetor de conhecimento “glocal”. [...] Graças 

à história digital, com a versatilidade da rede e das tecnologias digitais que permitem 

promover globalmente um passado comunitário local, a história pública nacional alcança 

diversos tipos de públicos internacionalmente". 

 Neste universo emaranhado de informações, a História da/na rede tem ajudado a tecer 

novas versões do passado, a partir da disponibilização de fontes até antes não conhecidas, ou 

não disponíveis, para o historiador. São fontes digitalizadas, mas também digitais, que 

                                                           
4 Esta concepção de História associa, segundo Lucchesi (2014, p.58-59) "a história do tempo presente (pela 
abolição do “precioso” distanciamento), a história digital (pela sua radical proposição de novas formas de 
comunicação histórica) e, por fim, a história pública (por sua diversificação de audiência e possibilidade de 
engajamento em políticas públicas). 
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compõe um arsenal de Hemerotecas Digitais e Bibliotecas Digitais, acervos numerosos que 

têm sido veementemente utilizados/consultados para a escrita da história. 

Chamadas por Chartier (2010, p.8) como “mutações”, as fontes digitais, ou mais 

precisamente os livros em formato e-book,  alteram a relação leitor-texto provocando sentidos 

múltiplos no ato de se ler. Aparentemente despercebida, a materialidade do escrito, “o 

formato do livro, a construção da página, a divisão do texto, a presença ou ausência das 

imagens”, a sua apresentação estética na tela de um computador pode incidir mudanças 

significativas na leitura e na nossa estrutura cognitiva quando lemos/compreendemos um 

texto/fonte. Não mais linear, impresso e unitário o texto digital - ou hipertexto - constitui 

“uma espécie de entorno da informação no qual o material textual e as ideias se entrelaçam de 

múltiplas maneiras” (STEPHANOU, 2002, p.71).  

Com isso, a possibilidade de digitalização da massa documental, em nossos dias, 

muito tem contribuído para a preservação documental, proporcionando desde a restrição do 

espaço ocupado pela documentação à facilitação de acesso e leitura por parte dos 

pesquisadores, os quais sem sequer sair de casa, podem trabalhar com uma variedade de 

documentos. Desta forma, buscamos aqui superar uma perspectiva dicotômica e advogar o 

saudável convívio entre o digital e o impresso, acreditamos na construção de instituições 

híbridas de guarda e difusão do saber, onde tanto o impresso quanto o digital teriam o seu 

lugar, uma vez que, enquanto objetos culturais, eles são indícios das sociedades que os produziram 

(e produzem) e em que circularam (ou circulam). Portanto, oportunizar a existência de ambas é ansiar 

garantir a indestrutibilidade da materialidade textual e de suas formas de difusão.  

 

1. #asfontesdigitais: um recurso a serviço da História  

 

 Durante séculos, era concebido como fontes históricas apenas os tradicionais 

documentos textuais, no entanto, à medida que o historiador adotava novas perspectivas, 

passava a dispor de novos métodos e a contar com o intercurso de outras disciplinas. A 

historiografia contemporânea necessitava, assim, cada vez mais de outras tipos de fontes. De 

modo que, atualmente para História Cultural “tudo aquilo que possa nos fornecer um 

testemunho ou um discurso proveniente do passado humano, da realidade um dia vivida e que 

se apresenta como relevante para o Presente do historiador consiste em uma Fonte Histórica” 

(BARROS, 2012, p.130).  
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 Nesta perspectiva, o conceito de fonte histórica torna-se mais amplo e complexo e 

passa a ser aplicado a mais materiais e realidades capazes de fornecer informações, evidências 

e discursos a serem analisados e compreendidos pelos historiadores. Os arquivos físicos, 

ambientes clássicos de guarda de documentos, passam a compartilhar tal função com outros 

suportes tecnológicos, como: 

 

#bancodedados: Considerados como as novas representações dos arquivos e fundos 
documentais, os bancos de dados informatizados oportunizam a anexação continuada de 
temas, fontes e associações, inferindo historicidade e dinamicidade ao processo investigativo. 
Para Stephanou (2002, p.74) eles "[...] permitem reunir, preservar e tornar acessíveis, 
efetivamente em circulação, fontes documentais da história da educação de diferentes 
tempos/espaços/suportes/gêneros de fontes, através de hiperdocumentos, potencializando a 
produção da área, assim como podem assegurar ao pesquisador um espaço de produção" da 
escrita da História. Dispostos em formato de Delegacias eletrônicas, Concessionárias de 
serviços públicos, Sites de georreferenciamento, Museus Virtuais, Centros de Memória, 
Redes Sociais Digitais, Blogs e Periódicos, os bancos de dados são suportes que tem auxiliado 
a pesquisa histórica neste tempo presente e podem ser compostos  por acervos iconográficos, 
sonoros ou até mesmo de suporte magnético, virtual e digital. 
  
#repositóriosdigitais: Considerados como arquivos abertos, os repositórios "são 
frequentemente conceituados em relação às suas funções de reunir, preservar, dar acesso e 
disseminar o conhecimento de uma instituição científica, ou de uma área do conhecimento, 
aumentando sua visibilidade e se constituindo numa ferramenta de gestão do conhecimento 
científico" (MASSON, 2008, p. 112). Eles emergem mais substancialmente no contexto da 
Sociedade da Informação, sendo utilizados comumente para nomear um serviço de 
informação que conjuga o armazenamento de objetos digitais, a disseminação (publicação 
eletrônica) e a revisão pelo próprio autor. Esses repositórios digitais podem ser institucionais, 
temáticos, centrais ou departamentais5, de acordo com os seus respectivos propósitos. Eles 
oferecem a possibilidade de auto depósito, sendo seus autores reais produtores dos registros e 
dos depósitos que eles comportam.  
 

#bibliotecadigital: A Biblioteca Digital (BD)6, costumeiramente chamada também como 
virtual (BV), é "[...] um conjunto de objetos digitais construídos a partir do uso de 
instrumentos eletrônicos, concebidos com o objetivo de registrar e comunicar pensamentos, 
ideias, imagens e sons disponíveis a um contingente ilimitado de pessoas, dispersas onde quer 
que a plataforma WWW alcance" (ALVARENGA, 2001, p.1). Seu manuseio independente do 
uso dos catálogos, uma vez que os objetos digitais se posicionam em sua completude 

                                                           
5 São exemplos de repositórios digitais: Repositório Institucional da Universidade Federal de Campina Grande 
(<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/>); Repositório digital da FGV (<http://bibliotecadigital.fgv.br>); 
Fundação Joaquim Nabuco (< http://www.fundaj.gov.br>); Repositório Eletrônico Institucional da UFPB 
(<https://repositorio.ufpb.br/>); Jornais e folhetins literários da Paraíba no século 19 
(<http://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins>); CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil (<http://cpdoc.fgv.br/>); 
6 São exemplos de BD/ BV: Biblioteca digital: Banco de Dados de Livros Escolares Brasileiros (1810 a 2005) – 
FEUSP (<https://cienciaesociedade.wordpress.com/bibliotecas-virtuais/banco-de-dados-de-livros-escolares-
brasileiros-1810-a-2005-feusp/); Biblioteca Digital Gutenberg (<https://www.gutenberg.org/>);  
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diretamente no ciberespaço. Nunes (2000, p.22), alerta que a biblioteca digitl esá composta 
dos seguintes elementos: 1. existência de hipertextos; 2. download de obras completas dos 
autores, dando a percepção ao navegados do texto integral; 3. segmentos distintos e 
articulados ao hipertexto, como documentos, fotografias, legislações e etc.; 4. links para 
fontes de pesquisa complementar; 5. fortuna crítica, isto é, direciona o pesquisador navegador 
a outros acervos de sua área de interesse e 6. recursos de interação com o público.  
 
#hemerotecadigital:  Refere-se a um acervo de jornais e revistas, de modo que apresente uma 
determinada organização técnica que facilite o processo de busca e recuperação da 
informação. No contexto documental, uma hemeroteca se constitui como uma fonte de 
informação alternativa, seja impressa ou digital7. Segundo Fernandes e Ferreira Júnior (2007, 
p. 37) “o conceito de hemeroteca digital não foge ao atribuído às hemerotecas tradicionais. 
Estas apenas diferem na forma de armazenamento, ou seja, do armazenamento físico para o 
digital”. Este tipo de hemeroteca possibilita o armazenamento e o tratamento do conteúdo de 
forma digital, facilitando sobremaneira o acesso e uso dessas informações, independente de 
onde surja à demanda de informação. 
 
#redessociaisdigitais: Caracterizadas como ambientes propícios para a criação de conteúdos 
administrados pelos próprios autores, as redes são sítios eletrônicos flexíveis, em permanente 
transformação. Possuem intensa interatividade e informações em permanente estado de 
atualização. É considerada colaborativa e pode ser representada pelos seguintes suportes: 
Facebook, Instagram, Blogs, YouTube, WhatsApp, entre outros. Veementemente utilizadas 
pela 'Geração Y', ou também conhecida 'Geração Polegar', as redes sociais8 são recursos 
tecnológicos que andam ganhando espaço no cenário educacional. Nelas a noção de autoria, 
pensada durante séculos, se desmancha no ar. Os blogs, por exemplo, são espaços em que as 
escritas se cruzam e/ou onde o nome de quem escreveu não é divulgado, pois, em alguns 
casos, não existe a preocupação de posse da informação, mas sim de sua transmissão e 
compartilhamento. Mas é preciso estar atentos a fake history9, que de forma incomensurável, 
tem se produzido através das redes sociais.  
 

 Deste modo, as 'fontes digitais'/ 'digitalizadas' nascem como novas categorias de 

documento para pesquisas históricas, mesmo que não venham sendo concebidas, em sua 

especificidade, como tal. Para Almeida (2011, p.10), durante muito tempo a historiografia 

fundamentou “[...] suas regras de validação de fontes e metodologia de análise em um suporte 

                                                           
7 São exemplos de hemerotecas digitais: Hemeroteca Digital  Brasileira BNDigital 
(<http://memoria.bn.br/hdb/periodo.aspx>); Memória Dinâmica. Revista de História da Biblioteca Nacional. 
(<http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/memoria-dinamica>). Revista do Ensino 
(<https://issuu.com/revistadoensino>); Do tempo da outra Senhora 
(<https://dotempodaoutrasenhora.blogspot.com/p/bubliotecas-e-hemerotecas-digitais.html>) 
8 Vejam algumas redes sociais que podem ser utilizadas nas discussões sobre história da educação: Blog Historia 
Offline Ramalho Leite - Notícias e Informações (<http://www.ramalholeite.com.br/>); Historia ferroviária 
paraibana (<http://historiaferroviariaparaibana.blogspot.com.br/>); História da Educação na Paraíba 
(<http://historiadaeducacaopb.blogspot.com.br/>); S.E. Cultura Material Escolar 
(<https://seminarioculturamaterialescolar.blogspot.com/>); e Retalhos Históricos de Campina Grande 
(<http://cgretalhos.blogspot.com.br>);  
9
 A "falsa história" parte do termo Fake News, e se refere a notícias falsas publicadas por veículos de 

comunicação, espalhando-se rapidamente. 
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documental específico: o papel”. Porém, o “reinado do papel” parece desmoronar, mesmo que 

seja ainda perceptível a estranheza e desconfiança no que diz respeito à utilização de fontes 

digitais, devido as dúvidas que circundam sua legitimidade e credibilidade.  

A partir disso, “nossos conceitos de ‗texto’ e ‗autor’ mudaram inexoravelmente [...] 

uma vez que os textos têm autoria. A informação é anônima” (DOLLAR, 1994, p.67). As 

desconfianças que rodeiam as fontes digitais também foram acrescidas aos demais tipos de  

fontes, tendo em vista  que elas são frutos de tecnologias próprias de cada época. 

 
Na realidade, tudo aquilo que os indivíduos ou a sociedade deixam atrás de si como 
“memória” (isto é, artefatos, registros) é produto da tecnologia da informação 
disponível na época. Sob este aspecto, o ambiente das tecnologias da informação 
digitalizada ora emergentes não difere substancialmente daquele da transição da 
memória para a escrita ou da escrita para a imprensa. (Idem, p.67) 

 
 Os riscos a que estamos submetidos ao manusear as fontes impressas acabam também 

sendo direcionados às fontes digitais, uma vez que podemos ser seduzidos pelos discursos e 

nos deixarmos levar sem submeter a fonte à análise e à reflexão. Mas, é bem verdade que nas 

fontes digitais, recheadas de hipertextos, tais experiências se intensificam, e diante de tantos 

estímulos o perigo de se perder nos becos virtuais pode se potencializar.  

 Para Lucchesi (2014), aspectos que dão forma ao métier do historiador precisam ser 

mais refletidos diante desta virada digital, como as novas concepção de tempo e espaço (a 

partir da desterritorialização), as reconfigurações da memória (agora atrelada a suportes 

midiáticos, como os pendrives e as nuvens), os novos procedimentos investigativos que 

surgem no garimpar das fontes e geram outros sentidos sobre o fazer histórico e, a própria 

ideia de comunicação e difusão do conhecimento histórico na rede. No entanto, a autora 

também enfatiza que "[...] as mídias digitais fazem de toda história, história pública, isto é, ao 

menos potencialmente divulgada, na medida em que fica acessível para amplas audiências na 

Internet" (idem, p.7), o que amplia seu potencial didático e midiático, por meio de narrativas 

confeccionadas em "hipertextos, imagens, vídeos, áudios, mapas etc.",  postadas na rede. 

Estes poderiam ser considerados pontos positivos e estratégicos para a construção do texto 

histórico. 

 
2. #HEB: a constituição de um acervo digital para a escrita da história de Bananeiras 

 
A cidade de Bananeiras situa-se na serra da Borborema, a 132km da capital paraibana 

João Pessoa. Marcada por um clima úmido e frio, Bananeiras já se destacou economicamente 
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pela produção do café, sendo no auge da década de 1920, a segunda maior produtora do 

gênero no Nordeste e a décima do país. Atualmente é reconhecida pelo turismo advindo da 

história que carrega em seu patrimônio ambiental e arquitetônico, desenhado pelos sítios 

arqueológicos10, suas paisagens e trilhas naturais, com casarões coloniais que recobrem ruas e 

ladeiras repletas de memórias. 

Apesar de seus traços históricos, não há na cidade um arquivo municipal instituído. O 

que se tinha eram documentos dispersos, situados num pequena sala do Centro Cultural Oscar 

de Castro, dispostos a furtos e ações do tempo. Diante desta constatação, passamos a 

desenvolver diversos trabalhos no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão que 

contemplavam a História, a Educação e o Patrimônio arquitetônico e documental da cidade. 

Em um dos trabalhos desenvolvido, criamos o repositório digital  “História da Educação do 

Município de Bananeiras  HEB”11,  um arquivo eletrônico e virtual que passou a ser guarda de 

documentos digitalizados que tematizam a cidade e os municípios circunvizinhos. 

  

 
F1: Tela principal do HEB. Fonte: www.cchsa.ufpb.br/heb 

 

O HEB conta com os seguintes eixos de discussão:  

 Assuntos: 1. Apresentação (Traz os objetivos iniciais do projeto, o grupo de pesquisa ao 

qual se vincula e o contato virtual da página)12; 2. Equipe de pesquisadores (Neste item 

trazemos os discentes participantes do Grupo de Pesquisa História da Educação do Brejo 

                                                           
10 Entre eles Umari, Pedra Preta e Gruta dos Morcegos. 
11

 Disponível em: <www.cchsa.ufpb.br/heb>. 
12 HEBcchsa@hotmail.com. Nossa escolha pelo hotmail como servidor se deu pelo acesso ao Onedrive.  
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Paraibano - HEBP13, os orientandos de TCC, bolsistas e voluntários dos projetos que estão 

desenvolvendo trabalhos na área de História da Educação). 3. Mapeamento dos arquivos 

físicos/PB (Aplicativo que apresenta os arquivos históricos catalogados pela equipe na 

Paraíba, seu endereço e número de telefone para contato); 4. Relatório dos Projetos 

(Apresenta os relatórios dos trabalhos desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa no âmbito 

do ensino, da pesquisa e da extensão) e 5. Levantamentos (Neste tópico trazemos desde o 

mapeamento por nós realizado acerca de alguns dados (estatísticos e de fontes) sobre a cidade 

de Bananeiras até documentos institucionais antigos, como o mapeamento da rede de escolas 

estaduais de alguns municípios da Paraíba, datado de 1990).  

 Acervos Digitais: Neste item o navegante vai encontrar os documentos digitalizados 

encontrados sobre a cidade de Bananeiras, mas também de alguns municípios circunvizinhos. 

Separados em eixos temáticos, este item está composto por: Revistas Pedagógicas, Jornais, 

Acervos Diversos (subdividido em várias pastas), Patrimônio Histórico (registros históricos 

(no formato de diversas mídias) pela equipe produzidos acerca do patrimônio arquitetônico da 

cidade), Banco de Pesquisas (que conta com os trabalhos de conclusão de curso já 

desenvolvidos pelos discentes que trabalharam com a documentação digital disposta no 

repositório, bem como com pesquisas que tomam a cidade de Bananeiras como seu foco de 

discussão). 

  Na aba Revistas Pedagógicas, encontram-se digitalizadas: Revista Era Nova – 1921 e 

1922 (Sua primeira versão foi produzida em Bananeiras em 1921), Revista Regional 

Curimataú e Brejo em Revista Periódica – (produzida em Solânea nos anos de 1989 e 1990) e 

a  Revista Evolução – 9 fascículos  (produzida no ano de 1932 em Campina Grande). Revistas 

escolares como a “Vida Agrícola – Órgão do Colégio Agrícola” (1947) e “O Oásis – Órgão 

das alunas do Colégio Sagrado Coração de Jesus” (1961) foram por nós mapeadas, mas ainda 

não foram encontradas para digitalização.  

 Já no item Jornais, o acervo é mais extenso, e está composto por 23 jornais 

catalogados e digitalizados, destes 14 foram produzidos na cidade de Bananeiras, como: O 

Mirante (1892), O Labor (1897), O Rebento (1898),  O Lápis (1901),  Cidade de Bananeiras 

(1908), Jornal Era Nova (1916), Jornal O BA-TA-CLAN (1926),  Correio do Moreno (1927), 

Jornal O Reco Reco (1928), Jornal O Disco Voador (1955), Jornal A Encrenca (1957 / 1958), 

O Renovador (1964/1965),  Escalada Jornal (1980), O Município (1992). Dentre os jornais 

                                                           
13 Espelho do Grupo disponível em: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9244025594549006> 
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produzidos em Bananeiras, mapeamos ainda: O Pharol (1909), O Momento(1934),  A verdade 

(1955), O Giro da Verdade (1955). No entanto, tais documentos ainda não foram encontrados 

para digitalização. Já nos Acervos, o navegante poderá ter acesso aos seguintes documentos 

digitalizados: 

 
Quadro1: Composição do Tópico "Acervos" 

ACERVOS CARACTERIZAÇÃO 
BOLETINS DE EDUCAÇÃO Dois Volumes. Ano 1, Nºs 1 e 2. Ano de 1937 

REFORMA DO ENSINO DA PARAÍBA Datada de 1917 - 1919 
ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO ESTADO DA PB Três volumes, datados de 1930, 1931 e 1932 

 
LIVRO DE LEIS 

E 
DECRETOS 

 
 

1. Livro de Leis - 1951 
2. Livro de Decretos - 1947 
3. Decreto 31.842/2010. Tombamento do Centro 
Histórico de Bananeiras  
4. Lei Municipal Nº381/2007. Criação do Museu 
Municipal Simeão Cananéia 

 
RELATÓRIOS 

1. Relatório do Governo Municipal - 1917 
2. Relatório apresentado à Câmara municipal de 
Bananeiras pelo Prefeito Mozart Bezerra Cavalcanti - 
Datado de 30-11-1963 a 31-10-1969 

 
 
 
 

DOCUMENTOS MUNICIPAIS 
 

1. Termo de acordo para implantação do Programa de 
Coordenação e Assistência Técnica ao Ensino 
Municipal - PROMUNICÍPIO - 1979 
2. Enciclopédia Nacional dos Municípios - Verbete 
Bananeiras 
3. Código das Posturas Municipais de Bananeiras -
1949 
4. Lei Nº24/1950 Cria o Ensino Municipal do 
Município de Bananeiras 
5. Bloco de Leis Diversas (Acervo da Câmara 
Municipal - 1948 a 2017) 

 
ACERVO JOSÉ FÁBIO LYRA 

Entrevista Transcrita cedida ao Jornal A Noite. Rio de 
Janeiro - 11/08/1936 
("Pharmaceutico" de Bananeiras. Autor da 
lymfoterapia - Vacina do Cuspe). 

 
 
 

ACERVOS PESSOAIS 

Conta com dois acervos pessoais, gentilmente cedidos 
ao nosso repositório: 
1. Acervo de Gloria de Lourdes Medeiros Guimarães 
(mulher que fez história ao ser a primeira diretora do 
Patronato Agrícola Vidal de Negreiros14, entre os anos 
de 1977 a 1985). 
2. Acervo de Manoel Luiz da Silva (autor de diversos 
livros de memória, sendo referência para quem busca 
pesquisar e produzir narrativas históricas acerca do 
município). 

 
ACERVOS ESCOLARES 

 
 

1. Colégio Sagrado Coração de Jesus (fundado em 
1918 - Bananeiras) 
2. Grupo Escolar Xavier Júnior (fundado em 1934 - 
Bananeiras) 

                                                           
14

 Escola agrícola criada pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio em 1924. 
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ACERVOS ESCOLARES 

3. Colégio Estadual de Solânea 
4. Escola de Educação Infantil 'O Grãzinho' (fundado 
em 1980 dentro do Campus III da UFPB) 
5. Patronato Agrícola Vidal de Negreiros (Livro de 
castigos datado de 1953) 

 
ACERVOS DIVERSOS 

 

Direciona o navegante a outros arquivos eletrônicos, 
disponíveis na rede 

Fonte: Quadro produzido pela autora, 2019. 
 

 Os itens "Acervo de Fotos" e "Patrimônio Histórico" buscam trazer a disposição do 

navegante elementos para discussão sobre o patrimônio histórico do município. Tombada pelo 

IPHAEP em 2010, Bananeiras conta com um precioso patrimônio arquitetônico. Sobre ele 

temos nos dedicado a pesquisar produzindo memórias catalográficas que auxiliem no registro 

histórico que estes monumentos carregam, estando voltados a ser recursos didáticos utilizados 

para a educação patrimonial nas escolas do município. 

Neste ensejo, também mapeamos os livros de memória que tematizam a cidade, alguns 

disponíveis na Biblioteca Municipal, outros dispersos em arquivos pessoais e citações 

fragmentas existentes em trabalhos acadêmicos. Destes livros, alguns já se encontram 

digitalizados, são eles: "A Lymphoterapia - Razões, factos e curas" (1930), "Evolução 

Histórica de Bananeiras" (1965), "A Câmara Municipal Bananeiras -PB" (s/d.) e "Solânea - A 

idade da razão (1960)"15. 

 
Quadro 2: Mapeamento dos Livros de Memória acerca de Bananeiras e Solânea 

LIVROS DE MEMÓRIA 
TÍTULO AUTOR ANO 

A Lymphoterapia - Razões, factos e curas José Fábio Lyra 1930 
Terra Sêca Luiz Pinto  1961 

Um Peregrino da Fé: vida e obra do Padre Pinto Luiz Pinto 1965 
Evolução Histórica de Bananeiras Humberto Nóbrega 1968 
O Barão de Araruna e sua prole  Maurílio de Almeida 1978 

Sólon de Lucena: Democracia e década de Vinte na 
Paraíba 

Ramalho Leite; José Octávio; Joacil 
Pereira; Humberto Lucena 

1979 

Memórias de um Brejeiro Tancredo de Carvalho 1975 
Quarta Mensagem ao Poder Legislativo Clóvis Bezerra 1983 

Luz e Sombra – Crônicas e poemas de Dona Hilda Manoel Luiz Silva 1993 
Reminiscências: Capítulos da história do Patronato 

Agrícola 
Manoel Luiz Silva 

 
1994 

Vida e Obra de José Augusto Trindade Manoel Luiz Silva 1996 

Dá Licença, Um A’parte Severino Ramalho Leite 1996 
Síntese da Historia de Bananeiras  Antonio Montenegro  1996 

Bananeiras: sua história seus valores Manoel Luiz Silva 1997 

                                                           
15

 Tais livros ainda não foram postados, em sua versão digital, no repositório, por desconhecermos as questões 
legais que protegem a autoria e a publicação de cópias na rede. (Mesmo que a finalidade seja a de pesquisa). 
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Uma volta ao passado Manoel Luiz Silva 1999 
Bananeiras em Poemas e Crônicas Manoel Luiz Silva 1999 

Nos Espelhos do Palácio Severino Ramalho Leite 1999 
Recordações da Paraíba Expedito Ramalho de Alencar 2001 

Nas veredas de um andarilho. Bananeiras, Educação e 
Cultura. 

Iveraldo Lucena 2003 

Reminiscências: de Patronato a Colégio Agrícola. 80 anos 
de História 

Manoel Luiz Silva 2004 

Poemas que saem da alma - ao meu amor Terezinha Mendonça Campos 
Coutinho 

2005 

Poemas que brotam do coração Terezinha Mendonça Campos 
Coutinho 

2006 

O poder de bom humor Severino Ramalho Leite 2007 
Bananeiras. Apanhados Históricos Manoel Luiz Silva 2007 

Colégio Agrícola “Vidal de Negreiros”: sua história em 
poemas 

Manoel Luiz Silva 2009 
 

O Vendedor de Calúnias Severino Ramalho Leite 2011 
Em Prosa & Verso- Mais Histórias do Folclore Político 

Paraibano 
Severino Ramalho Leite 2011 

“Bananeiras - Recortes”  Guy Joseph 2011 
CAVN- Uma história para a posteridade. Fatos em Fotos Manoel Luiz Silva 2012 

Retalhos de Minh’alma  Terezinha Mendonça Campos 
Coutinho 

2014 

A Botija de Camucá Severino Ramalho Leite 2014 
História do Patronato ao Colégio Agrícola nos seus 90 

anos 
Manoel Luiz Silva 2014 

De Freguesia a Paróquia de Nossa Senhora do Livramento 
– 180 anos Servindo em Missão (1835-2015) 

Manoel Luiz Silva 2015 

Bananeiras: Uma Visão do Passado Manoel Luiz Silva 2016 
Gente do passado, fatos do presente Ramalho Leite 2016 

Memórias de Bananeiras (1954-1960) Valdês Borges Soares 2017 
A Constituição de 1967 Severino Ramalho Leite Sem 

datação 
Á Câmara Municipal Bananeiras -PB Pedro Batista de Andrade Sem 

datação 
LIVRO DE MEMÓRIA - SOLÂNEA 

Solânea - A idade da razão Lailton de Oliveira Bastos 1960 
Fonte: Quadro produzido pela autora, 2019. 

 

Estes livros de memória são “transpassados pela confluência de tempos, permeado 

pelas seleções, significações e elaborações, tendo como referência o presente e o lugar social 

ocupado pelos indivíduos” (CHAVES, 2017, p.3). Caracterizados pela uniformização e pela 

estabilidade dentro de um olhar mais conservador da história dos grandes vultos, eles também 

estão repletos de um conteúdo factual que representa o desejo pelo registro do que é histórico, 

se definindo na apresentação de um texto que articula documento, oralidade e escrita.   
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Por meio de tais livros, conseguimos mapear as instituições escolares que existiram na 

cidade entre os anos de 1876 a 1970, bem como as instituições de sociabilidade que foram lá 

fundadas (Grêmios, Bibliotecas e Fundações Culturais)16.  

  Quanto à elaboração da mídia que contêm o mapeamento dos arquivos físicos e 

institucionais do Estado da Paraíba, nossa intenção estava em tornar disponível aos 

pesquisadores navegantes da página a localização dos ambientes de memória documental por 

nós catalogados17.   

 Mesmo sendo uma ferramenta inovadora, no que concerne ao campo da história local, 

a referida mídia é de acesso simples e representa um banco de dados que deposita em seu 

conteúdo os resultados das pesquisas e projetos vinculados ao "Grupo de Pesquisa História da 

Educação do Brejo Paraibano - HEBP". Nela, observamos que as cidades de Campina Grande 

e João Pessoa apresentaram o maior número de acervos históricos. Embora que, oficializados 

e em nível institucional apenas a capital pessoense ofereça mais possibilidades. Nas demais 

cidades constam entre um e três acervos, muitos deles localizados em museus e em outros 

espaços de memória, ou apenas situados em fundos documentais, não estando nomeadamente 

declarados como arquivos históricos. Tal amostra também sinaliza para a necessidade de 

refletirmos sobre uma política de preservação e revitalização dos arquivos históricos do 

Estado, que em sua grande maioria estão concentrados e financiados, com verba pública, 

apenas na capital paraibana.  

  

 

F2: Interface inicial do aplicativo. Fonte: <http://www.cchsa.ufpb.br/levantamento> 
 

                                                           
16

 Confira este mapeamento no item "Levantamentos", existente no repositório HEB. 
17 Foram mapeados os arquivos históricos e/ou fundos documentais das seguintes cidades paraibanas: Areia, 
Alagoa Grande, Bananeiras, Cajazeiras, Campina Grande, Esperança, Guarabira, João Pessoa, Lagoa Seca, 
Maturéia, Monteiro, Nazarezinho, Patos, Pombal, Picuí, Poço de José de Moura, Prata, princesa Isabel, Sapé, 
Solânea, Soledade, Sousa e Teixeira.  
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F3: Localização dos Arquivos Institucionais de João Pessoa. Fonte: 

<http://www.cchsa.ufpb.br/levantamento/> 
 

 Acreditamos que tais informações aqui trazidas, frutos de uma ação de levantamentos 

múltiplos possa, a longo prazo, se constituir em um manual de pesquisa, disponível para todos 

os pesquisadores iniciantes na área de História e/ou História da Educação. Aparentemente 

simples, estes mapeamentos são resultado de uma busca árdua, tal qual a que vivencia o 

historiador quando persegue suas fontes, caçando-as nos mais diversos lugares que inspiram a 

história. Torná-las disponíveis em um só espaço, a partir da rede, corrobora no estímulo e na 

motivação à pesquisa. 
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GT2 - Pensamento Educacional 

 

DA PRÁTICA REFLEXIVA À PRÁXIS: DISTINÇÕES NECESSÁRIAS.  

Sonia Regina Landini1 

Resumo 

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

 
Palavras-chave: Neopragmatismo. Dialética. Ontologia. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Doutora em educação pela PUC/SP, Professora junto ao Depto de Teoria e Fundamentos da 

educação/UFPR; slandini@uol.com.br 
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As últimas décadas do século XX são marcadas pela crise do capital e um 

conjunto de mudanças na organização do trabalho, na política, e no ideário que sustenta 

essas transformações. No campo das ciências cresce um movimento de negação da 

teoria como auxiliar na compreensão da realidade, sendo a realidade consequência das 

múltiplas interpretações de mundo.  

Essas formulações tomam corpo particularmente no campo das ciências 

humanas e sociais, trazendo à tona as discussões do início do século XX, postuladas 

pelo pragmatismo que, grosso modo, se opõe à noção de verdade do idealismo e do 

realismo. Esta vertente encontra eco nos postulados de Dewey, para o qual a noção de 

verdade é a que combina ideia e fato, que possui uma correspondência em entre 

experiência e verdade. Dito de outro modo, somente aquilo que posso experimentar 

pode ser considerado verdade.  

Nessa lógica, a experiência é a chave para a verdade, que se apresenta como 

algo vivido e que possui alguma aplicabilidade. “Experiência somente é 

verdadeiramente experiência quando as condições objetivas se acham subordinadas ao 

que ocorre dentro dos indivíduos que passam pela experiência”. (DEWEY,1976, p.33). 

Ou seja, a experiência tem na subjetividade seu ponto central, independente da 

objetividade. 

 A noção de experiência, portanto, consiste em uma interação entre organismos 

e meio, desencadeando uma adaptabilidade, ou seja, é a ação definida em sua utilidade 

prática, capaz de resolver os problemas existentes. 

É importante destacar que Dewey, no contexto histórico em que viveu, luta 

contra os postulados liberais, defendendo a democracia americana e propondo uma ação 

educativa capaz de formar sujeitos que possam enfrentar as condições sociais de modo 

ativo. Nesse sentido, a educação tem papel central. Contrapondo-se à escola tradicional, 

Dewey defenderá uma educação em que a aprendizagem se dá não pela centralidade no 

professor, mas pelo livre exercício da experiência individual. O professor deve, 

portanto, planejar atividades em que as interações, a intercomunicação, expressem 

aquilo que constituí a vida dos indivíduos, deixando–os livres para buscarem respostas e 

soluções, estimulando o desejo de aprender constantemente. 
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É nesse campo que se desenvolve a capacidade de refletir sobre as situações 

problemáticas, buscar respostas individualmente, contrariamente à escola tradicional.  

Defendendo as práticas educacionais progressistas, Dewey indica alguns princípios 

comuns a estas:  

À imposição de cima para baixo, opõe- se a expressão de cultivo à 
individualidade; à disciplina externa, opõe-se a atividade livre; a aprender por 
livros e professores, aprender por experiência; à aquisição por exercício e 
treino de habilidades técnicas isoladas, a sua aquisição como meios para 
atingir fins que respondem a apelos diretos e vitais do aluno; á preparação 
para um futuro mais ou menos remoto opões-se aproveitar-se ao máximo as 
oportunidades do presente; a fins e conhecimentos estáticos opõe-se a tomada 
de contacto com um mundo em mudança. (DEWEY, 1976, p. 6-7) 

Trata-se, portanto, do estímulo à individualidade do aluno na busca por 

resolução e enfrentamento das situações vivenciadas e das necessidades sociais, 

contrariamente a uma educação que oprime o indivíduo, em um momento em que a 

defesa de educação para todos os segmentos sociais, tendo em vista o crescimento 

capitalista e a necessidade de formação de trabalhadores e consumidores insere 

indivíduos com diferentes capitais culturais. 

A reflexão proporcionada pela experiência, o que Dewey denominara 

pensamento reflexivo, é central para a vida democrática. O pensar reflexivo se origina a 

partir de alguma dúvida, algo que necessita ser resolvido a partir da experiência. Em ¨ 

Como pensamos ¨ (1959) Dewey aponta que o pensar reflexivo se desenvolve a partir da 

curiosidade que, em um primeiro momento, sem caráter intelectual, consiste na 

atividade de exploração. Em um segundo momento a curiosidade se desenvolve a partir 

de estímulos sociais. Por fim, para Dewey, em um terceiro momento a curiosidade 

assume um caráter intelectual quando as observações e a exploração se relacionam a um 

fim que deseja alcançar. “[...] a função do pensamento reflexivo é, por conseguinte, 

transformar uma situação de obscuridade, dúvida, conflito, distúrbio [...], numa situação clara, 

coerente, assentada, harmoniosa” (DEWEY, 1959, p.106). 

Meio século mais tarde, a retomada dos princípios pragmatistas de Dewey se 

reafirmam por meio dos estudos de Zeichner e Schön, entre outros. O foco dos autores 

que defendem o pensamento reflexivo, a prática reflexiva, se concentra, em grande 

parte, na formação de professores, dito de outro modo, na necessidade de formar 

professores que tenham capacidade de resolver os problemas práticos enfrentados em 

sala de aula. 
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Zeichner (2008, p.537) afirma: 

O meu envolvimento com a tentativa de formar professores que fossem mais 
reflexivos sobre suas práticas iniciou em 1976, quando comecei a trabalhar 
na Universidade de Wisconsin e desenvolver pesquisas sobre a aprendizagem 
dos estudantes de licenciatura dos nossos programas de formação docente. 
Um dos resultados de nossas pesquisas foi que muitos dos nossos estudantes, 
apesar de tecnicamente competentes em sala de aula, eram demasiadamente 
preocupados com passar o conteúdo de uma maneira mais tranquila e 
organizada. 

[...] Na maioria das vezes, nossos estudantes não tinham a menor ideia de 
onde os currículos vinham e tampouco pareciam se preocupar com isso. O 
ensino era normalmente visto como um processo meramente técnico a ser 
conduzido da maneira na qual as pessoas na escola ou na universidade 
gostariam que fizessem. (grifos nossos) 

A crítica relacionada à formação de professores postulada pelo autor é, em 

grande parte, focada no fato de que há uma atuação essencialmente centrada na 

racionalidade técnica. Segundo Zeichner (2008, p. 542) ¨[...] a visão de que as teorias 

são sempre produzidas por meio de práticas e de que as práticas sempre refletem alguma 

filiação teórica é ignorada ¨. 

Nessa mesma perspectiva, Donald Schön irá propor uma prática baseada na 

contribuição dos alunos, devendo o professor ouvir mais seus alunos e identificar seus 

saberes, refletir sobre o que ocorre na sala de aula, o que exige destes professores novas 

competências baseadas na prática, buscando identificar e resolver os problemas de 

aprendizagem. Opondo-se à racionalidade técnica, tipicamente positivista, Schön irá 

defender um professor que ajude seus alunos, mais do que ensiná-los. 

Ele tem que enxergar, por si próprio e à sua maneira, as relações entre meios 
e métodos empregados e resultados atingidos. Ninguém mais pode ver por 
ele, e ele não poderá ver apenas ´ falando–se ´ a ele, mesmo que o falar 
correto possa guiar seu olhar e ajudá-lo a ver o que ele precisa ver. (DEWEY 
apud SCHÖN, 2000, p.25). 

Resgatando em Dewey a noção de pensamento reflexivo, posto em situações 

problemáticas de aprendizagem, e de Polany2 a noção de conhecimento tácito, Schön irá 

defender um ensino que supere a estrutura tradicional de ensino normativo, onde 

primeiro se trabalha o conhecimento científico para, depois, sua aplicação, trazendo a 

noção de prática como espaço para ser refletido. O professor, ou qualquer outro 

profissional, ao realizar uma atividade se depara com surpresas inevitáveis, situações 

                                                           
2 Polanyi, M. (1958). Personal Knowledge: towards a post-critical philosophy. Chicago: The University 
of Chicago Press. 
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não previstas. Neste caso, segundo o autor, somente uma reflexão por parte do professor 

sobre o que está ocorrendo pode possibilitar uma resposta adequada ao acontecimento 

inesperado, usando o conhecimento tácito, a experiência e, posteriormente refletindo 

sobre sua prática refletida, aqui sim utilizando recursos mais elaborados para confrontar 

sua ação. 

 Sugestivamente nos parece que há uma indicação, nos autores supracitados, de 

que a prática leva à teoria, explicando-a e dando elementos para que se volte à prática, 

assim sucessivamente. No entanto, a predominância da prática, ainda que não negue a 

teoria, evidencia uma visão adaptativa da educação, visto que moldamos nossas práticas 

ao que os alunos nos trazem, ainda que isto signifique afastamento dos conhecimentos a 

serem trabalhados.  É certo que os alunos trazem seu repertório de questões, 

informações, próprias ao seu capital cultural. Certamente esses conhecimentos precisam 

ser considerados, sendo ponto de partida para a explicação. Trata-se de levar em conta o 

capital cultural para não reproduzirmos um padrão de desigualdade entre aqueles que 

possuem ou não acesso à cultura dita elaborada (dominante). No entanto, o 

espontaneísmo da prática não pode substituir o acesso aos conhecimentos elaborados, 

científicos.  

 Nossa preocupação com a ênfase na prática se reafirma quando analisamos a 

proposição de Schön sobre os saberes envolvidos no ensino quando chama atenção para 

os obstáculos postos à noção de profissional reflexivo 

Nos níveis elementares de ensino, um obstáculo inicial à reflexão na e sobre a 
prática é a epistemologia da escola e as distâncias que ocasiona entre o 
saber escolar e a compreensão espontânea dos alunos, entre o saber 
privilegiado da escola e o modo espontâneo como os professores encaram o 
ensino. Na formação de professores, as duas grandes dificuldades para a 
introdução de um practicum reflexivo são, por um lado, a epistemologia 
dominante na Universidade e, por outro, o seu currículo Profissional 
normativo: Primeiro ensinam-se os princípios científicos relevantes, depois a 
aplicação desses princípios e, por último, tem-se um practicum cujo objectivo 
é aplicar à prática quotidiana os princípios da ciência aplicada. Mas, de facto, 
se o practicum quiser ter alguma utilidade, envolverá sempre outros 
conhecimentos diferentes do saber escolar. Os alunos-mestres têm 
geralmente consciência deste defasamento, mas os programas de formação 
ajudam-nos muito pouco a lidar com estas discrepâncias. 

O que pode ser feito, creio, é incrementar os practicums reflexivos 
que já começaram a emergir e estimular a sua criação na formação inicial, 
nos espaços de supervisão e na formação contínua. Quando os professores e 
gestores trabalham em conjunto, tentando produzir o tipo de experiência 
educacional que tenho estado a descrever, a própria escola pode tornar-se 
num practicum reflexivo para os professores. Deveríamos apoiar os 
indivíduos que já iniciaram este tipo de experiências, promovendo os 
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contactos entre as pessoas e criando documentação sobre os melhores 
momentos da sua prática. (SCHÖN, 1997, s/p) 

Nossa leitura acerca da afirmativa de Schön é de que a noção de utilidade é 

central, o que nos leva a pensar sobre o que pretendemos com a educação escolar. Que 

sujeitos queremos formar? Em que medida a ausência de fundamentos não tornam a 

prática pedagógica calcada no espontâneo, no senso comum, sem que possamos, por 

meio da educação escolar proporcionar maior igualdade de acesso ao conhecimento 

científico, historicamente acumulado? 

 A influência do profissional reflexivo tem se despontado, sobretudo nas áreas 

de didática, formação de professores, e prática pedagógica, especialmente a partir das 

ultimas décadas do século XX. 

Pimenta e Lima (205/206) ao discorrerem sobre o estágio na formação de 

professores e as diferentes concepções sobre a prática, ou a teoria e a prática, irão 

recorrer a diferentes autores para defender o estágio como momento de aproximação da 

prática. Neste contexto, afirmam que: 

[...] a veiculação das contribuições de autores sobre a concepção do professor 
como profissional reflexivo valorizando os saberes da prática docente (Schön, 
1992), em contextos institucionais e capazes de produzirem conhecimento 
(Nóvoa, 1999), e como profissionais crítico-reflexivos (Pimenta, 2003; 
Contreras, 2003), além do amplo desenvolvimento da própria pesquisa 
qualitativa na educação brasileira, possibilitou o desenvolvimento dessa 
perspectiva. (PIMENTA E LIMA, 2005/2006, p.15. grifos das autoras). 

 
Centrando a defesa do estágio na formação de professores como momento de 

aproximação da prática, as autoras trazem a noção de prática reflexiva, tendo a prática 

como elemento chave para a formação.  

 

Sobre a dicotomia teoria e prática Nóvoa chama atenção para o fato de que 

Ao longo da sua história, a formação de professores tem oscilado entre 
modelos acadêmicos, centrados nas instituições e em conhecimentos 
“fundamentais”, e modelos práticos, centrados nas escolas e em métodos 
“aplicados”. É preciso ultrapassar esta dicotomia, que não tem hoje qualquer 
pertinência. (NOVOA, 1995, p.26) 
 

 
Nóvoa, ao criticar a forma impositiva de transmissão do conhecimento 

científico, acaba por negar os conhecimentos fundamentais, sugerindo que estes não são 

necessários, ou são equivocados. Esta afirmação poderia supor, portanto, que o 

conhecimento historicamente acumulado sobre o ato de ensinar, o contexto em que se 
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ensina, os modelos teóricos que explicam o ato de ensinar, bem como a historicização 

do ensino em seu contexto político, social, cultural e simbólico, são desnecessários.  

Em nossa concepção, ainda que esses autores citados por Pimenta e Lima, 

indiquem uma preocupação com a relação teoria e prática, defendendo a práxis, o que 

está em questão é a compreensão de uma ação espontaneísta frente aos problemas 

trazidos pela prática. Não se trata de, frente aos problemas objetivos, estabelecer uma 

reflexão consciente, dotada de apoio teórico, capaz de uma ação que seja 

planejadamente responsiva. Nesse sentido, a ação do professor que supostamente reflete 

sobre sua prática é uma ação baseada no senso comum, no conhecimento tácito, 

deixando de lado o conhecimento elaborado, historicamente produzido. 

Nesse caso, o professor assume o papel de resolver questões práticas, mas que 

são respondidas pelo professor em um processo imediatista. Enfatiza-se, deste modo, a 

responsabilidade única e exclusivamente do professor sobre questões muito mais complexas do 

que apenas sua própria experiência pode dar conta. 

Pimenta e Lima (2005/2006) parecem perceber tal individualização ao afirmarem que 

há uma centralização no professor, e que  

 

A análise crítica contextualizada do conceito de professor reflexivo permite 
superar suas limitações, afirmando-o como um conceito político-
epistemológico que requer o suporte de políticas públicas conseqüentes para 
sua efetivação. Caso contrário, se transforma em mero discurso ambíguo, 
falacioso e retórico servindo apenas para se criar um discurso que culpabiliza 
os professores (PIMENTA e LIMA, 2005/2006, p.19). 

 

Ainda que não seja intenção dos autores, a tendência em colocar o centro da formação 

na prática profissional, como o faz Nóvoa (2009), tende a maximizar a prática do professor 

como central. Nóvoa afirma: ¨[...] a importância de conceber a formação de professores em um 

contexto de responsabilidade profissional, sugerindo uma atenção constante às necessidades de 

mudanças nas rotinas de trabalho, pessoais, coletivas ou organizativas. A inovação é um 

elemento central do próprio processo de formação. ¨ (NÓVOA, 2009, p. 210. Tradução livre)3 

A centralidade da formação de professores no fazer cotidiano e na capacidade de 

refletir sobre os fatos imediatos coloca na experiência pessoal a resolução dos problemas 

                                                           
3¨[...] la importancia de concebir la formación de profesores en un contexto de responsabilidad 
profesional, sugiriendo una atención constante a la necesidad de câmbios em las rutinas de trabajo, 
personales, colectivas u organizativas. La innovación es un elemento central del propio proceso de 
formación.¨ (NÓVOA, 2009, p. 210) 
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educativos. Tal como Schön, a experiência profissional como preponderância do subjetivo sobre 

a objetividade nega a historicidade do ato de ensinar, individualizando a ação educativa. Schön 

afirma que [...] o que está a acontecer na educação reflete o que está a acontecer noutras 

áreas: uma crise de confiança no conhecimento profissional, que desperta a busca de 

uma nova epistemologia da prática profissional. Na educação, esta crise centra-se num 

conflito entre o saber escolar e a reflexão-na-ação dos professores e aluno. ¨ (SCHÖN, 

1997, p.80.). Na perspectiva do Schön, portanto, o conflito toma por suposto que o 

saber escolar é um saber que ignora a experiência vivida. Nesta linha, afirma que: 

[...] É uma visão dos saberes como factos e teorias aceites, como proposições 
estabelecidas na sequência de pesquisas. O saber escolar é tido como certo, 
significando uma profunda e quase mística crença em respostas exactas. É 
molecular, feito de peças isoladas, que podem ser combinadas em sistemas 
cada vez mais elaborados de modo a formar um conhecimento avançado. A 
progressão dos níveis mais elementares para os níveis mais avançados é vista 
como um movimento das unidades básicas para a sua combinação em 
estruturas complexas de conhecimento  

[...] A estratégia de ensino baseada no saber escolar é análoga à 
estratégia e concepção do conhecimento implícitas na vaga actual de 
reformas educativas. Uma mensagem é difundida do centro para a periferia 
através de uma lógica de comunicação e de controlo. O conhecimento 
emanado do centro é imposto na periferia, não se admitindo a sua 
reelaboração. (SCHÖN, 1997, p. 81) 

 

Na visão do autor fica claro que o saber escolar é o centro da questão. Se, 

corretamente, aponta para a forma centralizadora, autoritária com que o saber escolar é 

comumente colocado em prática, nos aprece que incorre em erro grave ao se opor a este 

saber. Parece-nos que a questão não é negar este saber, mas questionar e transformar 

toda uma relação de poder que coloca o saber escolar como algo que se insere na lógica 

de exclusão do sistema educacional capitalista. 

Nossa divergência epistemológica recai sobre o fato de que não se pode pensar 

o conhecimento da experiência como sinônimo de saber escolar, que deve ter por base o 

conhecimento científico. Ao defender que o professor, ao refletir sobre sua prática é 

capaz de dar respostas para os desafios cotidianos, nega a necessidade da teoria, dos 

estudos e pesquisas já realizados, substituindo-o por um conhecimento desenvolvido 

pelo professor tendo como norte sua própria experiência reformulada em possibilidades 

de ação. Isto torna vulnerável o processo de ensino, perdendo de vista o que de 

científico deve ter o fazer escolar. 
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A reflexão sobre a prática somente se caracteriza como transformadora quando, 

frente aos desafios da vida cotidiana, nos servimos do conhecimento historicamente 

acumulado, da teoria, para buscar soluções e alternativas que proporcionem a 

apropriação do que caracteriza o conhecimento produzido pela humanidade. Negar a 

importância do conhecimento científico como aporte para refletir sobre a realidade é 

negar a possibilidade de ter acesso ao humano-social, transformando o ensino em algo 

utilitarista que reproduz relações de poder centradas na distinção entre os que têm 

acesso ao conhecimento científico, e os que não têm, colocando os últimos em situação 

de marginalizados cultural e intelectualmente. 

Reflexões críticas 

A condição de sociabilidade humana, considerada como salto ontológico entre 

esferas da natureza por Lukács (1981), é caracterizada pela relação teleológica entre 

homem e natureza, aqui tida como orgânica e social. Destarte, a história humana se 

constitui pelo processo que visa atender necessidades de sobrevivência e reprodução as 

quais levam o homem a apropriar se das condições naturais sobre a qual exerce sua 

ação. Nesse processo há a aquisição de conhecimento, elaboração de estratégias de 

ação, e a objetivação, culminando na natureza transformada.  

No processo de objetivação cria-se conhecimento, tanto em termos de 

subjetividade, quanto de objetividade. Nesta lógica, a cada nova transformação da 

natureza deixa-se como legado uma nova objetividade, agora objetividade posta. A 

evolução deste processo constitui o processo histórico e social. Os laços sociais se 

estabelecem como expressão da práxis humana, como coletividade, como genericidade 

humana. Assim, a ontogênese do trabalho, da atividade voltada a um fim que atenda 

uma necessidade, contém em si um processo educativo, que irá se caracterizar como tal 

com o desenvolvimento da sociabilidade e a necessidade de conhecimentos cada vez 

mais elaborados. 

A práxis humana é, portanto, sinônimo de criação, cultura, educação. Toda 

práxis é atividade humana. Entretanto, conforme aponta Vázquez (2007, p. 219) ¨(...) 

nem toda atividade é práxis. ¨.  Isto porque a atividade pode ser qualquer modificação 

em uma matéria prima, não necessariamente associada a um fim pensado. A atividade 

que compõe a práxis social está relacionada a uma necessidade que põe em movimento 
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uma ação transformadora tendo em vista um fim previamente pensado (prévia ideação).  

Ressalta-se o caráter teleológico da ação, conscientemente prevista na consciência. 

A necessidade, essencial ao trabalho, de captura do real pela consciência, de 
modo que possa transformar com sucesso a realidade segundo uma finalidade 
previamente idealizada, é o fundamento ontológico de um impulso ao 
conhecimento do real que Lukács, após Hartmann, denominou intetio recta 
(LESSA, 2015, p. 30). 
 

Cabe reforçar que a necessidade aqui indicada é, cada vez mais, socialmente 

construída. Portanto, não se trata, de modo algum, de uma captura mecânica do real, 

mas daquela que se relaciona com múltiplas relações que geram novas necessidades 

postas pelo complexo social (padrões de conduta, ideologia, arte, religião, e demais 

relações que se desenvolvem ao longo da evolução social). 

Dessa forma, a atividade humana se complexifica, tanto em termos das 

múltiplas determinações sociais que participam do processo de apropriação da 

realidade, quanto da objetivação. A captura das condições objetivas pela consciência 

tem como base a totalidade, a realidade concreta. 

Ao mesmo tempo, todo conhecimento previamente gerado e transformado em 

conhecimento teórico não caracteriza, por si só, a práxis. Ele ¨(...) não produz nenhuma 

mudança real. Para produzi-la, não basta desenvolver uma atividade teórica, é preciso 

atuar praticamente. Ou seja, não se trata de pensar um fato e sim, de revolucioná-lo. 

¨(VAZQUEZ, 2007, p.239). 

Os conhecimentos empíricos acumulados no curso da história, os conceitos, as 

categorias, irão dar suporte a novas investiduras empíricas que gerarão novas teorias, 

sucessivamente. 

De modo geral, pode-se dizer que a práxis se constitui em um processo de 

transformação constante entre subjetividade e objetividade e, deste modo, expressa a 

condição de pertencimento do indivíduo como gênero humano. 

No decurso desse desenvolvimento, novas necessidades, novas relações, novos 

conhecimentos levam a um complexo social em que a educação se expressa também na 

forma de uma necessidade. Lukács (1981) denomina este processo de teleologia 

secundária, e está relacionado às mediações homem- homem, ao mesmo tempo em que 

relacionado à objetividade tendo em vista a teleologia primária. A educação é, deste 
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modo, basilar na escolha de alternativas a fim de atingir um resultado que seja 

satisfatório para o alcance de suas necessidades. 

Com o desenvolvimento da economia se desencadeará uma sociabilidade 

calcada na opressão e na alienação, cuja orientação concentra-se na utilidade prática da 

atividade humana visando o lucro. As relações sociais, na etapa histórica do 

capitalismo, se assentam na separação entre produtor e produto, entre atividade e 

necessidade. Essas contradições colocam em pauta o trabalho como negação do homem, 

como atividade estranhada, tornando-se o trabalhador, ele próprio, a principal 

mercadoria. Sua atividade é cindida, separada do movimento dialético entre si mesmo e 

objetividade, entre domínio da realidade concreta e realização por meio da ação. Aqui, a 

práxis assume o caráter de prática utilitária, voltada à utilização da forma teórica de 

domínio da realidade- ciência- a serviço do capital, definindo-se uma relação em que a 

teoria integra o processo de produção, bem como é determinada por este. A relação 

teoria e prática se convertem em uma relação mecânica, linear, que não expressa as 

mediações entre sujeito e objeto, mas a subsunção da subjetividade à objetividade. Dito 

de outro modo, há um rebaixamento da teoria a uma mera reiteração da prática. Tal 

condição vai ao encontro do que professam os teóricos defensores do capitalismo, cujo 

caráter do trabalho se resume no enriquecimento, lucro, e no valor. No entender dos 

defensores do capitalismo, a práxis se reduz à práxis puramente econômica, não 

representando a práxis plena, ontológica, transformadora do mundo. 

 Contra esses postulados, Marx irá explicitar o caráter ¨fantasmagórico¨ da 

mercadoria, cujo obscurecimento do valor trabalho se expressa na mediação entre 

produto versus dinheiro. Isto significa dizer que o valor da mercadoria é definido, 

embora não apareça como tal, pelo tempo de trabalho necessário à produção e na 

usurpação do tempo de trabalho não pago ao trabalhador- mais valia. 

A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características 
sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características 
materiais de propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho; por 
ocultar, portanto, a relação social entre os trabalhos individuais dos 
produtores e o trabalho total, ao refleti-la como relação social existente, à 
margem deles, entre os produtos do próprio trabalho. [...] uma relação social 
definida, estabelecida entre os homens assume a forma fantasmagórica de 
uma relação entre coisas. (MARX, 1994, p.81) 

Com a crise do capital na segunda metade do século XX, novos modelos de 

produção tomam corpo, conjuntamente, novos valores, ideias, prerrogativas que se 
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disseminam no âmbito cultural, o que alguns teóricos denominarão pós-modernismo ou 

pós-estruturalismo4, movimento no qual há a descrença nas ciências e nas verdades que 

está apresenta como explicação da realidade, trazendo à tona a substituição do coletivo, 

da classe, pelo individual, subjetivo. As micro expressões passam a ser referência para 

analisar os fenômenos sociais, evidenciando-se as culturas locais, as minorias, as 

expressões que remetem a respostas específicas frente às incertezas trazidas com uma 

nova etapa do desenvolvimento econômico, político e social. 

Se a teoria, configurada como conhecimento científico, é produto e insumo na 

lógica capitalista, com as crises inerentes ao capital, a ciência perde seu caráter de 

suposta apropriação do concreto, transformando-se, para alguns teóricos pós-

estruturalistas, em elemento insuficiente para a compreensão da realidade. Neste 

contexto, ganha força o discurso de que o conhecimento deve estar a serviço da 

utilidade prática o que, em conjunto com as correntes analíticas pós-modernas ou pós-

estruturalistas, traz à tona a valorização dos saberes individuais, os quais podem ser 

colocados em prática para o atendimento de necessidades específicas. Em outras 

palavras, se a ciência contribuía para a apropriação da realidade pelos sujeitos, ainda 

que colocada a serviço de poucos, passa-se a considerar a realidade individual como 

dada, como suprimento para uma prática subjetiva (sempre individualizada) útil ao 

padrão sócio econômico. Da esfera da exacerbação da objetividade à ênfase na 

subjetividade esta forma de compreender o papel da ciência e do conhecimento 

científico distancia o homem comum da atividade ¨práxica¨ real e o aproxima da práxis 

econômica sem que perceba. 

A valorização do indivíduo e, portanto, das diferenças que estes trazem, 

afastam a possibilidade de coletividade, desarticulando as organizações sociais, e 

delimitando as lutas em esferas privadas de conquistas a serem alcançadas. Assim, a 

noção de igualdade deixa os debates em torno dos direitos sociais, sendo substituída 
                                                           
4 Sobre este termo ver: LYOTARD, J. A condição pós moderna, Lisboa: Gradiva, 1989; JAMESON,F. 
Pos modernismo e a lógica cultural do capitalismo tardio.SP: Atoca, 1996; WOOD.,E.M. O que é a 
agenda pós moderna? In WOOD, E.M., FOSTER, J. B. Em defesa da história: marxismo e pós 
modernismo, R.J.Zahar, 1997 

 

 

 

641



 

 

pela equidade, privilegiando os que concebem não a igualdade de direitos para todos, 

mas padrões mínimos de atendimentos das necessidades básicas de vida para aqueles 

excluídos. Não é nossa intenção discutir a distinção entre igualdade e equidade, mas 

destaque deve ser dado para a individualização em detrimento do coletivo que subjaz a 

essa ênfase na singularização dos direitos. 

Nesse âmbito, na esfera educacional irão despontar proposições que expressam 

a possibilidade de inserção de grupos minoritários, historicamente negligenciados. Se 

esta bandeira é, por um lado, positiva por enfatizar a fragilização de distintos grupos, 

por outro lado, reverbera na negação da igualdade, o que significa que a escola não 

precisa ser igualmente organizada em termos de disseminação do conhecimento. Neste 

sentido, uma formação igualitária sólida em termos de conhecimentos necessários para 

o domínio intelectual da vida em seu sentido laborativo, mas também cultural e político, 

não é necessariamente obrigação do Estado. 

Na prática, tomando as observações acima, o que se espera da escola é que esta 

forme seus alunos com conhecimentos mínimos de matemática, língua portuguesa, e 

ciências, avaliados por instrumentos de larga escala (ENEM5, Prova Brasil, entre 

outros.).  

Em sua prática cotidiana, pressionado pelas normativas, pelas políticas, e pela 

gestão voltada à produtividade, o professor foca seus esforços na garantia dos 

conhecimentos exigidos em termos curriculares e avaliativos, buscando resolver 

problemas e interferências que limitem o bom resultado dos alunos nas avaliações, 

sempre orquestradas pelo Estado, e que permitam colocar a escola em boa posição no 

ranking nacional. Por conseguinte, as práticas pedagógicas centradas na ação individual 

são desenvolvidas com vistas aos resultados positivos em termos de alcance de metas 

eficazes, tais como número de alunos com boas notas nas avaliações, número de aluno 

aprovados, entre outras medidas quantitativas.  

Para esse alcance é preciso capturar na imediaticidade da atividade prática, 

cotidiana, os problemas a serem superados, ainda que não se tenha domínio sobre o que 

estes problemas representam. Alunos violentos, alunos com déficit de atenção, 

dificuldades de aprendizagem geradas por diferentes capitais culturais, devem ser 

                                                           
5 Exame Nacional do ensino médio; 
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sanados pelo professor. Aqui, os desafios que se apresentam são tomados apenas pelo 

resultado imediato que geram ou ocasionam, e devem servir de elementos 

problematizados para uma reflexão que leve à solução do problema vivenciado, cuja 

denominação mais frequente centra-se na prática reflexiva. Trata-se de uma 

problematização fenomênica, superficial, que não considera para além das respostas 

úteis para resultados produtivos. 

Sintetizando 

As reflexões aqui trazidas têm por objetivo estimular as análises sobre as sutis, 

mas concretas, diferenças acerca da noção de práxis. A afirmação de que a relação 

teoria e prática é importante não condiz com a real compreensão da práxis como relação 

dialética entre teoria e prática. Trata-se de valorizar a prática como aquele que tem 

prioridade, ainda que a teoria possa auxiliar. Na verdade a mediação do professor no 

exercício de seu fazer deve estar baseada na teoria, que é o conhecimento 

historicamente acumulado, e na prática cotidiana, sem que haja prioridade de um sobre 

outro. Isto porque, ainda que a prática clame por soluções, estas só devem estar 

embasadas teoricamente no sujeito que se pretende formar. Qualquer resposta que não 

contenha uma concepção que venha da reflexão teórica sobre o sujeito a ser formado 

torna a prática, ainda que se reflita sobre ela, uma exigência da imediaticidade, 

utilitarismo puro. 

É preciso considerar que a ação, o agir prático, é inerente à existência humana. 

Esse agir carrega em si um constante movimento entre realidade objetiva, onde a prática 

se põe, e consciência. Aqui a consciência age de modo a prever o fim a ser alcançado 

com a ação prática. Para tanto, há um conjunto de conhecimentos que são colocados em 

ação que, no decorrer da história humana, se consolidam na forma de cultura e de 

conhecimento científicos, ou seja, já anteriormente trabalhados por outros homens. 

Abandonar esses conhecimentos é negar a história humana em suas reflexões, análises e 

estudos. Dito de outro modo, a consciência tem como aporte todo um conjunto de 

conhecimentos já desenvolvidos. Para que o resultado das ações traga resultados mais 

eficazes faz-se necessário o domínio desses conhecimentos. No caso do professor, é na 

sua formação que estes conhecimentos teóricos servirão para que, na sua prática 

profissional, as alternativas frente aos problemas postos tenham por base um fim 

almejado, qual seja: formar sujeitos que tenham acesso ao conhecimento científico e 
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dominem os conteúdos necessários para uma formação autônoma e crítica, caso 

contrário trata-se de espontaneísmo. 

Konder, que elucida a questão da relação teoria e prática (práxis) como uma 

ação em que um duplo sentido se põe em movimento, qual seja: a atividade humana se 

caracteriza pela influência da objetividade social sobre os sujeitos, e estes, a partir de 

sua elaboração mental e de sua ação, a realidade objetiva sofre mudanças. Assim, 

sujeito e realidade sofrem modificações. Este processo é o que caracteriza a prática 

social, o caráter humano social. Assim, é a realidade concreta que delimita a ação 

humana, o que não significa que toda atividade humana é práxis, conforme Vasquez 

(2007) indicará em sua Filosofia da práxis. 

 Considerar a prática profissional como elemento prioritário do fazer educativo 

resume este fazer em algo imediatista, utilitário. Retomando a noção de práxis como 

atividade ontológica, teleologicamente pensada implica em resgatar, de todas as 

contribuições e conhecimentos já elaborados, aquela que implica em uma melhor 

alternativa para o alcance dos objetivos propostos que, no caso da educação, é mais do 

que dar respostas imediatas, mas apropriar-se de conhecimentos que auxiliem em 

práticas transformadoras e superadoras dos problemas que surgem na vida concreta. 
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Resumo 

O artigo analisa o papel educativo de três textos elaborados por Antonio Gramsci e publicados 
na imprensa socialista Il Grido de Popolo (O grito do Povo) entre os anos de 1914 e 1917, a 
saber: Neutralidade Ativa e Operante, Socialismo e Cultura e Notas sobre a revolução Russa 
(GRAMSCI, 2004). Trata-se de textos de cunho político e pedagógico que foram produzidos 
em meio ao debate a respeito da Primeira Guerra Mundial aflorado no período e também da 
preocupação em tratar do tema cultura, isto é, da formação intelectual e moral dos 
trabalhadores já compreendida como fundamental na formação dos quadros dirigentes. 
Consideramos que se trata de textos “fur ewig”, ou seja, “para sempre” por abordarem 
problemáticas relevantes ainda hoje. Portanto, um artigo expressivo para o GT2 – Pensamento 
Educacional proposto no XI Seminário Internacional do HISTEDBR, uma vez que socializa a 
produção intelectual de um autor clássico que contribuiu sobremaneira para fundamentação 
do pensamento educacional brasileiro. A pesquisa é do tipo básica, realizada por meio de 
análises dos escritos gramscianos e ancorada nas contribuições de Fiori (1979), que 
desenvolveu um trabalho de produção da biografia de Antonio Gramsci, de Manacorda (2008) 
e Nosella (2010), os quais expressaram suas considerações a respeito do valor que Gramsci 
atribui à cultura, isto é, a formação intelectual e moral da classe trabalhadora. Para melhor 
indicar os resultados obtidos na pesquisa, propomos abordar sinteticamente a essência de cada 
texto analisado. Assim, no texto Neutralidade Ativa e Operante Gramsci elabora uma crítica a 
respeito do posicionamento do Partido Comunista em relação à Primeira Guerra Mundial que 
se iniciava, concluindo que se tratava de uma Guerra Capitalista, por isso não poderia ser 
apoiada pelo partido, e que uma posição neutra significaria nesse caso um apoio indireto ao 
referido conflito. Em Socialismo e Cultura, o intelectual marxista desenvolve um conteúdo 
teórico denso, atribuindo à cultura o conceito de conhecimento ou reflexão inteligente, tece 
suas considerações a respeito da importância da instrução dos trabalhadores, afirmando-a 
como essencial para a formação dos novos líderes. Já em Notas sobre a Revolução Russa, 
apresenta uma contraposição às ideias burguesas disseminadas pela imprensa dominante da 
época, uma vez que essa objetivava colocar a população contra a tomada de poder do grupo 
liderado por Lênin (GRAMSCI, 2004). Em considerações finais, a análise dos textos 

                                                           

1 Mestre em Ensino pela Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR. Doutoranda em Educação pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá. UEM. E-mail: 
evanelen@hotmail.com 

2 Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Maringá – UEM. Doutoranda em Educação pelo Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá. UEM. E-mail: 
renata.franqui@hotmail.com  
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gramscianos permitiu perceber que o autor colaborou com a formação intelectual da classe 
trabalhadora por meio da imprensa socialista italiana, se contrapondo e desvelando 
criticamente os ideários burgueses e corroborando com a disseminação de uma nova visão de 
mundo.  
 
Palavras-chave: Imprensa Socialista. Intelectuais. Formação dos Trabalhadores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647



 

 

1 Introdução 

O início da atividade jornalística de Antonio Gramsci ocorreu em meio a problemas 

financeiros e de saúde, fatos que o impediram de concluir os estudos na Faculdade de Letras 

da Universidade de Turim.  

Antes de seu primeiro texto publicado no Il Grido Del Popolo intitulado Neutralidade 

Ativa e Operante em 31 de outubro de 1914, Gramsci trabalhou em outro texto, quando ainda 

frequentava o último ano do Ensino Médio (ou Escola Média) em 1910, denominado 

“Oprimido e Opressores”. 

Segundo Fiori3 (1979), Gramsci nasceu em uma Ilha denominada Sardenha, 

relativamente pobre e atrasada, que falava um dialeto diferente da Língua Italiana. Para 

frequentar a Universidade, precisou prestar concurso na disputa por uma bolsa de estudos do 

Colégio Carlo Alberto de Turim que mal dava para o seu sustento (alimentação e pouso).  

A situação financeira desfavorável também era acompanhada por sérios problemas de 

saúde, visto que era corcunda, pequeno e sofria fortes dores de cabeça e convulsões, o que 

atrapalhava a realização dos exames da Faculdade, critério para permanecer recebendo a bolsa 

de estudos.  

Esse quadro colaborou para seu isolamento entre os anos de 1914 e 1915, tendo que 

trabalhar para compensar os déficits financeiros oriundos de uma sanção do Conselho Diretor 

do Colégio das Províncias que interrompeu o pagamento da bolsa por 4 meses devido aos 

atrasos na realização dos exames finais.  

Nesse período se manteve longe de seus amigos jovens universitários e também 

distante do contato com seus familiares, o que lhe entristecia. 

 

Abria-se um período difícil. Gramsci deixou de frequentar a Casa do Povo e 
de escrever para Il Grido. Isolou-se dos amigos. Continuava a dar aulas 
particulares e este compromisso de trabalho, quando menos o cérebro 
suportava encargos, contribuía para agravar o seu estado de saúde. ‘Acho 
que trabalhei demais, mais do que as minhas forças me permitiam’, 
escrevera a irmã Grazietta. ‘Trabalhei para viver, mas ao mesmo tempo, para 
viver eu teria de repousar, teria de me divertir. Talvez faça dois anos que não 
rio, assim como não choro. Procurei superar a debilidade física trabalhando e 
acabei me enfraquecendo ainda mais.  

                                                           

3Nesse texto, utilizamos como referência para tratar do percurso formativo e laboral de Gramsci a obra de Fiori 
(1979): A vida de Antonio Gramsci. Trata-se de uma obra biográfica que relata aspectos mais relevantes sua 
vida, desde a infância, adolescência, juventude até a morte. Destaca seus momentos enquanto estudante, 
acadêmico, líder político e revolucionário. Também descreve seu envolvimento afetivo com Giulia Schucht sua  
esposa e mãe de seus dois filhos. 
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Desligara-se também da família. ‘Fiquei uns anos sem escrever para minha 
mãe, pelo menos dois anos seguidos, e vi como é doloroso não receber 
cartas’ (FIORI, 1979, p. 123). 

 

Conciliar trabalho (sobrevivência) e estudos se tornou algo penoso e após 13 de abril 

de 1915, momento em que realizou mais um exame, interrompe o curso universitário e passa a 

dedica-se exclusivamente no trabalho jornalístico socialista no Avanti! e no Il Grido Del 

Popolo (FIORI, 1979). 

Em um relato de Gramsci transcrito por Coutinho (2004) podemos perceber que o 

jornalista principiante abandonará tudo por fé e convicção de que estava no caminho certo, 

isto é, o engajamento político lhe aflorava com juvenil vigor, assim descreve:  

 

‘Entrei na redação do Avanti! Em 10 de dezembro de 1915 [...], quando o 
Partido Socialista estava muito mal e os que eram capazes de escrever se 
afastavam e repudiavam o Partido. Entrei no Avanti! voluntariamente, por 
convicção. Nos primeiros dias de dezembro de 1915, havia sido nomeado 
diretor do ginásio de Oulx, com 2.500 liras de salário e três meses de férias 
por ano. Mas, em 10 de dezembro de 1915, comprometi-me com o Avanti!, 
com um salário de 90 liras por mês, ou seja, 1.080 liras por ano. Podia 
escolher: se escolhi o Avanti!, tenho certamente o direito de afirmar que fiz 
isso movido por uma fé e uma convicção profunda’ (COUTINHO, 2004, p. 
13-14). 

 

Após a decisão de trabalhar no Avanti, ficou responsável por duas colunas, uma delas 

tratava de crônicas a respeito da vida cotidiana e a outra ocupava-se de criticar as peças de 

teatro apresentadas em Turim.  Também no mesmo período colaborou com escritos em Il 

Grido Del Popolo.  

Assim, sua profícua vida jornalista se desenrolou. Ao todo foram catalogados cerca de 

1.700 títulos publicados entre o seu primeiro texto de 1910 a 1926 quando fora preso pelo 

fascismo (COUTINHO, 2004).  

Contudo, nesse texto destacamos os publicados em Il Grido Del Popolo: Neutralidade 

Ativa e Operante (1914); Socialismo e Cultura (1916); Notas sobre a Revolução Russa (1917) 

por compreender que esses artigos desenvolveram um papel educativo entre os trabalhadores. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral do texto é apresentar o papel educativo dos escritos de Antonio 

Gramsci publicados no Il Grido de Popolo entre os anos de 1914 e 1917. 

Os objetivos específicos são:  

• Caracterizar o semanário socialista Il Grido de Popolo; 
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• Analisar os textos Neutralidade Ativa e Operante publicado no dia 31 de 

outubro de 1914; Socialismo e Cultura de 29 de janeiro de 1916; Notas sobre a 

revolução Russa – 29 de abril de 1917. 

 

2 Referencial Teórico 

O referencial teórico é marxista. As análises dos textos Neutralidade Ativa; Socialismo 

e Cultura; Notas sobre a revolução Russa, se deu a partir de fontes primárias traduzidos para 

língua portuguesa por Carlos Nelson Coutinho e publicado pela editora Civilização Brasileira 

em 2004. Também contamos com as contribuições de Manacorda (2008) e Nosella (2010) que 

expressaram suas considerações a respeito do valor que Gramsci atribui à cultura, isto é, a 

formação intelectual e moral da classe trabalhadora. Já Fiori (1979) foi nosso aporte teórico 

para tratar da biografia de Gramsci.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa é do tipo básica, de revisão e análise de literatura.  

O primeiro texto analisado foi Neutralidade Ativa e Operante. Nele encontramos a 

construção de uma análise crítica a respeito do posicionamento do Partido Comunista em 

relação à Primeira Guerra Mundial que se iniciava. O autor destacou que se tratava de uma 

Guerra Capitalista, por isso não poderia ser apoiada pelo partido, e que uma posição neutra 

significaria nesse caso um apoio indireto ao referido conflito. Essa análise revelou o 

comprometimento com a formação intelectual e moral daqueles que faziam leitura daquele 

periódico, visto que de maneira dialética apresentou as contradições que envolvia o 

posicionamento neutro do partido. 

Socialismo e Cultura foi o segundo texto analisado. Nele o intelectual marxista 

desenvolve um conteúdo teórico denso, atribuindo à cultura o conceito de conhecimento ou 

reflexão inteligente, tece suas considerações a respeito da importância da instrução dos 

trabalhadores, afirmando-a como essencial para a formação dos novos líderes.  

No terceiro texto analisado: Notas sobre a Revolução Russa, apreendemos a produção 

intelectual de Gramsci empenhada em desenvolver sua contraposição às ideias burguesas 

disseminadas pela imprensa dominante da época, que por vez objetivava colocar a população 

contra a tomada de poder do grupo liderado por Lênin. 

 

4 Resultados 

4.1 O Semanário: Il Grido Del Popolo 
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A redação de Il Grido Del Popolo localizava-se no último andar do edifício da Aliança 

Cooperativa de Turim, a Casa do Povo, no número 12 de corso Siccardi, lá também sediava 

“os escritórios da AGO (Associação Geral Operária)”, a “Cooperativa dos ferroviários, 

integrante da Aliança Cooperativa, a Câmara do Trabalho e os sindicatos de categoria (como 

o FIOM) e, no andar térreo, um grande café-cervejaria” (FIORI, 1979, p. 127). Pela descrição 

percebemos que o ambiente era povoado por diversos grupos de trabalhadores e que a 

efervescência das discussões do momento passava por ali. 

Il Grido Del Popolo foi Dirigido por Giuseppe Bianchi até sua partida para guerra, 

depois disso (1916) a professora primária Maria Giudice assumiu sua direção.  

Gramsci colaborava assiduamente com o semanário, porém não se identificava por 

meio de assinatura, em alguns textos colocava a abreviatura de seu nome “A.G” em outras 

marcava como “Alfa Gamma”, isso não porque era tímido, mas sim por “desinteresse 

científico, repugnância pelas formas exteriores, amor pelas ideias em si, a aversão a qualquer 

forma de idolatria, a começar pelo culto dos nomes” (FIORI, 1979, p. 128), isso nos dá pistas 

de seu temperamento sistemático e convicto. 

Nesse contexto, “o jovem Gramsci foi a revelação desse novo jornalismo socialista, 

nos anos de guerra foi praticamente o seu protagonista exclusivo” (FIORI, 1979, p. 129). Até 

sua colaboração em Il Grido, tinha uma publicação simples e vulgar, como atesta um relato de 

Maria Giudice:  

 

‘Il Grido não é suficientemente simples, suficientemente fácil, 
suficientemente claro... Nós estávamos habituados a ler menos nos livros da 
teoria e a ler mais no livro da vida... Sabemos que a massa sente e age não 
como pensa raciocina, mas como sente; quando ela sentir socialmente, sem 
tantas teorias, agirá em sentido socialista’ (FIORI, 1979, p. 129).  

 

A partir de Gramsci, esse esvaziamento teórico característico do semanário passou a 

ser alterado, isso porque desde jovem percebera que a aquisição da cultura, ou seja, a 

formação dos intelectuais orgânicos da classe trabalhadora seria o caminho para a 

configuração de uma nova hegemonia, a hegemonia do proletariado, assunto que será tratado 

de maneira mais detida ao analisarmos seu texto “Socialismo e Cultura”. 

Ainda em relação ao semanário:  

 

[...] depois da prisão de Maria Giudice, Gramsci era o único redator de Il 
Grido e, na prática, era ele quem o dirigia. Em pouco tempo o semanário da 
sessão socialista mudou de estilo. Atento ao desenrolar da revolução russa, o 
jovem diretor de 27 anos mandava traduzir por um companheiro polonês, 
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Aron Wizner, e publicava textos de autores bolcheviques, notícias, 
documentos (FIORI, 1979, p. 142). 
 

A partir disso, Grido Del Popolo desenvolveu um estilo diferente de publicações e passou a 

ser considerada uma imprensa de difusão da cultura, portanto, educativa, como destaca: 

 

O pequeno semanário de propaganda do partido – recorda Piero Gobetti – 
tornou-se em 1918 uma revista de cultura e de pensamento. Publicou as 
primeiras traduções dos escritos revolucionários russos, propôs a exegese 
política da ação dos bolcheviques. O animador destas pesquisas era o 
cérebro de Gramsci. A figura de Lênin personificava, para Gramsci, uma 
vontade heróica de libertação: os motivos ideais que constituíam o mito 
bolchevique, ocultamente férvidos na psicologia popular, deviam agir não 
como o modelo de uma revolução italiana mas como o incitamento de uma 
livre iniciativa operante vinda de baixo (FIORI, 1979, p. 142). 
 

A tiragem do semanário ocorreu até 19 de outubro de 1918, após isso foi substituído 

pela edição turinense Avanti! contando como redatores: Palmiro Togliatti, Afonso Leonetti e 

Antonio Gramsci. 

 

4.2 Neutralidade Ativa e Operante 

O artigo Neutralidade ativa e operante foi publicado em 31 de outubro de 1914 em Il 

Grido Del Popolo, assinado por A. Gramsci. Pode ser considerado como uma resposta ao 

debate que se fazia naquele momento histórico. 

Na iminência da explosão da Primeira Guerra Mundial (Julho de 1914) motivada por 

interesses capitalistas em que a Itália a princípio não participou, o partido socialista italiano se 

posicionou como absolutamente “neutro” em relação à participação ou não da Itália no 

conflito.  

Nesse contexto, Mussolini publicou em 18 de outubro de 1914 um artigo no Avanti! 

Intitulado “Da neutralidade absoluta à neutralidade ativa e operante” no qual já sinalizava seu 

posicionamento a favor dos nacionalistas que eram favoráveis à guerra, por isso, naquele 

mesmo período, Mussolini fora expulso do Partido Socialista (FIORI, 1979; NOSELLA, 

2010). 

O texto gramsciano de 31 de outubro de 1914 é de profundo teor teórico-prático, 

analisa o texto de Mussolini destacando que sua posição pressupõe “que o proletariado 

renuncie à sua atitude antagonista e seja capaz, depois de um fracasso ou de uma evidente 

demonstração de impotência por parte da classe dirigente, de livrar-se desta e de assenhorear-

se das coisas públicas [...]” (GRAMSCI, 2004, p. 50-51), portanto, devendo tomar o poder do 
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Estado não pela organização dirigente e protagonista dos operários, mas sim pelo fracasso ou 

impotência dos burgueses ao gestar seus conflitos. 

Na sequência, problematiza: “o que dirá o proletariado?” e  afirma: 

 

Não consigo imaginar o proletariado como um mecanismo no qual se deu 
corda no mês de julho, com a chave da neutralidade absoluta, e que não pode 
mais ser parado no mês de outubro sem necessariamente quebrar. 
Ao contrário, estamos diante de homens que demonstraram, sobretudo nestes 
últimos anos, possuir uma agilidade de intelecto e um frescor de 
sensibilidade que nem de longe a massa burguesa amorfa e indiferente é 
capaz de manifestar. De homens que demonstraram saber muito bem 
assimilar e reviver os novos valores que o renascido Partido Socialista pôs 
em circulação. Ou será que nos espantamos com o trabalho que seria preciso 
fazer para que o proletariado assuma esta nova tarefa, que talvez possa ser 
para ele o princípio do fim da sua condição de pupilo da burguesia? 
De qualquer modo, a cômoda posição da neutralidade absoluta não nos deve 
fazer esquecer a gravidade do momento, nem nos levar a adotar, sequer por 
um instante, uma posição de ingênua contemplação e renúncia budista aos 
nossos direitos (GRAMSCI, 2004, p. 51). 

 

Diante do exposto, fica evidente que Gramsci buscou alertar (formar seu leitores) que 

a neutralidade também significa tomar partido, por isso, todo o debate e discussão aflorada 

entre os trabalhadores eram válidos e necessários. Também alertou que a gravidade do 

momento não descartava a necessidade de um posicionamento crítico diante dos 

desdobramentos que o conflito mundial vinha tomando. 

Em suma, “[...] não se podia apoiar uma guerra que de fato não defendia os interesses 

dos proletários, mas em que eles apenas combatiam e sofriam, tampouco, porém, os 

socialistas poderiam ficar passivos e inertes sob a bandeira da neutralidade” (NOSELA, 2010, 

p. 42). 

É importante ressaltar, que a Itália somente entrou na Guerra em maio de 1915 como 

aliada às potências mundiais: França, Inglaterra e Rússia. Uma semana antes desse fato, em 

meio às manifestações operárias e protestos contra a participação do país no conflito, Turim 

esteve paralisada pelas greves, “os manifestantes enfrentaram na rua Cernaia, e depois em 

toda a área, os batalhões de cavalaria. O jovem carpinteiro Carlo Dezzani foi morto a tiros de 

pistola. O exército irrompeu a Casa do Povo e ocupou-a” (FIORI, 1979, p. 124). 

 

4.3 Socialismo e Cultura 
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Este artigo publicado em 20 de janeiro de 1916, assinado como Alfa Gamma em Il 

Grido Del Popolo é a expressão de que Gramsci se preocupava com a formação intelectual e 

moral da classe trabalhadora, a fim de torná-la classe revolucionária.  

O texto não é simples e nem de fácil compreensão, traz um conteúdo teórico denso, 

cita Vico e comenta o método desenvolvido pelos burgueses na Revolução Francesa, contudo, 

muito bem explicado e detalhado pelo jovem intelectual sardo, que mais se parecia como um 

professor. Professor dos trabalhadores turineses que liam aquele periódico. 

O início do texto rememora a problematização vivenciada por Amadeo Bordiga 

(quando ainda era um jovem estudante de engenharia) e Angelo Tasca (filho de um operário 

socialista, amigo particular de A. G.) em 1912 no congresso nacional de jovens socialistas, no 

qual Tasca defendia a necessidade de formação teórica dos quadros operários por meio de um 

órgão de propaganda e cultura socialista (imprensa) em que Bordiga enfaticamente se 

posicionou contra tal necessidade classificando Tasca como culturalista (FIORI, 1979; 

GRAMSCI, 2004). 

Logo após caracterizar tal polêmica, passa apresentar a síntese de Vico e Novalis que 

tratam do tema cultura ou conhecimento, e então afirma: 

 

É preciso perder o hábito e deixar de conceber a cultura como saber 
enciclopédico, no qual o homem é visto apenas sob a forma de um recipiente 
a encher e entupir de dados empíricos, de fatos brutos e desconexos, que ele 
depois deverá classificar em seu cérebro como nas colunas de um dicionário, 
para poder em seguida, em cada ocasião concreta, responder aos vários 
estímulos do mundo exterior. Essa forma de cultura é realmente prejudicial, 
sobretudo ao proletariado. Serve apenas para criar marginais, pessoas que 
acreditam ser superiores ao resto da humanidade porque acumularam na 
memória um certo número de dados e de datas que vomitam em cada 
ocasião, criando assim quase que uma barreira entre elas e as demais pessoas 
[...]. Mas isso não é cultura, é pedantismo; não é inteligência, mas 
intelectualismo – e é com toda razão que se reage contra isso (GRAMSCI, 
2004, p. 58). 

 
 
A questão dos intelectuais e da cultura, um dos temas que posteriormente será 

desenvolvido nos Cadernos do Cárcere (GRAMSCI, 2011), já aprece nesse texto gramsciano. 

Nele, Gramsci aponta que a visão enciclopedista de intelectuais serve apenas para 

menosprezar os trabalhadores e que isso não leva a lugar algum. Enfatiza com esclarecimento 

tácito, que a cultura (ou conhecimento) se dá no processo histórico da constituição do homem, 

ou seja, não é algo “natural”, genético ou espontâneo, e portanto, precisa ser desenvolvido 

socialmente. 
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Nesse sentido, tal conceito foi e ainda é revolucionário, principalmente naquele 

momento histórico em que quase a metade da população italiana ainda era analfabeta4. O 

jornalista sardo acrescenta: 

 
A cultura é algo bem diverso. É organização, disciplina do próprio eu 
interior, apropriação da própria personalidade, conquista de consciência 
superior: e é graças a isso que alguém consegue compreender seu próprio 
valor histórico, sua própria função na vida, seus próprios direitos e seus 
próprios deveres. Mas nada disso pode ocorrer por evolução espontânea, por 
ações e reações independentes da própria vontade, como ocorre na natureza 
vegetal e animal, onde cada ser singular seleciona e especifica seus próprios 
órgãos inconscientemente, pela lei fatal das coisas. (GRAMSCI, 2004, p. 
58).  

 

Segundo Nosella (2010, p. 41), Gramsci defende a formação cultural do proletariado, 

mas “rejeita a ideia de formá-la dentro de uma cultura abstrata, enciclopédica, burguesa, que 

efetivamente confunde as mentes trabalhadoras e dispersa sua ação”. 

Manacorda (2008, p. 30), por sua vez, destaca que “o valor atribuído à cultura e a 

rejeição a toda a sua concepção enciclopedista e de recepção passiva levam-no a dar uma forte 

ênfase [...] ao aspecto subjetivo da instrução”, isto é, do conhecimento adquirido com esforço 

e dentro de um contexto histórico social, isso por que: 

 

O homem é, sobretudo, espírito, ou seja, criação histórica, e não natureza. Se 
não fosse assim, seria impossível explicar por que, tendo sempre existido 
explorados e exploradores, criadores de riqueza e consumidores egoístas da 
mesma, o socialismo ainda não se realizou. É que só pouco a pouco, de 
estrato em estrato, a humanidade adquire consciência de seu próprio valor e 
conquista o direito de viver independentemente dos esquemas e dos direitos 
de minorias que se afirmam historicamente num momento anterior. E essa 
consciência não se forma não sob a pressão brutal das necessidades 
fisiológicas, mas através da reflexão inteligente (primeiro de alguns e depois 
de toda uma classe) sobre as razões de certos fatos e sobre os meios para 
convertê-los, de ocasião de vassalagem, em bandeira de rebelião e de 
reconstrução social.  
O que significa dizer que toda revolução foi precedida por um intenso e 
continuado trabalho de crítica, de penetração cultural, de impregnação de 
ideias em agregados de homens que eram inicialmente refratários e que só 
pensavam em resolver por si mesmos, dia a dia, hora a hora, seus próprios 
problemas econômicos e políticos, sem vínculos de solidariedade com os que 
se encontravam na mesma situação (GRAMSCI, 2004, p. 58-59).  

 

                                                           

4 Dado disponível em: http://www.bibliolab.it/scuola/analfabeti_italia.htm. O quadro do analfabetismo passou a 
mudar a partir do sufrágio universal nas eleições de 26 de Outubro 1913 que permitiu o voto de analfabetos. “[...] 
a grande novidade era a admissão dos analfabetos nas urnas. Por isso, o número dos eleitores subiu de 42 mil 
para 178 mil; um incremento de 136 mil eleitores [...]” (FIORI, 1979, p. 106).  
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Dessa maneira traz como exemplo a formação cultural da população européia para o 

desfecho da Revolução Francesa. Suas ideias iluministas já tinham ganhado grande proporção 

quando eclodiu o movimento popular em Paris. E relata: 

 

Aos simplistas, tudo isso parece natural e espontâneo; mas, ao contrário, 
seria incompreensível se não se conhecessem os fatores culturais que 
contribuíram para criar aquele de espírito pronto para as explosões em favor 
de uma causa que acreditavam comum (GRAMSCI, 2004, p. 60). 

 

Para Nosella (2010, p. 32) a cultura é, portanto, “uma cultura capaz de intervir no 

desenvolvimento político e econômico” por meio de uma elaboração ativa e voluntária, isto é, 

não espontânea ou natural, mas sim dirigida e ensinada. 

Para tanto, seria preciso desenvolver, a difusão de uma nova visão de mundo (a visão 

socialista) de um novo pensamento, de uma nova cultura, de um novo conhecimento com 

vistas à construção de uma nova hegemonia (consenso) entre a opinião pública, 

principalmente por intermédio dos meios de comunicação em massa, nesse caso a imprensa 

socialista. 

O brilhantismo do texto publicado em 1916 extrapola o contido em suas linhas, 

explicita o valor dado ao trabalho educativo, como também valoriza a função da imprensa em 

seu papel educativo das massas. Não é por acaso que mais tarde Gramsci desenvolverá de 

maneira ampliada o conceito de Sociedade Civil e de Hegemonia em suas análises carcerárias, 

como também dará forma ao conceito de Intelectual e de Cultura.  

 

4.4 Notas sobre a Revolução Russa 

Trata-se de mais um texto escrito por Gramsci e publicado em Grido Del Popolo em 

29 de abril de 1917, poucos dias após a explosão da Revolução Russa liderada por Lênin e os 

Bolcheviques em meio à Primeira Guerra Mundial. 

Sem muitas informações sobre o ocorrido por causa da censura da imprensa italiana, 

Gramsci escreve esse texto com objetivo de contrapor ao que estava sendo divulgado pela 

imprensa burguesa: “Os jornais burgueses insistiram no fenômeno do poder; contaram-nos 

como ocorreu que o poder da autocracia tenha sido substituído por um outro poder ainda não 

bem definido e que eles esperam que seja o poder burguês” (GRAMSCI, 2004, p. 100). 

Dentre a imprensa burguesa que distorcia os acontecimentos, citamos a Gazetta Del 

Popolo que também fazia parte da leitura popular no período, por isso a necessidade da 

imprensa socialista se posicionar sobre o assunto.  
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As parcas informações sobre o ocorrido apresentavam que em 18 de março o Czar da 

Rússia tinha sido derrubado e que “havia um governo provisório decidido a continuar a 

guerra, mas um grupo de maximalistas ultrarevolucionários guiados por Lênin já trabalhava 

pela paz imediata, a ser obtida a qualquer custo” (FIORI, 1979, p. 136). 

A partir disso, afirma: 

 

E, não obstante, estamos convencidos de que a Revolução Russa, mais do 
que um fato, é um ato proletário; e que ela deve desembocar naturalmente 
num regime socialista. As poucas notícias realmente concretas, realmente 
substantivas, não permitem uma demonstração exaustiva. Todavia, há alguns 
elementos que nos permitem chegar a essa conclusão (GRAMSCI, 2004, p. 
101).  

 

Os elementos a que faz menção dizem respeito ao fato de que “os revolucionários 

russos abriram as prisões, não somente para os condenados políticos, mas também para os 

condenados por crimes comuns” pois quem os condenou foi o judiciário burguês que trabalha 

em favor dos interesses burgueses e não comungam da perspectiva socialista de Estado. Logo, 

segundo Gramsci (2004, p. 102): “a libertação de tais condenados tem para nós o seguinte 

significado: na Rússia, há novos costumes criados pela revolução [...] criou uma atmosfera 

moral, instaurou não só a liberdade física, mas também aquela do espírito”, demonstrando 

assim que uma nova moral e uma nova consciência estavam se formando, ou seja, surgia “o 

advento de uma nova ordem, que coincide com tudo o que nossos mestres nos haviam 

ensinado” (GRAMSCI, 2004, p. 103-104).  

Diante do exposto, consideramos que fica claro o caráter formativo impresso no artigo 

de 29 de abril de 1917, que em meio ao debate de ideias traz: de um lado a imprensa burguesa 

tentando convencer seus leitores (a população em geral) de que a Revolução Russa não 

passava de mais uma revolução burguesa contra o soberano Czar Nicolau II e de outro a 

imprensa socialista no intuito de afirmar a Revolução Russa como uma Revolução Socialista, 

demonstrando que é possível mudar o curso da história, e que isso pode ser feito por homens, 

como aqueles que liam o semanário Grido Del Popolo. 

 

5 Considerações finais 

Como foi apresentado nesse texto, temas sobre de política, hegemonia, formação 

intelectual e moral já permeavam os textos da juventude de Antonio Gramsci. A autenticidade 

de suas notas, somada à sua experiência pessoal de jovem pobre privado das regalias materiais 

fizeram do jornalista sardo um apreciado intelectual marxista do Século XX.  
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Sua reclusão no cárcere fascista a parir de 1926 a mando de Benito Mussolini não 

interrompeu suas análises sobre temas candentes da sociedade burguesa, todavia, desenvolveu 

ricos conceitos com rigor e honestidade teórica.  

Classificado como um marxista não dogmático, o estudo pormenorizado de seus 

escritos apresenta-se relevante na medida em que compreendemos que a contemporaneidade 

vivenciada no Brasil está permeada por ações de caráter repressor de cunho fascista e que tais 

ações têm ganhado espaço de difusão material e subjetiva por meio da grande imprensa e das 

redes sociais popularizadas nesse contexto sendo, portanto, um cenário muito parecido com o 

que Gramsci vivenciou e tratou em suas notas de juventude e carcerárias. 

Por compreender que a aquisição da Cultura/conhecimento não é algo que se dá 

naturalmente o autor se preocupou em escrever de maneira instrutiva/educativa, objetivando a 

formação de opinião crítica, demonstrado seu comprometimento com a formação intelectual e 

moral da classe trabalhadora. 

De fato, seus escritos se contrapuseram e desvelaram criticamente os ideários 

burgueses corroborando com a formação dos intelectuais orgânicos da classe trabalhadora e 

com a disseminação de uma nova visão de mundo, isto é, caminho para a configuração de 

uma nova hegemonia, a hegemonia do proletariado. 
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GT 2 – Pensamento educacional 

 

O SIGNIFICADO DE “TRABALHO ” NAS CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

 

Luciana Cristina Salvatti Coutinho1 
Ademir Barros dos Santos2 

 

Resumo 

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

 

 

                                                             
1 Doutora em educação, Universidade Federal de São Carlos, CNPq, lucscoutinho@gmail.com. 
2 Mestre em educação, Universidade Federal de São Carlos, CNPq, ademirmulato@gmail.com. 
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1 Introdução  

Quando as escolhas iniciais vão se tornando factíveis como objeto de pesquisa 
(objetiva e subjetivamente), a pergunta inevitável aparece: por onde vamos co-
meçar? (SANFELICE, 2007, p. 76) 

O presente texto é fruto de resultados parciais de uma pesquisa mais ampla financi-

ada pela Chamada Universal MCTIC/CNPq 2018, desenvolvida pelo GPTeFE (Grupo de 

Pesquisa Teorias e Fundamentos da Educação) e HISTEDBR (Grupo de Estudos e Pesqui-

sas em História, Sociedade e Educação no Brasil) - GT UFSCar campus Sorocaba.  

Optamos por iniciar a pesquisa intitulada “Trabalho e educação na Região Metro-

politana de Sorocaba/SP (RMS): a incidência da noção de trabalho na concepção e na prá-

tica de docentes da rede pública paulista” com um mapeamento da produção acadêmica 

sobre a temática.  

Essa escolha fundamenta-se no pressuposto de que, no processo de produção da e-

xistência, os seres humanos, por meio do trabalho, produzem não só objetos materiais mas, 

também, não materiais.  

Dentre estes últimos, situam-se os conhecimentos tanto tácitos quanto científicos. 

As ideias, de modo geral, e a ciência, especificamente, são, ao mesmo tempo, determinadas 

pela materialidade da vida bem como a condicionam, visto que influem nas ações huma-

nas, sendo, portanto, resultado e resultante dos embates histórico-sociais.  

Esse movimento histórico-dialético indica que os conceitos são produtos históricos, 

e o sentido atribuído a eles é de natureza social, implicando, portanto, numa relação de 

interdependência e determinação recíproca entre a vida material e a expressão, no plano do 

pensamento, da concepção de mundo que construímos acerca da existência humana.  

As reflexões aqui desenvolvidas baseiam-se em fontes bibliográficas oriundas do 

mapeamento da produção acadêmico-científica das áreas de história e educação, na busca 

de identificar os sentidos atribuídos ao conceito de trabalho em artigos e estudos publica-

dos em bases de dados disponíveis eletronicamente.  

As bases de dados utilizadas foram: Associação Nacional de História – Anpuh, de 

onde foram selecionadas as revistas “Brasileira de História”, “História Hoje” e “Mundos 

do Trabalho”; para além, estendeu-se a outras, tais como a “Revista Brasileira de História 

da Educação”, da Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE), avançando na 

produção apresentada à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – 

Anped - em suas reuniões anuais, assim como sobre as publicações do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em “História, Sociedade e Educação no Brasil” – HISTEDBR.  

As análises e resultados aqui apresentados identificaram a polissemia do termo 

“trabalho” que, se para a Física, significa a grandeza que desloca um objeto pela transfe-
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rência de energia; para a Biologia, o conjunto de fenômenos que alteram a matéria viva; 

para a Economia, a atividade de produzir bens e serviços, adquirindo, ainda, a conotação 

acadêmica de pesquisa e, para o vulgo desconhecedor, as oferendas no rito religioso de 

matriz africana. 

Assim sendo, o presente estudo busca apurar o significado do termo nas ciências 

humanas e sociais, especialmente porque, nestas ciências, o mesmo, enquanto atividade 

humana, tem enfrentado o debate, sobretudo, entre as visões socialista e capitalista, além 

de apresentar outros enfoques específicos, tais como a escravidão moderna. 

 

1.1 Objetivos 

Em aderência à proposta de realização do XI Seminário Nacional do HISTEDBR, 

IV Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI e I Seminário 

Internacional do HISTEDBR, que tem, como reflexões, o Estado e a sociedade civil no 

capitalismo mundial, a pesquisa ora desenvolvida buscou detectar a compreensão e o enfo-

que acadêmico sobre o tema “trabalho”, conforme tratado em pesquisas atuais. 

Portanto, pode ser enquadrada como pesquisa da pesquisa, com o intuito de nortear 

a abordagem do tema em acordo a estudo mais amplo, supra mencionado que, financiado 

pela Chamada Universal MCTIC/CNPq 2018, está sendo desenvolvida pelo GPTeFE 

(Grupo de Pesquisa Teorias e Fundamentos da Educação) e HISTEDBR (Grupo de Estu-

dos e Pesquisas em História, Sociedade e Educação no Brasil) - GT UFSCar campus Soro-

caba. 

Para tanto, o estudo foi, ali, subdivido em três subgrupos, todos voltados à análise 

dos enfoques dados ao tema pesquisado, quando compreendido e aplicado, pelos professo-

res de ensino médio da região metropolitana de Sorocaba, em sala de aula. 

Esta abordagem inicial deveu-se à busca de entender como o tema “trabalho” vem 

sendo desenvolvido pela Academia, e sua influência possivelmente exercida sobre o corpo 

docente selecionado. 

Assim sendo, esta abordagem tem o caráter de ponto de partida para a continuidade 

dos estudos que, a princípio, deve desdobrar-se não só na apuração da forma como autores 

diversos entendem o tema; pretende ir além, ao buscar pontos de aderência, dissolução e 

confronto com as abordagens que documentos direcionadores ao exercício docente têm 

sobre o mesmo. 

 

2 Referencial Teórico 
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Apoiamo-nos no materialismo histórico-dialético, para o qual não há identidade en-

tre a realidade histórica e o conhecimento que elaboramos dela, admite-se, em decorrência, 

que há, antes, significativa relação de interdependência e mútua determinação entre a mate-

rialidade da existência humana e as ideias que elaboramos, no plano do pensamento acerca 

dessa realidade, o que implica em tomar, como pressuposto, a natureza social do conheci-

mento, seja ele tácito ou científico.  

Para analisar a natureza histórico-social do conhecimento científico, portanto, é ne-

cessário compreender, ainda que em linhas gerais, a natureza do próprio ser humano. 

Saviani (2005), apoiando-se em premissas marxianas, afirma que o ser humano se 

caracteriza por precisar, continuamente, produzir sua própria existência, adaptando e trans-

formando a natureza em acordo com suas necessidades, o que faz por meio do trabalho, 

sendo esta, portanto, atividade planejada intencionalmente, em função de suas finalidades.  

Daí decorre que, para produzir sua existência, o ser humano precisa, em princípio, 

suprir suas necessidades materiais em escala cada vez maior e, para produzir os bens mate-

riais, é preciso planejar esse processo, traçando objetivos e ações.  

Para empreender tal tarefa de representação mental do plano de ação, o ser humano 

necessita conhecer o mundo (ciência), seus valores (ética) e sua simbologia (arte), num 

processo de produção de conhecimentos, ideias e valores.  

Esse é, grosso modo, o processo de produção da existência, no qual o ser humano, 

ao interagir com a natureza e com seus pares, provoca modificações no mundo em que vive 

e em si mesmo.  

Como afirma Andery (2007, p. 10-11): 

 

É o processo da produção da existência humana porque cada nova interação re-
flete uma natureza modificada, pois nela se incorporam criações antes inexisten-
tes, e reflete, também, um homem já modificado, pois suas necessidades, condi-
ções e caminhos para satisfazê-las são outros que foram sendo construídos pelo 
próprio homem. É nesse processo que o homem adquire consciência de que está 
transformando a natureza para adaptá-la a suas necessidades, característica que 
vai diferenciá-lo: a ação humana, ao contrário da de outros animais, é intencional 
e planejada; em outras palavras, o homem sabe que sabe. 

 

Esse processo, objetiva e subjetivamente construído, é social, no sentido de que o 

ser humano, para produzir sua existência, não o faz isoladamente, mas sim por meio das 

relações sociais que vai estabelecendo com seus pares.  

Nesse processo, o ser humano elabora ideias buscando compreender a natureza e a 

sociedade, identificando as regularidades e mudanças que ocorrem ao longo do tempo, para 
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atuar de forma mais consciente e eficaz sobre o conjunto de condições objetivas e subjeti-

vas, objetivando atingir as finalidades a que se propõe.  

Por isso, afirma Andery (idem, p.13-14) que “A ciência caracteriza-se por ser a ten-

tativa do homem entender e explicar racionalmente a natureza, buscando formular leis que, 

em última instância, permitem a atuação humana”. 

Enquanto tentativa de explicar a realidade, a ciência caracteriza-se por uma ativida-

de metódica. É atividade que, ao se propor conhecer a realidade, busca atingir essa meta 

por meio de ações passíveis de serem reproduzidas.  

Daí decore que o método científico é um conjunto de concepções sobre o ser huma-

no, a natureza e o próprio conhecimento, o que sustenta um conjunto de regras de ação, de 

procedimentos, prescritos para se construir conhecimento científico. 

Entende-se, portanto que o conjunto de conhecimentos, dentre eles o científico, por 

ser expressão do modo de produção da existência humana, é historicamente determinado: 

ao mesmo tempo em que interfere no processo histórico, já que passa a ser instrumento 

mediador entre o ser humano e o mundo: o ser humano é, assim, por esse processo, sujeito 

e objeto de sua própria história. 

Na modernidade, como afirma Barros (2004), o conjunto dos conhecimentos cientí-

ficos elaborados para compreender o mundo, passa por um fenômeno de fragmentação, 

constituindo-se em vários campos de saberes: Física, Química, História, Geografia, e assim 

por diante. 

Cada campo do conhecimento foca uma dimensão da realidade histórico-social e, 

para compreender esse fragmento da realidade, organiza-se o conjunto de instrumentos 

teóricos e metodológicos próprios. 

  Esses princípios teórico-metodológicos nos autoriza a defender que o ponto de par-

tida da pesquisa passa por mapear a produção científica sobre a temática em tela: daí os 

resultados que aqui apresentamos, e que buscam identificar os significados que o conceito 

de trabalho obtém da grande área de ciências humanas e sociais, delimitando, nestas, as 

subáreas de História e Educação, intersecção na qual se localiza o escopo desta pesquisa.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Como processo, especialmente em seu viés qualitativo, não se poderia negligenciar 

a criteriosa seleção das fontes. 

Para tanto, o escopo selecionou revistas e publicações voltadas à história e ao traba-

lho, totalizando seis fontes, a saber:  

. GT 09 – “Trabalho e educação” da Anped;  
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. Revista HISTEBR on line;  

. Revista Brasileira de Educação;  

. Revista Mundos do Trabalho; 

. Revista Brasileira de História;  

. Revista História Hoje.  

A todas aplicou-se o descritor “trabalho”, do que restou a seguinte quantia de arti-

gos encontrados: 

 

Tabela 1: Artigos encontrados 

Fonte Artigos 

Anped   225 

Histedbr on line   496 

Revista Brasileira de Educação   234 

Revista Mundos do Trabalho   157 

Revista Brasileira de História     87 

Revista História Hoje     13 

Total 1.212 

 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados pesquisados 

Descartando-se, de início, os artigos que ou tratavam o descritor com sentido diver-

so – o trabalho como sinônimo de pesquisa, por exemplo – daquele buscado neste estudo, 

ou seja, o trabalho como produção humana, ou o limitavam a campos específicos – o traba-

lho docente; o trabalho nas salinas – por exemplo, e aplicando-se aos restantes, como início 

de identificação, a leitura dos resumos, assim restou a amostra a ser analisada: 

Tabela 2: Artigos pesquisados 

Fonte Artigos 
Anped    54 

Histedbr on line    22 

Revista Brasileira de Educação     9 

Revista Mundos do Trabalho     7 

Revista Brasileira de História     5 

Revista História Hoje     3 

Total 100 

 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados pesquisados 
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Uma vez apurada a amostra, determinou-se identificar o sentido que os artigos sele-

cionados aplicavam ao descritor analisado, do que restaram cinco principais enfoques, 

quais sejam: preparação para o mercado, formação humana, cooperativismo, exploração 

escravista; 13 artigos tratam o trabalho com sentidos outros, mas tão diversos, que não ob-

tiveram relevância para o presente estudo. 

 

4 Resultados 

Isto posto, a análise final pode ser representada pelo quadro abaixo, considerando-

se as seguintes siglas: A – preparação para o trabalho; B – Formação humana; C – coopera-

tivismo; D – exploração escravista; E – outros. 

 

Tabela 3: Resumo da pesquisa 

Fonte 
Artigos 

A B C D E Total 
Anped 32 17 - - 5 54 

Histedbr 10   6 2 - 4 22 

Revista Brasileira de Educação   4   3 - -  2   9 

Revista Mundos do Trabalho   2   1   2  -  2   7 

Revista Brasileira de História   4 - -  1 -   5 

Revista História Hoje   3 - - - -   3 

Totais 55 27 4 1 13 100 

 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados pesquisados 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Resulta que o enfoque atualmente dado ao tema “trabalho” no campo da história 

encontra centro na visão de mercado e de formação humana, sendo que a primeira ocupa 

espaço duplamente superior à segunda. É possível inferir, assim, que a disputa de sentido 

atribuído ao conceito de trabalho polariza, de um lado, uma perspectiva na ótica do capital 

e, de outro, uma abordagem de cunho socialista. Na primeira, tem-se como objetivo para a 

educação a formação humana para o trabalho tal qual ele se configura na contemporanei-

dade. Na segunda, destaca-se a própria natureza formativa do processo de trabalho, ou seja, 

a finalidade para a ser não a atividade laboral em si mas na medida em que ela possibilita a 

própria existência humana. 

Como os dois enfoques atingem, juntos, mais de 80% do total pesquisado, talvez se 

possa assumir que o cooperativismo tem sido visão periférica para o campo das ciências 
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sociais, se não em seu todo, pelo menos quando se volta a analisar o ser humano em socie-

dade. 

Talvez também se possa assumir, mesmo que apenas especulativamente, que os 

professores de ensino médio da Região Metropolitana de Sorocaba, campo em que se loca-

liza a pesquisa mestra da qual esta é, apenas, parte, reflitam a mesma visão e limitação; o 

que será objeto de pesquisas posteriores por este grupo. Isso porque, conforme afirma Sa-

viani (2007), na modernidade erigiu-se a separação entre educação e trabalho e, em alguma 

medida, a instituição escolar é chamada a responder esse dilema. Assim, estruturam-se 

divergentes projetos educacionais que se ancoram em diferentes concepções de trabalho. 
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GT 2 - Pensamento Educacional  

 

ORIGENS, ANTECEDENTES E DESENVOLVIMENTO DA PEDAGOGIA 

LIBERTADORA 

 

Robson Machado1 
Ribamar Nogueira da Silva 2 

 

Resumo 

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

                                                             
1 Doutorando em Educação, Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, 
robson_historia@yahoo.com.br.  

2 Doutorando em Educação, Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, 
ribamarnogueiradasilva@gmail.com. 
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Palavras-chave: Pedagogia Libertadora. Paulo Freire. Alfabetização. 
 

Introdução  

Diante do aprofundamento da crise estrutural do modo de produção capitalista e 

do conseqüente acirramento das forças do capital sobre o trabalho, assistimos, mais uma 

vez no Brasil, os representantes da burguesia autóctone e internacional combaterem a 

possibilidade de universalização da igualdade e da justiça social.  

Em aliança contra qualquer projeto de sociedade que se pretenda minimamente 

progressista, neoconservadores e neoliberais derrubaram Rousseff por artifício de um 

Golpe de Estado marcadamente jurídico, parlamentar, empresarial e midiático em 2016, 

e, mais recentemente, consolidaram-se no governo com a presidência de Jair Messias 

Bolsonaro. 

Desde então os ataques aos interesses da classe trabalhadora têm se dado em 

todas as frentes, inclusive no campo educacional. Diante disso, chamamos a atenção 

para a corrente tentativa de criminalização do pensamento do professor Paulo Freire - 

Patrono da Educação Brasileira (BRASIL, 2012) - e da Pedagogia Libertadora (PL). 

Consoante ao revisionismo histórico que busca atenuar os atentados cometidos pelos 

governos da ditadura empresarial-militar (1964-1985) contra a liberdade, a dignidade e 

os direitos humanos, dissemina-se falsas informações sobre o ideário pedagógico 

libertador. 

Freire, que construiu sua teoria pedagógica sobre os alicerces da fenomenologia 

e do existencialismo cristão, nutrindo fortes tradições humanistas e progressistas 

(MACHADO, 2019), é posto pelos agentes da pós-verdade como difusor do que vêm 

chamando pejorativamente de “marxismo cultural”. 

O precursor da PL dedicou grande parte de sua vida à luta em favor da educação 

dos oprimidos e, como tantos outros que ousaram desafiar a ordem estabelecida, foi 

perseguido, preso e exilado (SOUZA, 2003). A primeira perseguição se deu sobre o 

Freire vivo e em plena atividade política e intelectual; a segunda, contudo, incide sobre 

a sua memória e seu legado. A primeira, como nos lembra Marx (2013, p. 25), como 

tragédia; a segunda, como farsa. 

Diante disso, nos propomos a reativar o debate sobre os antecedentes, as origens 

e o desenvolvimento da PL. Para tanto, nos dedicamos à exposição da situação político-

social do Brasil em interação com os movimentos pela educação popular e pela 
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alfabetização de adultos no momento em que ocorre a elaboração do método de Paulo 

Freire. Consideramos que as condições concretas, que serão explicitadas a seguir, 

tenham se apresentado como determinações materiais objetivas para construção do 

ideário libertador. Em função disso, discutiremos os processos políticos institucionais 

da democracia burguesa no Brasil durante o Projeto Nacional Desenvolvimentista, as 

mobilizações em favor da educação e cultura popular, expressas por diversas entidades 

e organizações, e a reação conservadora que culminou com o golpe empresarial-militar 

de 1964. 

Mais uma análise histórica a respeito dos avanços na educação popular no Brasil 

pré-golpe de 1964 - período no qual emerge a PL-, do que um estudo particular da 

trajetória de Freire e sua teoria educacional, este trabalho tenciona discutir a 

importância da educação para classe trabalhadora e a ameaça que o povo instruído 

representa para as classes dirigentes. De igual maneira, o texto procura fornecer ao 

leitor elementos para compreender as mudanças e permanências na histórica brasileira. 

Afinal, por que teorias educacionais contra-hegemônicas, em especial a PL, são 

encaradas como inimigas do projeto de governo em curso?  

Ademais, manifestamos nossa defesa no que diz respeito ao legado de Freire 

enquanto intelectual, professor e político progressista brasileiro. Tencionamos com este 

texto, em tempos de obscurantismo e desinformação, contribuir com a preservação de 

sua memória, bem como da teoria pedagógica libertadora. 

 

Origens, antecedentes e desenvolvimento da pedagogia libertadora 

A sociedade brasileira que saía da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas 

enfrenta, a partir da segunda metade dos anos de 1940, um período de transição política 

e reorganização social e partidária. Ao término da Segunda Grande Guerra Mundial, 

setores progressistas, que haviam se mobilizado contra o nazifascismo, confluem para o 

fortalecimento da democracia liberal; inclusive os marxistas, que se reuniam no PCB 

(Partido Comunista Brasileiro), passaram a desempenhar o papel de avigorar o 

equilíbrio e a união entre democratas. 

A aliança das esquerdas com setores da burguesia nacional foi, certamente, uma 

expressão local da coalizão entre as potências capitalistas e a URSS (União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas) contra a extrema direita mundial. Tal aliança 

reforçou a perspectiva de colaboração de classes no interior das sociedades nacionais, 
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levando os comunistas a apoiarem a revolução democrático-burguesa, como deixa claro 

Luiz Carlos Prestes3 no jornal Folha da Manhã, em 27 de abril de 1945: “se a burguesia 

nacional não for capaz de encaminhar as soluções de seu interesse específico e do 

interesse geral de nossa Pátria, o proletariado organizado a ajudará” (SAVIANI, 2008, 

p. 277)4. 

Com a saída de Getúlio Vargas, pelo golpe de outubro de 1945, assume o então 

ministro do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, que fica encarregado de presidir 

as eleições agendadas para o dia 2 de dezembro daquele ano.  

Restabelecida a liberdade política e reestruturada as legendas partidárias, os 

comunistas conquistaram uma representação significativa no legislativo depois de anos 

de perseguições. Sua atividade legal, contudo, não teria vida longa. A vitória de Eurico 

Gaspar Dutra - presidente cuja máxima era “o que é bom para os EUA (Estados Unidos 

da América) é bom para o Brasil” - no início da Guerra Fria e do movimento “caça às 

bruxas”5, levaria ao alinhamento do Brasil aos países capitalistas e ao fechamento da 

embaixada da URSS. Em consequência, o PCB, que era visto como um agente de 

Moscou nos trópicos foi posto na ilegalidade e seus representantes, pouco tempo depois, 

perderam os mandatos, caindo na clandestinidade (SAVIANI, 2008, p. 280-281). 

                                                             
3 Luiz Carlos Prestes (1898-1990) foi um militar, político e revolucionário comunista brasileiro. Preso 
durante a Era Vargas e perseguido pela ditadura civil-militar, passou grande parte da vida na 
clandestinidade. Dedicou 70 anos de sua história à luta por um futuro de justiça social e liberdade para o 
povo brasileiro. Foi um internacionalista que jamais vacilou na luta pelos ideais socialistas e pela vitória 
da revolução no Brasil e no continente latino-americano, tornando-se uma das personalidades políticas 
mais influentes do século XX. 
Disponível em: <http://www.ilcp.org.br/prestes/index.php?option=com_content&view=category&id 
=28&Itemid=157>. Acesso em: 7 jul. 2019.   
4 A aliança entre setores antagônicos da sociedade, expressa pela ação de colaboração de classes, pode ser 
identificada, também, no pensamento educacional brasileiro nos anos que seguem ao Golpe de 1930, uma 
vez que educadores marxistas, muitos próximos ao PCB, colocaram-se em cooperação com o ideário 
liberal escolanovista. Esse é o caso do intelectual Paschoal Lemme, crítico da Escola Nova, mas 
signatário do Manifesto de 1932. Isso ocorre, porque, se os marxistas reconheciam a necessidade de 
realizar a revolução democrático-burguesa para, aí então, no período subsequente, promover a revolução 
socialista e, daí, atingir o comunismo, deveriam apoiar o que de mais avançado havia na concepção 
pedagógica burguesa. “[...] na medida em que a concepção escolanovista, tal como expressa no 
‗Manifesto dos Pioneiros’, representava a revolução pedagógica correspondente à revolução democrático-
burguesa, compreende-se que, na década de 1930, o escolanovismo tenha hegemonizado as posições 
progressistas, aí incluídas as correntes de esquerda” (SAVIANI, 2008,      p. 275). Sobre a colaboração de 
classe e o pensamento pedagógico brasileiro, ver: Memórias de um educador e Estudos de educação, 
ambas de Paschoal Lemme. 
5 Referimo-nos ao anticomunismo adotado pelos EUA e pelos países a ele alinhados. O período foi 
marcado pela perseguição, prisão e morte de comunistas e não comunistas que estavam sob suspeita. No 
mais, era um movimento que tencionava a promoção de figuras políticas envolvidas com o americanismo 
e com o discurso antissoviético (HOBSBAWM, 2008, p. 232).  
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A disputa política institucional no Brasil, daí em diante, fica atrelada a dois 

projetos encabeçados por setores opostos da elite. Um projeto, de caráter progressista, 

levava adiante o ideário nacional desenvolvimentista. Defendia a transição de uma 

sociedade agrário-exportadora, subdesenvolvida (sociedade fechada), para uma 

sociedade industrializada, capaz de beneficiar sua própria matéria-prima e integrar as 

massas ao projeto político burguês (sociedade aberta). Em defesa desse programa 

posicionava-se parte do PSD (Partido Social Democrático)6 e o PTB (Partido 

Trabalhista Brasileiro)7 apoiados pela militância comunista. Por outro lado, havia o 

setor mais conservador, reacionário e entreguista, liderado pela UDN (União 

Democrática Nacional)8 apoiada pelos grupos midiáticos, partidos regionais de aluguel 

e pela burguesia internacional que desejava se apoderar dos recursos naturais 

brasileiros. Essa disputa desencadeou um processo bastante turbulento, crítico, que 

caracterizou a Quarta República9 marcando-a com as greves dos trabalhadores, o 

suicídio do presidente Vargas em 24 de agosto de 1954, a tentativa de impedir a posse 

do presidente eleito em 1955, Juscelino Kubitschek de Oliveira, a renúncia de Jânio 

Quadros, a experiência parlamentarista, que impedia o presidente João Goulart de 

exercer o cargo de Chefe de Governo, e o anúncio das reformas de base. O ciclo só se 

encerraria com o golpe empresarial-militar em abril de 1964. 

A disputa entre os projetos de governo e o acaloramento da discussão em torno 

do nacionalismo desenvolvimentista levou ao incitamento da massa pela liderança 

populista, que dependia dos trabalhadores para obter êxito no processo eleitoral. A 

                                                             
6 O Partido Social Democrático foi fundado em 1945 após a ditadura do Estado Novo e extinto em 1965 
com o advento do AI-2 (Ato Institucional número 2). O PSD herdou diretamente a máquina política 
montada e cultivada por Getúlio durante 15 anos contínuos no poder. Foi Organizado a partir de 
interventores estaduais, o que lhe permitiu contar com ampla base de apoio em todo país, aglutinando os 
proprietários de terras [...]; os empresários industriais menos comprometidos com os interesses externos; 
e, principalmente, os integrantes e beneficiários da burocracia governamental [...] (SAVIANI, 2008, p. 
279). 
7 “O Partido Trabalhista Brasileiro foi criado por Getúlio com o objetivo de captar o apoio e os votos do 
operariado, que já se constituía em uma força política respeitável, dada a aceleração do processo de 
industrialização. O ponto de partida para sua organização estava na infraestrutura sindical, de caráter 
corporativista, que Vargas soubera montar [...]” (SAVIANI, 2008, p. 279). O PTB foi extinto, como todos 
os outros partidos, em 1965 e recriado em 1981 por políticos ligados à ditadura. Nos anos subsequentes 
apoiou o projeto neoliberal não se identificando com o posicionamento que a legenda manteve no 
passado. 
8 Formada pela elite urbana e parcela da elite cafeicultora paulista, acolheu em seu interior “círculos 
ligados às altas finanças, banqueiros, diretores, advogados e public relations das empresas internacionais, 
com penetração também nas chamadas classes médias urbanas, com destaque para burguesia comercial” 
(SAVIANI, 2008, p. 278-279). 
9 Também conhecida como República de 1946, corresponde ao período que vai do início do governo de 
Eurico Gaspar Dutra (1946) até o Golpe de 1964, que retirou o presidente João Goulart. 
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participação popular nas eleições estava condicionada, contudo, a alfabetização, o que 

desencadeou a organização de inúmeras campanhas de alfabetização de jovens e 

adultos, no campo e nas áreas urbanas, do final dos anos de 1940 a 1964. Entre essas 

campanhas podemos destacar: Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos 

(CEAA) (1947-1963), Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) (1952-1963), 

Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA) (1958-1963) e a 

Mobilização Nacional Contra o Analfabetismo (MNCA) (1962-1963) (PAIVA, 2003). 

Vanilda Paiva, em seu livro História da Educação Popular no Brasil, chama-

nos a atenção para o fato de que:  

 
nas eleições de 1960 já se faziam sentir os efeitos da difusão do ensino 
elementar em geral e do programa da educação de adultos da CEAA: o 
eleitorado havia crescido quase 50% entre 1950 e 1960 (7,9 milhões de 
eleitores em 1950 e 11,7 milhões em 1960). A votação para a presidência da 
República revelou a desobediência do eleitorado aos seus líderes tradicionais, 
embora o poder local – e as oligarquias nele apoiadas – tenham logrado 
manter sua representação no congresso. Mostrava-se a difusão do ensino 
como poderoso aliado contra a política dos currais eleitorais [...] (PAIVA, 
2003, p. 232). 

 

Diante disso, multiplicam-se os programas de alfabetização de jovens e adultos, 

e aumenta a preocupação dos governos com a integração das massas populares ao 

processo político institucional com a finalidade de manterem-se no poder.  

Nesse contexto, organiza-se, no ano de 1958, o II Congresso Nacional de 

Educação de Adultos, realizado no Rio de Janeiro entre os dias 9 e 16 de julho. O 

congresso, convocado por inúmeras entidades, públicas e privadas, apoiadas pelo 

Ministério da Educação e da Cultura, objetivava analisar o trabalho até então realizado, 

discutir os problemas da organização, dos métodos e indicar quais seriam os processos 

didático-pedagógicos mais eficazes para aquele tipo de educação. 

A educação que se pretendia era aquela capaz de ajustar os homens não somente 

à democracia burguesa, mas também à sua expressão econômica, isto é, ao modo de 

produção capitalista urbano-industrial. Em outras palavras, tratava-se de colocar a 

população no movimento dinâmico de uma sociedade de trânsito, capacitando-a para 

solução dos problemas criados pelo desenvolvimento econômico. Esse interesse é 

evidenciado pela fala do então presidente da república, Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, em que afirma que a educação esperada garantiria “preparo intensivo, imediato 

e prático aos que, ao se iniciarem na vida, se encontram desarmados dos instrumentos 
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fundamentais que a sociedade moderna exige para completa integração nos seus 

quadros”, declarando que o país vivia um momento de profundas transformações 

econômicas e sociais, e que a “[...] fisionomia das áreas geográficas transforma[va-se] 

contínua e rapidamente, com o aparecimento de novas condições de trabalho que 

exige[iam], cada vez mais, mão-de-obra qualificada e semi-qualificada” (PAIVA, 2003, 

p. 235-236). 

O congresso, porém, por não estar condicionado de forma absoluta aos interesses 

do grupo que administrava o Estado, evidenciou concepções e propostas que, do ponto 

de vista ideológico, punham-se em oposição. 

Por um lado, confirmou-se uma tendência, já existente na educação de adultos, 

que se apresentava reacionária, dado o contexto da Guerra Fria e do recrudescimento 

das desigualdades sociais, defendendo a promoção do ensino como instrumento de 

prevenção da subversão. “Para estes a educação de adultos seria um meio de preparar 

‗elementos melhores que toma[ariam] a direção da coisa pública sem tentar subverter a 

ordem social’”, ou seja, entendiam que a educação das massas seria um caminho para 

“revolução brasileira, aquela que integraria a todos no funcionamento da democracia 

liberal” (PAIVA, 2003, p. 237). 

Em oposição a esse grupo, emerge outro, ensaiando uma nova perspectiva 

educacional que viria a se fortalecer daquele momento em diante. Entre as inúmeras 

delegações presentes no congresso, a de Pernambuco é a que melhor ilustra essa 

corrente. Nela, Paulo Freire, ao apresentar o texto A educação de adultos e as 

populações marginais: o problema dos mocambos defende que a melhoria das 

condições sociais do analfabeto está intimamente ligada ao desenvolvimento da 

sociedade, uma vez que o pauperismo seria a causa imanente da ignorância. Evidencia, 

ainda, que na sociedade de trânsito seria indispensável que houvesse uma educação das 

consciências a partir da visão de mundo do próprio povo, isto é, que a população 

pudesse expressar seu próprio pensamento a partir do reconhecimento e da 

problematização de sua realidade imediata. Nesse sentido, advogava pela educação com 

o povo e não para o povo. Essa tendência registra, já no congresso de 1958, a intenção 

de promover ação educativa não diretiva, dialógica e não conteudista, que lançasse mão 
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de um método de alfabetização que congregasse a perspectiva analítica e sintética10 

(PAIVA, 2003, p. 239).  

Anunciava-se, assim, a valorização do senso comum na ação educativa e 

defendia-se a importância de se conhecer a concepção de mundo dos homens do povo 

para iniciar a alfabetização eficiente e conscientizadora. Essa postura contrapunha-se ao 

preconceito contra o analfabeto expressa por aqueles, maioria até esse momento, diga-se 

de passagem, que os classificavam como “incapazes”, gente de “cultura deficiente” e, 

em função disso, justificavam sua exclusão da política institucional. 

O combate ao preconceito é realizado de forma sistemática pelos movimentos 

que emergiram no final da década de 1950 e se dedicaram a promoção da cultura 

popular, valorizando as expressões artísticas e culturais do povo. Nessa perspectiva, o 

sistema Paulo Freire desempenha papel extremamente significativo, pois o 

desenvolvimento do “conceito antropológico de cultura” foi de “fundamental 

importância para formar uma nova imagem do analfabeto, como homem capaz e 

produtivo, responsável por grande parcela da riqueza da Nação” (PAIVA, 2003, p. 233). 

O preconceito contra o analfabeto se deu, em maior medida, pela intenção de 

perpetuar uma política das elites para as elites.  Classificando os analfabetos como 

incapazes e excluindo-os da política institucional, os privariam de elegerem e serem 

eleitos, mantendo-os tutelados e oprimidos. Ora, se no início dos anos de 1960, 50% da 

população brasileira era analfabeta e, dos outros 50%, 75% não haviam cursado mais 

que o segundo ano da escola primária, nosso eleitorado se apresentava 

“quantitativamente pouco representativo e qualitativamente pobre do ponto de vista 

cultural” (PAIVA, 2003, p. 239). E esse era um dado extremamente vantajoso para elite 

reacionária e conservadora. 

Cabe destacarmos que a valorização do analfabeto e sua integração a democracia 

burguesa por meio do voto era defendida, muito antes dos movimentos de valorização 

da cultura popular, pelos comunistas, que percebiam no voto uma tática para o 

fortalecimento dos trabalhadores. Paschoal Lemme, ao defender que a restrição ao voto 

do analfabeto era uma medida injusta, assevera: 

 

                                                             
10 Os debates no II Congresso Nacional de Educação de Adultos influenciarão na construção do Método 
Paulo Freire que, nesse momento, estava em fase de desenvolvimento. É possível perceber, por exemplo, 
elementos sugeridos pela corrente progressista presente no congresso incorporados à PL. 
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[...] o analfabeto é um indivíduo que, como qualquer outro, trabalha, produz, 
constitui família, paga impostos, educa os filhos, enfim pratica todos os atos 
da vida civil e, muitas vezes, como maior eficiência que muitos letrados. Para 
isso são obrigados, constantemente, a opinar, decidir, escolher, não nos 
parecendo que todos esses atos que realiza como homem e cidadão sejam 
mais fáceis de executar do que a escolha consciente de representantes para a 
administração ou para assembléias legislativas (LEMME, 1953, p. 110). 

 

Ocorre que a promoção da educação de adultos não estava atrelada somente à 

integração à democracia liberal. A educação de adultos, como já afirmamos, era 

preponderante ao projeto de nação desenvolvida, industrializada e rica que estava em 

curso e, em função disso, as propostas de educação popular que surgiram do II 

Congresso Nacional de Educação de Adultos vincularam-se a ideologia nacional 

desenvolvimentista. Naquele momento, levando-se em consideração as discussões 

levantadas pelos movimentos de educação popular chegava-se a conclusão de que não 

seria o desenvolvimento econômico que possibilitaria a criação de condições para o 

desenvolvimento educacional, e sim o desenvolvimento educacional é que seria uma 

pré-condição para o desenvolvimento econômico do país. A “sociedade fechada”, 

portanto, só faria a transição para “sociedade aberta” se houvesse investimento nas 

campanhas de formação. 

A ideologia nacional desenvolvimentista contava com o Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros (ISEB)11 como “organismo específico que se atribuiu a tarefa de 

formulá-la, desenvolvê-la, difundi-la e aplicá-la à análise da realidade brasileira e à sua 

transformação” (SAVIANI, 2008, p. 311). O ISEB tinha, em sua composição, 

intelectuais com perfis ideológicos e políticos bastante diferentes, o que caracterizava a 

heterogeneidade de suas produções. Muitas das obras produzidas pelos isebianos vieram 

a influenciar o pensamento educacional brasileiro daquele período, principalmente os 

movimentos de educação e cultura popular como o MEB, o Centros Populares de 

Cultura (CPC’s), o Movimento de Cultura Popular (MCP) e o Método Paulo Freire. 

Esses, porém, foram motivados em maior medida pelos isebianos de esquerda que, 

desde 1959, apresentavam-se em oposição ao governo Kubitschek por considerá-lo 

entreguista e, a cabo da Quarta República, defendiam as reformas de base de João 

Goulart e a possibilidade de ruptura com a ordem burguesa (SAVIANI, 2008, p. 313). 

                                                             
11 O ISEB originou-se do Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política (IBESP), criado em 
1953. Em 1955, em convênio com a CAPES, dirigida por Anísio Teixeira, o IBESP se mobiliza para 
realização de seminários cujo tema seria “Problemas de nossa época”. “Daí surgiu o ISEB, criado como 
órgão do MEC, pelo Decreto n. 57.608, de 14 de julho de 1995” (SAVIANI, 2008, p. 311). 
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Os movimentos listados anteriormente tinham suas divergências táticas e 

organizacionais, mas, apesar das diferenças, objetivavam a transformação das estruturas 

sociais, a libertação dos laços de dependência com o exterior e a promoção do 

nacionalismo pela valorização da cultura popular.  

No início dos anos de 1960, a igreja, que até então havia se dedicado 

prioritariamente a educação das elites, indicando o novo interesse da hierarquia católica 

decide agir em proveito da educação popular. Promove campanhas de educação de 

adultos utilizando-se de programas radiofônicos e mobiliza membros internos e 

colaboradores leigos nas ações educativas em áreas rurais. Em 21 de março de 1961, é 

criado, pelo Decreto n. 50.370, o MEB12, sob a responsabilidade da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Segundo Paiva (2003, p. 251) 

 
era caracteristicamente um movimento de inspiração cristã, mas os objetivos 
catequéticos foram deixados de lado; pretendiam os leigos que assumiram a 
responsabilidade pela reflexão, planejamento e execução do MEB, realizar 
um trabalho de promoção humana através da educação do povo, sem 
propósitos evangelizadores. 

 

De início, o acordo com o governo de Jânio Quadros limitava as ações do MEB 

às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o catolicismo era mais difundido e o 

poder eleitoral das oligarquias agrárias, mais intenso. O interesse do governo instituído, 

que não era apoiado pelos latifundiários do interior do Brasil, estava em combater a 

influencia das oligarquias que controlavam o Congresso e o Senado Nacional, 

adquirindo, assim, autonomia de gestão. Nada mais indicado, nesse caso, do que 

aumentar o quadro de eleitores nessas regiões pela educação sob a direção da igreja.  

O MEB, que inicialmente não abarcava em seu campo de ação o Sul e o Sudeste, 

a partir de 1963 se fez presente em todo território nacional e, em 1962 apresentou-se 

como movimento de cultura popular, transcendendo a tarefa de organizar sistemas de 

educação através das escolas radiofônicas. 

Animada pelos novos debates dentro da igreja católica, a JUC, de onde eram 

recrutados os colaboradores do MEB, incorpora as novas ideias sociais cristãs, o 

humanismo e a fenomenologia ao seu método de ensino. A partir de então passa a se 

definir como “um movimento engajado como o povo nesse trabalho de mudança social, 

comprometido com esse povo e nunca com qualquer tipo de estrutura social ou qualquer 

                                                             
12 Sobre a ação católica, a organização do MEB e as campanhas educativas, ver a obra Católicos Radicais 
no Brasil de Emanuel de Kandt. 
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instituição que pretenda substituir o povo.” Desse modo, “aceitando a premissa de que a 

luta entre classes existe no Brasil, como existe em toda sociedade onde os desequilíbrios 

sociais causam conflitos entre os diversos grupos, o MEB definia sua posição nessa luta 

colocando-se na defesa das classes menos favorecidas” (PAIVA, 2003, p. 269).  

De acordo com Saviani (2008, p. 319-318) o MEB foi o movimento de educação 

e cultura popular que teve maior penetração no meio rural e foi o único que sobreviveu 

ao Golpe civil-militar de 1964 por estar atrelado à igreja. Conforme esse autor, o 

movimento, apesar de ter sido de iniciativa católica e patrocinado pelo governo federal, 

assumiu características não previstas pelas duas instituições, transformando orientações 

e práticas, produzindo efeito na própria estrutura da igreja e influenciando 

significativamente a construção da PL. 

Além do MEB, influenciaram o método Paulo Freire outros movimentos ligados 

à promoção da cultura e educação popular, entre os quais se destacam CPCs e MCP de 

Recife. O CPCs tinham como referência o CPC da UNE, que surgiu da parceria com o 

Teatro de Arena13. A intenção era difundir a arte política destinada às classes populares 

por meio do teatro, cinema, fotografia, poesia, literatura de cordel e música (SAVIANI, 

2008). Assim, em parceria com a organização estudantil, associações e sindicatos 

ampliaram as ações por todo território nacional, atingindo, em 1962, com a I UNE 

Volante, 12 unidades da federação (PAIVA, 2003, p. 260). Apesar da divergência 

existente entre os vários CPCs, unia-os o objetivo de contribuir para mudança da 

realidade brasileira através da arte didática de conteúdo político. Compreendiam que o 

papel da arte popular revolucionária, isto é, da cultura popular, era acelerar o processo 

de transformação social contribuindo para conscientização e atividade revolucionária. 

Em 1963, as lideranças do movimento constatam que a arte didática pouco 

contribuía para politização da massa e passam a discutir a centralidade da educação 

revolucionária pela alfabetização. O projeto de alfabetização, por sua vez, também não 

era elaborado e aplicado de modo uniforme pelos CPCs. 

Em 1964, o CPC foi desmantelado pelas forças ditatoriais, mas, o debate 

artístico e intelectual que proporcionou até sua dissolução possibilitou a busca de novas 

                                                             
13 Teatro de Arena foi um projeto cultural que surgiu em São Paulo em 1953 e depois se estendeu ao Rio 
de Janeiro. O objetivo dos artistas era levar arte a comunidades carentes e praças públicas politizando e 
conscientizando os trabalhadores. O custo do projeto impedia sua continuidade o que levou a fundir-se a 
UNE, tornando-se um Centro Popular de Cultura. Sobre o Teatro de Arena ver a obra Teatro de Arena: 
uma estética de resistência de Izaías Almada. 
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formas eminentemente brasileiras de arte, como a renovação da música popular 

brasileira e o cinema novo (PAIVA, 2003).  

O MCP de Pernambuco, como salienta Paiva (2003, p. 268), “representou uma 

etapa importante no desenvolvimento das idéias que estarão presentes na teorização e na 

metodologia de Paulo Freire, colaborador do movimento nos seus primeiros anos de 

funcionamento.” Criado em maio de 1960, pela prefeitura de Recife, contou com a 

colaboração de artistas, intelectuais e professores, muitos dos quais vinculados à 

Universidade Federal do Recife e ao projeto de extensão cultural daquela universidade. 

O MCP, amplamente influenciado pelas ideias cristãs e pela JUC, empenha-se em 

promover a conscientização popular através da alfabetização e da educação de base 

(SAVIANI, 2008, 318). 

Diversamente do CPC da UNE, tinha como preocupação a compreensão da 

cultura popular e a valorização da cultura produzida pela massa, tencionando que as 

classes subalternas não somente continuassem a produzir culturalmente, mas que 

reconhecessem o valor da cultura que delas emanava, tendo a possibilidade de usufruí-

la. Para tanto “a intelectualidade participante deveria libertar-se de todo espírito 

assistencialista e filantrópico, e sem querer impor seus padrões culturais, procurar 

aprender com o povo através do diálogo” (PAIVA, 2003, p. 265).  

 Esse movimento desempenhava atividades variadas. Além da educação básica, 

o MCP, através dos “Parques de Cultura”, “Praças de Cultura” e “Núcleos de Cultura” 

levava até a população de todas as faixas etárias tele-clubes, teatro, círculos de leitura, 

jogos, esportes, entre outras práticas culturais. Da experiência com os MCP de 

Pernambuco surge a campanha criada pela prefeitura de Natal “De Pé no chão também 

se aprende a ler”, em 1961, com objetivo de alfabetizar a população dos bairros carentes 

da capital potiguar. 

Não foram somente esses grupos que agiram em favor da alfabetização e 

educação de adultos, mas certamente esses desempenharam um papel de destaque. Em 

1963, houve o interesse por parte do governo de João Goulart e das lideranças na UNE, 

do MEB e do MCPs em congregar todas as organizações que se espalhavam pelo Brasil 

com a finalidade de trocar experiências, cadastrar os movimentos de menor projeção e 

realizar um levantamento da situação existente. Dessa necessidade surge o I Encontro 

Nacional de Alfabetização e Cultura Popular que ocorreu em Recife entre os dias 15 e 

21 de setembro de 1963. Nesse encontro estiveram presentes 158 delegados 
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credenciados, 69 observadores e 22 convidados. Num total de 77 movimentos presentes, 

44 deles tinham a alfabetização como atividade prioritária (PAIVA, 2003, p. 274). 

Destacando a urgência de uma coordenação nacional dos movimentos, a comissão 

organizadora do encontro se encarregou de dialogar com as lideranças e propôs que, 

após aquela conversa, retornassem para seus respectivos estados reunindo-se a fim de, 

num prazo de 90 dias, enviarem representantes ao Seminário Nacional de Cultura 

Popular, onde elegeriam a Comissão Nacional de Cultura Popular.  

O Seminário ocorreu em janeiro de 1964 e a comissão foi formada em duas 

frentes, uma por representantes das entidades educativas populares e outra por 

representantes do Ministério da Educação. A criação da Comissão Nacional de Cultura 

Popular coincidiu com o lançamento do Plano Nacional de Alfabetização (PNA) que 

simbolizava a recentralização das atividades educativas pelo Ministério da Educação 

que, oficialmente, lançaria mão do método Paulo Freire, nesse momento bastante 

difundido entre os educadores (SAVIANI, 2008).  

De acordo com Paiva (2003, p. 284), o PNA tinha entre suas lideranças 

representantes do Movimento pela Alfabetização da UNE, esses, mostravam-se 

favoráveis à utilização de cartilhas no processo educativo, contudo, a forte presença do 

grupo católico e o prestígio do professor Paulo Freire tornaram o Método Libertador um 

elo conciliador entre estudantes e intelectuais de diversas orientações político-

ideológicas presentes na organização. Assim, com empenho e otimismo, encaminhavam 

o recém-inaugurado PNA que pretendia alfabetizar 5 milhões de pessoas no curto prazo 

de dois anos. 

Pouco mais de dois meses de lançamento do Plano, seguindo o curso que tomava 

os governos progressistas latino-americanos, o Brasil sofre um golpe de Estado. Os 

militares, aliados ao projeto conservador e reacionário da burguesia nacional e 

internacional, em conluio com o governo estadunidense, que havia ordenado uma 

invasão a terras brasileiras pela Operação Brother Sam, caso o golpe não se 

consolidasse, tomam o poder (FICO, 2008). Desse modo, no dia 2 de abril de 1964 as 

atividades de alfabetização foram suspensas e os integrantes perseguidos, sendo o PNA 

extinto pelo decreto n. 53.886 do dia 14 do mesmo mês (BRASIL, 1964). 

 

Considerações Finais 
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Os movimentos pela educação popular e, sobretudo, os que se postavam em 

campanha pela alfabetização dos homens e mulheres do povo, isto é, a educação de 

jovens e adultos trabalhadores, se insere no quadro da disputa política que se instaura no 

decurso da Quarta República. Nesse sentido, o projeto de educação e os sentidos da 

educação popular também passam a ser disputados pelos diversos segmentos políticos, 

sejam de ordem institucional, ou melhor, partidário/governamental, sejam de 

associações populares sem vínculos partidários. 

Para o Projeto Nacional Desenvolvimentista tratava-se de colocar o Brasil na 

roda da história, integrando-o ao processo produtivo industrial capitalista. Para tanto, 

era necessário instruir os trabalhadores e capacitá-los para a nova realidade nas fábricas. 

A educação seria um mecanismo que auxiliaria na transição da sociedade agrário-

exportadora subdesenvolvida para a industrial desenvolvida. Contudo, o projeto era 

disputado por diferentes setores: de um lado os que desejavam a integração do país à 

ordem liberal burguesa, defendendo o ensino como “prevenção da subversão”; de outro 

os que os que defendiam as transformações da realidade imediata, valorizando a cultura 

popular e as necessidades dos trabalhadores. Neste segundo grupo situava-se Paulo 

Freire. 

A realidade do país que, na década de 1960, mantinha 50% da população 

analfabeta, era extremamente vantajosa para as classes dirigentes. As possibilidades de 

ampliar o eleitorado e torná-lo crítico às práticas dos currais eleitorais amedrontavam a 

elite e os setores conservadores. 

Paulo Freire, como vimos anteriormente, teve seu método adotado por diversos 

movimentos de alfabetização popular e, inclusive, pelo próprio Governo Federal através 

do Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura. O projeto 

de educação contra-hegemônica (não marxista, cabe destacar), atormenta a burguesia 

nacional até a contemporaneidade. 

Décadas nos separam do infausto abril de 1964, mas a crise estrutural do 

capitalismo reativou o sentimento de “caça às bruxas” e a PL, que se consolidou em 

defesa dos oprimidos, volta a ser perseguida. Além disso, usam da imagem de Paulo 

Freire, um humanista cristão, para vacinar o povo contra a concepção de mundo 

comunista. 

O Brasil não venceu o analfabetismo, mas avançou de modo substancial nessa 

direção. Atualmente nos deparamos com novos ataques à educação, mormente a 
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educação superior e secundária. Cortes de verbas, privatizações, reformas curriculares 

que não garantem a socialização do conhecimento, entre outras coisas. Nesse sentido os 

tempos atuais guardam notáveis semelhanças com a década de 1960.  
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A CONTRIBUIÇÃO DE DARIO VELLOZO NA REVISTA “A ESCOLA” (1906-
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Resumo 

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

 Este texto apresenta resultados parciais de uma pesquisa de iniciação científica que 

tem como objetivo investigar de que modo os docentes que atuavam no Paraná no início 

do período da Primeira República se organizaram para disputarem suas propostas e 

projetos de educação. Neste sentido, a revista A Escola se caracteriza como uma fonte 

fundamental, visto que foi organizada pelo Grêmio dos Professores públicos do Paraná 

e contém publicações de membros do Ginásio Paranaense, da Escola Normal de 

Curitiba, estudantes destas duas instituições, docentes do ensino primário e intelectuais 

em geral, tanto paranaenses quanto de outros estados.  

 O periódico publicou seus exemplares entre 1906 e 1910. No início, o diretor era 

Sebastião Paraná (1864-1938) e posteriormente, assumiu o cargo até o fim das 

publicações, Dario Vellozo (1869-1937).  

 Pode-se destacar pelo menos três aspectos que fazem da revista A Escola uma fonte 

que oferece amplas perspectivas de análise histórica: (1) intelectuais de destaque 

estiveram ligados à sua organização; (2) a revista publicava textos de diferentes sujeitos 

históricos, essenciais para compreender o pensamento educacional do período; (3) havia 

uma grande variedade de assuntos que eram debatidos em suas páginas. Essa 

pluralidade de temas presentes em uma única fonte permite refletir sobre diferentes 

questões que permeavam o debate pedagógico naquele momento. 

 É possível encontrar textos que buscavam discorrer sobre questões de higiene nas 

escolas; métodos de ensino; pontos pertinentes ao estudo de história, moral, civismo e 

música; debates sobre a necessidade de reformas na organização escolar; modelos de 

lições de português, francês, história e geografia; relatos de professores primários sobre 

as escolas; notícias sobre o Grêmio dos Professores públicos, da instrução do Paraná e 

demais estados, entre outros tópicos.  

 Diante da diversidade de temas, entende-se como a utilização de fontes periódicas é 

importante para a história, e especificamente, história da educação. Elas podem 

contribuir para um entendimento mais amplo do fenômeno educacional no período em 

que está inserida, pois, possibilita uma análise a partir de diferentes ângulos, 

proporcionando uma compreensão rica e múltipla (ZANLORENZI, 2010).  
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 Ao trabalhar com periódicos, é necessário ter em mente que eles se direcionam a 

um público específico e podem estar comprometidos com determinados interesses. 

Dessa forma, o olhar para a fonte deve ser voltado para o modo como certas ideias são 

empregadas e veiculadas e com qual objetivo (ZANLORENZI, 2010). 

 Assim sendo, este texto pretende analisar de que maneira aconteciam alguns 

debates sobre a instrução pública no período, com ênfase no modo como eram 

veiculados, neste caso, através da imprensa. 

 

1.1 Objetivos 

Neste texto, optou-se por realizar um estudo acerca das publicações de um 

mesmo autor. Dario Vellozo foi escolhido por conta de sua contribuição para o 

periódico, uma vez que atuou durante boa parte do tempo de publicação como diretor. 

O objetivo principal é analisar as publicações de Dario Vellozo e interpretar suas 

propostas para a instrução pública. Nesse sentido, tais fontes históricas permitem o 

acesso ao debate educacional no período.  

 

2 Referencial Teórico 

 A partir da perspectiva do materialismo histórico, a educação não pode ser 

analisada de maneira abstrata, pois, se trata de uma dimensão factual da vida do homem 

que se transforma historicamente de modo articulado às mudanças do modo de 

produção da existência (LOMBARDI, 2010).  

 Nesse sentido, a análise das propostas educacionais de Dario Vellozo nos artigos 

publicados na revista A Escola deve ser articulada com o contexto histórico em que está 

inserida. É necessário entender que a educação, por ser uma prática social da vida 

humana, é também histórica e se desenvolve de maneira articulada com os interesses 

econômicos, políticos e culturais dos grupos ou classes sociais que está diretamente 

ligada (LOMBARDI, 2010).  

Como é objetivo deste texto analisar não só o projeto educacional, bem como a 

atuação de Dario Vellozo na revista A Escola, é necessário compreender sua pessoa 

enquanto intelectual, e para nortear nossas reflexões, utilizamos a perspectiva de 

Gramsci. Segundo o autor, os intelectuais possuem como uma de suas funções a 

organização e direção de debates que têm como propósito a produção de um consenso, 

muitas vezes com a orientação do grupo dominante. Esse consenso pode ser organizado 
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de modo intelectual e moral através da cultura e da educação, sendo uma alternativa aos 

meios tradicionais de coação jurídica e policial (GRAMSCI, 2010). 

Neste sentido, entende-se que o periódico funcionava com um dos meios que 

atuaram e contribuíram na geração de consenso sobre educação. Nesta publicação, 

diferentes projetos de instrução foram veiculados e disseminados entre o público de 

professores que recebiam a revista.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Em um primeiro momento, foi realizado um levantamento bibliográfico dos 

principais estudos que buscam analisar o periódico A Escola. Podemos citar alguns 

trabalhos que foram fundamentais, como a tese “A expressão do liberalismo na revista 

A Escola (1906-1910), no Paraná”, de Claudia Maria Petchak Zanrolenzi (2006), a 

dissertação “Inquietações Modernas: Discurso Educacional e Civilizacional no 

Periódico A Escola (1906-1910)” de Caroline Baron Marach (2007) e a dissertação 

“"Ensinar a ser cidadão": as abordagens dos docentes do Paraná na revista "A Escola" 

(1906-1910)” de Marcia Ferreira Pinto Bogoni (2018).  

Após a leitura destas teses e dissertações, outros textos e livros que se 

relacionam com o tema foram lidos. Posteriormente a este levantamento bibliográfico, 

foi realizada a leitura das publicações da revista A Escola. No total, o periódico possui 

24 publicações, distribuídas entre os anos de 1906 e 1910. O número de páginas de cada 

número varia, bem como a periodicidade das publicações.  

Finalizada a leitura das fontes, foi realizada um mapeamento dos textos 

publicados, levantando informações sobre o número, ano de publicação, autor e título 

do texto. Outra catalogação também foi realizada para evidenciar quais autores mais 

publicaram na revista, contando quantos textos os mesmos assinaram. Esta organização 

das informações possibilitou refletir sobre o periódico a partir de diferentes categorias 

de análise, como por exemplo, por tema debatido ou autor.  

Foi a partir desta reflexão que se chegou a conclusão de que os textos e a 

contribuição de Dario Vellozo mereciam uma maior atenção, visto que o autor teve 13 

textos publicados em sua autoria, além de sua atuação como diretor da revista. Ficou 

atrás apenas de João Evangelista Braga (também conhecido como Cônego Braga) e 

Veríssimo de Souza. 
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Além disso, verificou-se que o tema mais recorrente a ser discutido pelo autor 

era instrução pública. Destas publicações, Vellozo publicou uma série de textos 

denominados “Subsídios pedagógicos”, em que ao mesmo tempo que criticava o 

modelo de instrução pública vigente, apontando seus problemas, buscava também 

propor um novo projeto de instrução, de acordo com suas teorias educacionais. 

 

4 Resultados 

Dario Vellozo nasceu no Rio de Janeiro, em 1869 e mudou-se para Curitiba em 

1885. Ele esteve ligado à imprensa desde jovem, visto que trabalhou em oficinas 

tipográficas. Exerceu função de aprendiz de encadernador, tipógrafo, editor e também 

redator. Principalmente no final do século XIX e início do século XX, ele fundou 

diversas revistas, além de atuar como colaborador, redator e editor de várias outras 

(MELO, 2016).  

A intensa atividade de Vellozo na imprensa da época é explicada pelo fato de o 

país ter passado por um período de efervescência e multiplicação de publicações 

periódicas. Para além de sua atuação neste ramo, Dario Vellozo publicou também 

livros, totalizando 27 entre 1889 e 1920, além de ter atuado como professor do Ginásio 

Paranaense e da Escola Normal de Curitiba (MELO, 2016). 

Nos textos analisados neste trabalho, podemos listar como ideias centrais de 

Dario Vellozo o desenvolvimento da instrução como ferramenta para o progresso 

econômico e social do país, a laicização do ensino e o entendimento de que o Estado 

tinha dever de promover uma instrução pública.  

É possível perceber que Vellozo não estava descolado do contexto em que 

estava inserido. Dermeval Saviani (2013), explica que nas primeiras décadas do século 

XX, entre as ideias pedagógicas em evidência no Brasil, estavam o positivismo e o 

laicismo. Nas palavras do autor: 

 

Em suma, as primeiras décadas do século XX caracterizam-se pelo debate 

das ideias liberais sobre cuja base se advogou a extensão universal, por meio 

do Estado, do processo de escolarização considerado o grande instrumento de 

participação política. É, pois, a ideia central da vertente leiga da concepção 

tradicional, isto é, a transformação, pela escola, dos indivíduos ignorantes em 

cidadãos esclarecidos, que esteve na base do movimento denominado por 

Nagle (1974) de “entusiasmo pela educação”. (SAVIANI, 2013, p. 177) 
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Especialmente na série de textos publicados na revista A Escola, Dario Vellozo 

busca criticar o modelo educacional vigente, reivindica a necessidade de reformas e vai 

além, propondo alguns encaminhamentos sobre o modelo que deveria ser adotado. Os 

textos complementam-se entre si e cada parte constitui uma continuação da anterior. 

Abaixo estão os textos analisados: 

(1) Subsídios pedagógicos, publicado no número 1 a 4, ano II (1907). 

(2) Subsídios pedagógicos II, publicado no número 5, ano II (1907). 

(3) Subsídios pedagógicos III – Escola Moderna, publicado no número 6 a 7, 

ano II (1907). 

(4) Subsídios pedagógicos: Da instrução popular, publicado no número 8 a 9, 

ano II (1907). 

(5) Subsídios pedagógicos – Da moral nas escolas, publicado no número 10, 

ano II (1907). 

(6) Subsídios pedagógicos – Da Instrução popular hodierna, publicado no 

número 2 a 3, ano IV (1909). 

No primeiro texto – (1) Subsídios pedagógicos, Dario Vellozo apresentava sua 

tese central: a solução dos problemas de ordem econômica e social enfrentados pelos 

países estava ligada à instrução pública. Dessa forma, ele entendia que a instrução 

poderia ser tanto a causa quanto a solução para todas as questões: 

 

O exemplo da Escocia e da Irlanda, já clássico, é sempre eloquente: mesma 
raça, mesmo povo, mesmas origens históricas, mesma civilização inicial; 
emtanto, a Escocia prospera, a Irlanda murchece… A cauza? Na educação, na 
eschola.” (A Escola, Vellozo, 1907, p. 4).3 

 

Outro ponto também debatido pelo autor, embasado em ideias positivistas, era 

que cada sujeito possuía uma função orgânica dentro da sociedade. O autor dizia que 

não poderia se educar um patrício para ser um servo, por exemplo. Neste sentido, pode-

se perceber um entendimento de que a instrução deveria solucionar os problemas 

econômicos e sociais dos países ao mesmo tempo que instruiria cada classe segundo seu 

papel à ser desempenhado na sociedade. 

                                                             
3 Neste texto, optou-se por manter a grafia original nos trechos retirados da revista. 
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Dario Vellozo também faz menção a Benjamin Constant (1836-1891). Segundo 

ele, o militar havia sistematizado uma proposta de ensino lógica e nacional, mas que as 

diversas reformas realizadas de maneira independente em cada estado da federação só 

contribuíram para bagunçar e fragmentar a organização da instrução. 

Ele se refere a reforma dos ensinos primário e secundário realizado por 

Constant, enquanto Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Instrução Pública, 

Correios e Telégrafos, no Distrito Federal através do decreto de n. 981 de 8 de 

novembro de 1890. A reforma poderia ter se estabelecido como modelo para a 

organização do ensino nos estados, visto que com a Proclamação da República em 

1889, a instrução continuou sob responsabilidade das antigas províncias, que haviam se 

tornado unidades da federação. O decreto buscou conciliar os estudos literários com os 

científicos, porém, a mesma foi muito criticada, até mesmo pelos adeptos da corrente 

positivista (SAVIANI, 2013). 

Dario Vellozo defendia que a partir do estudo das necessidades do Brasil, a 

conclusão seria a urgência de uma reforma do ensino em todos os seus níveis – 

primário, secundário e superior. 

Após ter exposto, no texto anterior, algumas premissas da sua linha de 

raciocínio, no texto seguinte – (2) Subsídios pedagógicos II, Vellozo volta-se para o 

caso específico do Brasil. Ele defendia a ideia de que o país possuía as condições 

necessárias para alcançar o progresso social e econômico, mas, faltava uma instrução 

pública de qualidade, que seria responsável por direcionar a sociedade para este 

progresso: 

 

Temos os resquisitos ethnicos indispensaveis afim de bem aproveitar, cultivar 
e dominar o habitat; falta-nos ORIENTAÇÃO, INSTRUÇÃO, 
EDUCAÇÃO, CULTURA: - Falta-nos a ESCHOLA. O problema é 
PEDAGÓGICO; a reforma da instrução popular impõe-se. Precizamos de 
ENSINO NACIONAL que faça brazileiros, que faça cidadãos, que faça 
homens, não sêres exgottados por excessivo trabalho mental, em cursos quasi 
inuteis na lucta pela existencia. (A Escola, Vellozo, 1907, p. 48). 

 

 O autor criticava o governo que estimulava a vinda de imigrantes através de 

incentivos monetários, enquanto a própria população brasileira vivia na miséria. Para 

ele, o Brasil nunca conquistaria a hegemonia sul-americana desse modo. Segundo 

Vellozo, o desenvolvimento da agricultura fomentaria o comércio que, por sua vez, 
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seria responsável pela instalação de manufaturas no país. Entretanto, o único modo de 

atingir este objetivo seria através da orientação correta nas escolas.  

Ele ainda sustentava que a instrução pública naquele momento não tinha 

objetivo nem propósito, e os professores não compreendiam a missão cívica e 

nacionalista que possuíam.  

A preocupação do autor quanto à organização do ensino aponta para os debates 

que eram realizados naquele momento. Apesar de no final do Império, as discussões 

acerca da instrução sinalizarem para uma necessidade de se consolidar um sistema 

nacional de ensino, com a Proclamação da República a direção foi outra. A Constituição 

republicana de 1891, “[…] embora omissa quanto à responsabilidade sobre o ensino 

primário, delegava aos estados a competência para legislar e prover esse nível e ensino” 

(SAVIANI, 2013, p. 171). Neste sentido, os estados ficaram incumbidos de difundir a 

instrução através das escolas primárias (SAVIANI, 2013).  

A proposta dele para a instrução era de que o ensino deveria ser prático e 

teórico: o aluno aprenderia a “dirigir uma eschola ou guiar um arado; cultivar um campo 

ou as lettras; manusear o tear ou o livro” (A Escola, Vellozo, 1907, p. 51). Com o 

desenvolvimento intelectual e moral das classes, os indivíduos se conheceriam melhor e 

teriam mais solidariedade entre si.  

Voltando na ideia central do texto anterior, de que o problema seria de ordem 

pedagógica, ele afirma que caso tivesse o valor necessário, implantaria uma Escola 

Moderna no Paraná, com base na pedagogia de Edmond Demolins (1852-1907), 

pedagogo francês e principal referência de Dario Vellozo. 

Demolins fundou a École des Roches, em 1899, na França, sob inspiração da 

escola de Cecil Reddie (1858-1932). Ambas fazem parte do movimento chamado de 

“escolas novas”, difundidas predominantemente na Europa ocidental, nos Estados 

Unidos e no Brasil com maior ênfase a partir de 1920. A principal característica destas 

escolas novas era que a criança e as atividades por ela desempenhadas deveriam ser o 

centro da ação educativa (CAMBI, 1999). 

Neste sentido, a escola proposta e fundada por Demolins, deveria ser no campo, 

num local em que os mestres e alunos tivessem atividades agrícolas para desenvolver. 

As crianças andariam em plena liberdade e morariam em casas que deveriam lembrar o 

ambiente doméstico. O objetivo da escola seria o de  
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[…] operar uma formação global da criança, tanto intelectual, como física, 
moral e social. (…) O estudo é desenvolvido segundo a caracterização de 
‗centros de interesse’, que têm na base o vínculo dos rapazes com ‗a terra’, 
vista como elemento predominante nas atividades econômicas e sociais. Isso 
leva também à valorização das atividades práticas, presentes tanto no curso 
de estudos como nas ocupações recreativas. (CAMBI, 1999, p. 516) 

 

A partir disso, é possível compreender que a Escola Moderna proposta por Dario 

Vellozo no terceiro texto aqui analisado – (3) Subsídios pedagógicos III – Escola 

Moderna, consistia na sua leitura de Demolins para o contexto do Brasil. 

Segundo Vellozo, a Escola Moderna seria a resposta para os problemas 

enfrentados pelo país. Através de um ensino primário que aliasse os conhecimentos 

teóricos às atividades práticas, os alunos sairiam “[…] apto(s) e forte(s) para a vida” (A 

Escola, Vellozo, 1907, p. 81). Comparando a proposta da Escola Moderna com atual 

organização da instrução pública naquele momento, Dario Vellozo dizia que a primeira 

formava alunos para a agricultura, comércio e as artes industriais, enquanto a segunda 

deixava os jovens a mercê quando estes terminavam os estudos.  

A estrutura da Escola Moderna deveria contar com uma área para atividades 

culturais, laboratórios de física e química, seções de serralheria, marcenaria, tipografia, 

encadernação, alfaiataria, parques e jardins, tanques de natação estádios para jogos, 

mesclando a educação física com o desenvolvimento da cultura mental. Grupos de 

alunos seriam acomodados com professores em casas próprias, com o objetivo de não 

romper com os laços familiares. Castigos corporais e abusos de poder eram abominados 

por Dario Vellozo. 

O programa de ensino contava com o curso primário, secundário e especial. O 

primário era voltado para crianças com faixa etária de 7 a 10 anos e era dividido em 2 

anos. O objetivo era capacitar para o secundário e possuía disciplinas teóricas e práticas. 

O curso secundário tinha duração de 3 anos e era voltado para a faixa etária de 10 a 13 

anos. Assim como o primário, tinha objetivo de preparar para o ciclo posterior, ou seja, 

o especial, também com disciplinas teóricas e práticas. 

O último ciclo, o especial, era para alunos de 13 a 15 anos e possuía duração de 

3 anos e contemplava o “[…] estudo de materias particulares a diversos ramos da 

actividade humana” (A Escola, Vellozo, 1907, p. 82). Nesta etapa, o aluno poderia 

frequentar todas as aulas que eram ofertadas ou apenas aquelas que se relacionavam 

com o ramo de atuação escolhido.  
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Caso optasse pelo magistério, o aluno poderia assistir aulas de pedagogia. 

Aqueles que tivessem interesse no ginásio teriam aulas de latim e por fim, os alunos que 

optassem por se dedicarem ao comércio, poderiam acompanhar aulas de escrituração 

mercantil. O programa proposto na revista contava ainda com o cronograma de 

funcionamento, com período de matrícula, início e término das aulas e férias.  

Havia também uma um capítulo listando algumas vantagens de cursar a Escola 

Moderna. Entre elas, podemos destacar algumas como por exemplo: o aluno ao terminar 

o curso estaria apto para a vida prática e a vida familiar não seria interrompida, visto 

que os alunos morariam com os professores. 

Por fim, Vellozo explicava que o valor da matrícula da Escola Moderna poderia 

cair pela metade caso fosse subvencionada pelo governo, e dessa forma, aceitariam mais 

alunos que não tivessem condições para pagar.  

Neste mesmo texto é possível verificar quadros que demonstram quais 

disciplinas seriam lecionadas, a carga horária e a distribuição nos cursos. Outro quadro 

indicava as atividades que seriam desenvolvidas a noite no contra turno do período de 

aula. Geralmente eram atividades ligadas às artes, como concertos de música, leituras, 

declamações de teatros e afins. 

O texto que se segue é (4) Subsídios pedagógicos: Da instrução popular. 

Conforme a revista, este texto havia sido utilizado como tema de uma palestra 

ministrada por Vellozo na Escola Oliveira Bello, organizada pelo Grêmio dos 

Professores.  

A ideia defendida era que a instrução deveria ser pública, dever do Estado e com 

o objetivo de formar os indivíduos de acordo com os interesses econômicos e de 

mercado. Esta discussão se caracteriza como mais uma das que balizou o pensamento 

pedagógico na Primeira República. Segundo Saviani, 

 

Delineia-se no pensamento liberal em suas várias vertentes presentes no 
contexto brasileiro (positivismo, evolucionismo social e as diferentes versões 
do liberalismo político: moderada, radical, republicana) uma tensão de fundo: 
a percepção da centralidade do Estado e, ao mesmo tempo, a recusa em 
aceitar seu protagonismo no desenvolvimento da sociedade. (SAVIANI, 
2013, p. 168). 

 

 Mas para Dario Vellozo era claro o papel do estado: ele deveria investir na 

instrução pública para que resultasse daí o progresso econômico. Deveriam existir 
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escolas que ensinassem agricultura, comércio, artes e indústrias para que a sociedade 

contasse com profissionais qualificados exercendo estas profissões. 

E mais, caso a instrução ficasse nas mãos do Estado, teria o intuito de mobilizar 

consenso entre os cidadãos, evitando revoluções e revoltas populares, pois, a escola 

ensinaria qual o lugar de cada um na sociedade: 

 

A creança, pelos paes destinada às profissões liberaes, ignora a vida operaria 
e agricola; o filho do lavrador, do industrial, do operario raramente conhece 
as bellas-lettras e as bellas-artes. Este, não desenvolve as faculdades 
creadoras, a imaginativa; aquelle, não sabe da vida utilitaria e pratica. 
[…] Os governos que se pretendem firmar na força, na violencia, não 
perduram; provocam revoluções, conflictos: baqueam. So a acção pacífica, 
evolucionista, é duradoura, estavel. Para emprehendel-a, fortalecel-a, tornal-a 
comprehensiva e acceitavel, necessario elucidar intelligencias, formar 
consciências livres, animadas de razão e justiça. (A Escola, Vellozo, 1907, p. 
108). 
 

 Neste ponto cabe uma reflexão sobre as funções da instrução sob a égide do 

capitalismo. Com a abolição da escravidão, o país havia passado de um regime 

escravocrata para um regime em que as pessoas passaram a vender sua força de 

trabalho. Assim, alguns princípios liberais começaram a ser veiculados na sociedade de 

diversas maneiras, inclusive nos periódicos e na instrução pública. Segundo as ideias 

liberais, os indivíduos são iguais juridicamente, e, portanto, caso haja alguma 

desigualdade entre eles, é por conta da virtude de cada um, e não por um problema de 

classe. Neste sentido,  

 

Novas formas ideológicas de convencimento deveriam ser propostas para 
esta noção de trabalho, não mais relacionadas à força física e sim na 
fetichização da liberdade, dificultando a compreensão da origem das 
desigualdades. É nesse sentido que a ideologia, com seu lacunar e vago 
discurso, era utilizada para convencer que todos os homens poderiam tornar-
se o homem ideal para a nova sociedade.  

[…] (a instrução liberal teria) como bandeira a educação democrática 
popular, dando acesso à cultura geral e à produtividade do trabalho, fator 
decisivo para o desenvolvimento econômico, cabendo ao ensino elementar 
assegurar a homogeneidade cultural, por isso sua insistência em priorizá-lo. 
(ZANLORENZI, 2014, p. 66) 

 

 Dario Vellozo ainda defendia que a instrução pública do Estado deveria ser laica. 

Para ele, as escolas religiosas eram sectaristas e não tinham objetivos práticos, como 

preparar os indivíduos para desempenharem suas funções sociais.  
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 Tendo em vista todas estas questões, Vellozo propunha que havia uma urgência por 

parte do Estado em reorganizar a instrução, preocupando-se não apenas com o método 

de ensino, mas com o conteúdo do que era ensinado. 

 No texto (5) Subsídios pedagógicos – Da moral nas escolas, Vellozo busca 

defender o ensino da moral nas escolas no lugar do ensino religioso, que segundo ele, 

além de ser intolerante, era e perigoso as liberdades individuais na República. É 

possível perceber esse posicionamento do autor no seguinte trecho: 

 

[…] a moral escolar que traça as normas da conducta, só pode ser a moral 
dictada pela experiencia dos seculos e pelo perfeito conhecimento dos meios, 
adaptada ao conceito das sociedades contemporaneas: verdade e justiça. (A 
Escola, Vellozo, 1907, p. 148) 

 

 O último texto da série, (6) Subsídios pedagógicos – Da Instrução popular 

hodierna, foi publicado em 1909, dois anos depois dos anteriores. A revista encontrava-

se em outro momento: já não era mais subvencionada pelo estado, como havia sido em 

1907. Naquele momento o presidente do Paraná era João Cândido Ferreira (1864-1948), 

sucessor de Vicente Machado (1860-1907). A ligação do então presidente com a revista 

se deu quando Francisco Ribeiro Azevedo Macedo (1872-1955), intelectual paranaense  

ligado ao periódico, compôs a chapa do presidente em seu período eleitoral (MARACH, 

2007). 

 Com a saída de João Cândido Ferreira da presidência do estado, a revista parou de 

receber os subsídios estaduais e assumiu uma postura mais oposicionista. Dessa forma, 

Vellozo criticava arduamente o governo por não empreender as reformas que ele 

julgava serem necessárias na instrução pública. No entendimento do intelectual, tal 

como estava, a organização escolar sequer possuía objetivos, imagine alcançá-los.  

 Ao longo de todo o texto, o autor falava novamente sobre todos os pontos já 

debatidos nos textos anteriores: a instrução seria responsável pelo progresso econômico 

do país, uma reforma no sistema de ensino deveria ser empreendida e estabelecido um 

programa de ensino que fosse teórico e prático, a instrução deveria ser pública e 

promovida pelo estado, além de laica. 

 Por fim, ele diz que caso todas essas mudanças e reformas fossem realizadas, os 

resultados não seriam alcançados rapidamente. Entretanto, bastava o estado começar a 

subvencionar iniciativas particulares e individuais de escolas como a Escola Moderna, 
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proposta por Dario Vellozo no texto 3, e ela logo se espalharia por todo o país e 

começaria a colher os frutos.  

 

5 Conclusões  

Podemos concluir que além dos textos apresentarem as ideias e propostas do 

referido intelectual para a instrução, as nuances de seus escritos quando 

contextualizadas, nos fornecem um panorama dos debates intelectuais do período. 

Uma série de assuntos que permeavam as discussões na época puderam ser 

identificadas nos textos de Vellozo. Entre eles podemos destacar: centralização ou não 

da instrução pública; laicismo e ensino religioso; reformas e organização escolar; papel 

do Estado; a crença no poder regenerador da instrução através do entusiasmo pela 

educação; introdução de ideias da escola nova, que se tornaria expressiva nas reformas 

de 1920; qual o entendimento que os intelectuais tinham das funções e objetivos da 

educação, entre outros. 

Percebe-se que estes debates poderiam se desenvolver em diferentes espaços: 

através de conferências de professores, leis e decretos, ou por meio da imprensa, como é 

o caso deste estudo. Neste sentido, pode-se afirmar que o periódico de educação fornece  

muitos aspectos do cenário educacional do momento que está inserido. 

Quanto aos textos de Dario Vellozo veiculados na revista A Escola, é possível  

notar uma determinada lógica e continuidade. No primeiro texto ele apresenta os 

fundamentos de suas ideias: a instrução seria a base para todos os problemas 

enfrentados por diferentes países e a própria solução. Ele descarta o entendimento de 

que o Brasil seria atrasado, se comparado às outras nações por conta da questão racial, 

por exemplo. Todo o atraso econômico, social, cultural era interpretado como resultado 

da má qualidade da instrução, e com base nesta lógica, aquele país que tivesse uma boa 

organização escolar, alcançaria o sucesso em todas as outras áreas.  

No segundo texto, ele busca se debruçar especificamente sobre o Brasil. Para o 

autor, uma reforma do sistema de ensino era urgente, visto que, conforme estava 

organizado, não eram claros os objetivos e propósitos do sistema de instrução pública.  

Segundo Dario Vellozo, a solução estaria na Escola Moderna, conforme nos 

apresenta no terceiro texto analisado. Com uma proposta bem construída, o autor 

detalha o programa escolar, a estrutura física necessária e propõe um plano de 

funcionamento anual, com datas para matrícula, execução das aulas e período de férias. 
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Após apresentar os problemas do país, Dario Vellozo apresentou sua solução. E deixa 

subtendido no seu texto, que a única coisa que faltava para a sua execução era uma 

subvenção, que poderia vir do estado. 

 Na publicação seguinte ele apresenta os argumentos lógicos do motivo da instrução 

popular ser dever do estado. Além de proporcionar o progresso econômico, o estado 

poderia gerar consenso na sociedade civil a partir da instrução.  

 No penúltimo texto, ele defende que as escolas deveriam ser laicas, respeitando o 

regime republicano, e ainda defende que o ensino religioso só seria capaz de gerar 

sectarismo. 

 Por fim, no último texto analisado, Dario Vellozo faz uma síntese das ideias 

apresentadas anteriormente. Ele insiste na necessidade de uma reforma na instrução 

pública, realizada pelo estado e garantindo um ensino laico, sendo a Escola Moderna a 

melhor solução. 

 Vale ressaltar que este texto foi publicado em 1909, diferentemente dos anteriores 

que foram publicados em 1907. Não é só a diferença dos anos de publicações que vale a 

pena se atentar. É importante pontuar também que em 1907, a revista recebia subvenção 

do estado.  

 Desse modo, entende-se que a forma como Dario Vellozo construiu seu pensamento 

e argumentação ao longo dos textos aqui analisados demonstram que ele apresentava 

uma proposta concisa e bem estruturada. O problema da instrução pública existia e ele 

entendia que era responsabilidade do Estado. A solução poderia ser encontrada no seu 

projeto de Escola Moderna. A única coisa que lhe faltava era a verba para colocá-la em 

prática. Como uma troca em que ambos os lados teriam benefícios, a proposta de 

Vellozo seria o estado entrar com este financiamento.  

 Diante destas evidências, algumas hipóteses podem ser levantadas. Uma delas é que 

esta série de textos não foi publicada ingenuamente durante o ano de 1907, justo quando 

a revista estava sendo subvencionada. Ao reunir estas informações, uma possível leitura 

é que talvez Vellozo tivesse como intenção que seu projeto educacional fosse financiado 

e aproveitou que no momento a revista mantinha boas relações com o governo estadual.  

 Partindo desse entendimento, surge a seguinte reflexão: até que ponto a revista A 

Escola era utilizada para debater ideias pedagógicas e também poderia funcionar como 

ferramenta para gerar consenso em torno de projetos educacionais, com um público 
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cativo, que era formado por professores? Longe de buscar responder todas as perguntas, 

possibilidades de novos estudos ficam em aberto. 
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GT2 – Pensamento Educacional 

 

CONSCIÊNCIA HISTÓRICA NO COTIDIANO ESCOLAR: A REEDUCAÇÃO DAS 

RELAÇÕES ÉTNICO - RACIAIS  

 

Ademir José de Oliveira1  
 

 

Resumo 

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

                                                           
1 Mestre em história, Universidade Federal de Goiás - Programa de Pós-graduação em História Unidade 
Acadêmica Especial de História, Mestrado Profissional e Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, 
Regional Catalão, yaohush@hotmail.com. 
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1 Introdução 

 Este artigo fundamenta-se a partir de uma perspectiva que considere e valorize a 

pluridiversidade étnica cultural presente na construção da sociedade brasileira, com ênfase em 

novas propostas políticas pedagógicas direcionadas pela valorização humana e o respeito às 

diferenças, possibilitando e viabilizando as condições necessárias para a interação e inserção 

dos afrodescendentes na esfera política educacional de forma coesa e construtiva pela busca 

da nova reeducação das relações étnico-raciais. Neste sentido, numa sociedade múltipla, 

cumpre perguntar, qual será a avaliação que as diferentes famílias fazem da forma como a 

escola apresenta os diferentes passados, constitutivos da sociedade brasileira?  

               É sabido que a Constituição Brasileira prevê, acerca da educação, a qual é um direito 

de todos e dever do Estado e da família. Por certo que perseguir o que os dois sujeitos – 

professores e mães/pais de alunos compreendem/avaliam - a forma como o passado é 

apresentado às novas gerações poderá proporcionar compreensões importantes acerca da 

educação brasileira.  

Para realizarmos essa pesquisa escolhemos uma das instituições de ensino que 

pertence à Rede Pública Municipal da cidade de Araguari MG, levamos em consideração o 

grande fluxo de alunos negros frequentes e que demandam por vagas nos anos iniciais e finais 

do ensino fundamental, assim sendo problematizamos junto às mães desses alunos, sobre as 

práticas educativas que vem sendo desenvolvidas no ambiente escolar em relação a 

diversidade étnica racial presentes em sala de aula, desse modo as entrevistas nos conduziram 

por vias sinuosas quando nos reportamos à uma discussão que envolvem o tipo de educação 

que os seus filhos tem recebido na escola. 

As injustiças acometidas contra a população negra no ambiente escolar são 

frustrantes, elas existem e precisam ser contidas, pois revelam os estigmas do preconceito 

racial que continuam sendo nutridos de forma perversa para atingir as minorias raciais, 

analisar o cotidiano escolar em que se insere o universo dos alunos negros do Centro 

Educacional Municipal Professor Hermenegildo Marques Veloso da cidade de Araguari MG, 

fazem parte das nossas indagações frente à reeducação das relações étnicas raciais.  

              Nessa direção em que caminha a nossa pesquisa pela busca da reeducação das 

relações étnicas raciais, vemos que somente a partir de um novo fazer pedagógico e com 

práticas educativas eficientes, os educadores conseguirão verdadeiramente implantar a 

humanização de todo o ambiente escolar com valores que condizem com a ética, o respeito às 
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diferenças e a cidadania para aqueles que sempre foram excluídos, notadamente os alunos 

negros.  

1.1 Objetivos 

Romper com esse quadro hostil que vitupera os alunos negros em sua jornada escolar 

nos remete a pensarmos em que medida a Lei 10639/2003 está sendo apropriada de forma 

responsável pelos professores e gestores escolares, isso nos leva a inquirir algumas perguntas 

sobre a resistência por parte de alguns educadores “em sua maioria”, em não aplicar a 

legislação com legitimidade, de forma que a promoção da igualdade racial seja uma prática 

estabelecida com responsabilidade e respeito à população afrodescendente presente no espaço 

escolar.  

Desvelar nessa pesquisa as máscaras do racismo, sendo uma das formas de expor a sua 

nudez e os seus males causados à população afrodescendente brasileira, de modo que seja 

repugnado por todos que o introjetaram e aqueles que continuam reproduzindo-o. Vestir-se de 

uma nova roupagem com os paramentos que promovam o sentimento de pertencimento de 

cada povo, segundo o seu éthos social sem a preponderância da desigualdade racial frente às 

múltiplas identidades que permeiam nossa sociedade. 

2 Referencial Teórico 

Nesse campo de diálogos com os demais trabalhos de pesquisa já realizados, 

destacamos os de Nilma Lina Gomes, Educação Raça e Gênero (2003), dentre outros, os quais 

apontam para as inúmeras injustiças sofridas pela população afrodescendente em nossa 

sociedade, vemos por meio das entrevistas com as mães dos alunos negros na cidade de 

Araguari MG, notadamente do Centro Educacional Municipal Professor Hermenegildo 

Marques Veloso, uma possibilidade de nos aproximarmos do seu universo subjetivo e social 

de forma que pudéssemos sentir e analisar de perto suas aspirações, ouvir suas vozes, seus 

sonhos e medos e ver com os seus “olhos” como que essas mães vislumbram a educação que 

seus filhos devem receber na escola. 

Reconhecer a existência dos embates vividos no cotidiano escolar desses alunos 

negros faz parte das nossas indagações que norteiam a nossa pesquisa pela busca da 

reeducação das relações étnicas raciais frente à forma que a Lei 10639/2003 vem sendo 

aplicada nas práticas educativas no ambiente escolar. 

Seguindo por essa via normativa em que consiste essa legislação e a forma que ela 

vem sendo estabelecida nas práticas educativas atribuídas aos alunos que representam o 

quadro das minorias raciais, problematizamos nas entrevistas juntamente com as mães desses 

699



 

4 
 

alunos o que elas pensam sobre a educação que os seus filhos tem recebido no cotidiano 

escolar e os sentimentos que eles trazem para o lar ao final de cada aula.  

As entrevistas realizadas com as mães dos alunos negros nos levaram para um campo 

de análises e investigações que identifica e caracteriza o modo em que as relações 

interpessoais que envolvem a população afrodescendente discente se processam nesse 

universo escolar, assim como compreender o imaginário que permeiam os sonhos e os mais 

sinceros sentimentos e anseios pela igualdade racial em todas as esferas sociais e 

educacionais.  

Nessa oportunidade de nos apropriarmos de um conhecimento que pertence 

implicitamente ao cotidiano escolar das famílias afrodescendentes que estão inseridas nessa 

instituição de ensino, buscamos através da pesquisa um olhar visto de baixo, por meio das 

entrevistas realizadas com as mães dos alunos negros, para compreendermos melhor as 

experiências vividas e sentidas por esses alunos que frequentam essa instituição de ensino no 

município de Araguari MG.  

3 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa direciona-se à aplicação pedagógica e metodológica, com ênfase ao uso 

das fontes orais, e com um diálogo com os trabalhos já produzidos por meio da pesquisa 

bibliográfica, os quais foram importantes para fornecer dados atuais e relevantes direcionados 

às diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais.  

           No trabalho realizamos um estudo que pôde abranger as práticas interdisciplinares e 

multidisciplinares consistindo no levantamento de informações buscando como referência as 

bases efetivas para a implantação de um ensino que privilegia a dignidade humana e o 

respeito às diferenças, sendo o espaço da sala de aula, o embrião de grandes possibilidades, e 

de geração de novas mentalidades e de uma nova reeducação das relações étnico-raciais.  

             As entrevistas com as mães dos alunos negros abriram portas para compreendermos o 

processo da construção dos saberes escolares, onde seus filhos estão inseridos em seu cotidiano. 

Buscamos problematizar esse olhar visto de baixo, visto por essas mães dos alunos negros, cujas 

vozes são silenciadas a cada dia pela imposição de um modelo educacional excludente que 

contribui com a permanência dos divisores de águas, que fere a dignidade da população 

afrodescendente, que sentem no coração e na alma as injúrias, as injustiças raciais, os medos e as 

frustrações que os seus filhos vivenciam nesse universo educacional, validar suas vozes significa 

conhecer os seus sonhos, aspirações e o modelo de educação que os seus filhos possam receber, 

assim como para as futuras gerações. 

4 Resultados 
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No percurso da pesquisa chegamos até uma de nossas entrevistadas, a senhora 

Daniela Beatriz Alves do Nascimento, mãe de dois alunos que pertencem à instituição 

selecionada pela pesquisa, a qual concordou em participar do nosso trabalho demonstrando 

grande receptividade em nos receber gentilmente em sua casa, que se localiza em um bairro 

afastado na cidade de Araguari MG, embora seja simples o seu lar no tocante a bens 

materiais, essa família possui um grande tesouro que identificamos nas práticas afetivas que 

envolvem essa mãe e os seus 2 filhos. 

O carinho e a atenção dessa mãe junto aos seus filhos foram perceptíveis e nítidos em 

todo momento que conversávamos sobre diversos assuntos que fazem parte do dia a dia dessa 

família, quando perguntada sobre o cotidiano escolar de seus filhos e se eles já foram 

constrangidos em sala de aula por parte de algum professor ou alunos, ela destacou que o mais 

novo sim, com 06 anos na época em 2016, por parte de sua professora. Nas palavras da 

Daniela Beatriz Alves do Nascimento genitora do menor impúbere, citou:  

Perseguia meu filho, “purtanto” tive que procurar ajuda, psicólogo pra ele, por causa 
disso, dela “persegui” ele (...), ele, por fim, ele já não queria ir mais pra escola, não 
queria saber mais da professora, eu já fui lá umas três vezes, eles não deixava nem 
eu conversar com ela, quando pra “num dá” motivo de briga, chamava aí a diretora 
vinha, a gente conversava, por fim já não “tava” resolvendo, já era querendo tirar ele 
da escola (...), Aí meu “fi” comentava que ela punha ele de castigo, comentava que 
uma vez ela “inclusivo falo” que ia “bate” nele, ia “chega” da um “saculão” nele eu 
peguei fui lá, que sobre essa questão eu e meu marido “foi” lá “converso” sobre isso 
(...), tinha vez que ele chegava aqui até soluçando, “falano” pra mim pro pai dele 
que “num” ia pra escola, que não gostava da professora dele (...), falava que a 
professora pegava muito no pé dele, chamava ele de burro sabe é “é”, que ele não 
sabia “faze” nada e por causa disso até ele ficou foi mais atrasado (...), ela gritava 
com ele, gritava (...),  ela punha ele de castigo, punha ele lá perto do quadro lá e 
chamava a atenção dele(...), meu filho “entro” em depressão, o meu “fi”faz 
tratamento até hoje com o psicólogo sobre a questão do racismo. 
 

Nessa via de crueldade em que se encontram as mais duras penas sofridas pela 

família da Daniela Beatriz Alves Nascimento, destacamos a sua luta incansável pela busca 

dos direitos de seus filhos e a sua persistência frente à direção da escola para que o seu filho 

fosse tratado com respeito e dignidade, sendo suas tentativas de conversar com a professora 

frustradas pelo impedimento, assim como a permanência das afrontas e os maus tratos dessa 

professora contra esse aluno de apenas 06 anos. 

Essa criança passou por várias torturas psicológicas, constrangimentos coletivos pela 

sua exposição de forma negativa feita na presença dos demais alunos, com uma perseguição 

severa e covarde, sendo movida pela discriminação racial por parte de uma professora que 

estudou e obteve o grau de pedagoga e está licenciada para atuar nos anos iniciais do ensino 
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fundamental para alunos com a faixa etária que se estende dentre os 06 anos aos 10 anos de 

idade. 

Os traumas causados a essa criança são danos psíquicos e morais que atingiram o 

mais intimo de sua dignidade como menor impúbere, tendo os seus sonhos frustrados, a sua 

alegria roubada, e o seu bem maior, sua liberdade e o seus direitos à cidadania violados com 

crueldade pela discriminação racial. Nas palavras de Antônio Olímpio de Sant’ Ana (2001, p. 

58), podemos afirmar que:  

Não se pode negar, contudo, que as consequências desta atitude racista, irracional, 
têm provocado gravíssimas sequelas em milhões de crianças que povoam as salas de 
aula do nosso Brasil. E a nossa luta, agora reforçada com medidas oficiais, deve 
centralizar-se nas causas provocadoras e fortalecedoras destas sequelas que mantêm 
o racismo, os preconceitos e as discriminações em evidência.  
 

Segundo o relato da mãe, Daniela Beatriz Alves do Nascimento foram muitas as 

vezes que procurou a escola para tratar dos problemas que estavam ocorrendo em sala de aula 

e que gravemente prejudicava o seu filho em todos os aspectos emocionais, assim como sua 

resistência em não querer mais ir pra escola, pois ele sentia medo, transtornos e muito choro, 

essa criança foi  vitima de duras agressões psicológicas, maus tratos e discriminação racial. 

Em nenhum momento em que a mãe procurou a escola para conversar com a 

professora que ministrava aulas na turma de seu filho isso fora possível, pois segundo o relato 

da mesma, a professora sempre ficava ao longe, ou na cantina e não se aproximava, entretanto 

mantinha o seu olhar firme na cena com uma postura altiva e arrogante, enquanto a direção e 

sua equipe pedagógica conversavam com ela.  

O descaso e o tratamento desigual enfrentado por famílias que representam as 

minorias raciais no Brasil cujos filhos são matriculados em escolas públicas tornam-se uma 

realidade constante e perversa em nossa sociedade, e que não podem jamais serem 

negligenciados ou silenciados pela omissão dos professores e gestores escolares que em 

muitos casos tem fechado os olhos diante da barbárie no que tange o tratamento com os 

alunos negros. A esse respeito Ivone Jesus Alexandre (2006, P. 100), vem afirmar que: 

A ausência de uma atitude por parte dos professores diante da discriminação indica 
aos alunos negros que eles não podem contar com os professores para combatê-lo, 
por outro lado, indica a quem discriminou que pode repetir sua atitude, haja vista 
que o professor nada fez. Neste sentido, as crianças não pretas são levadas a 
acreditar em um sentimento de superioridade, porque silenciosamente ocorrem 
situações que influenciam nas interações das crianças, mostrando diferentes lugares 
no espaço escolar para as pessoas brancas e pretas. 
 

Nesse sentido se encontra o menor vulnerável com apenas 06 anos de idade, vítima 

da opressão e discriminação, tendo a sua voz  silenciada a cada dia, sua alma marcada por 
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dores e medos e os seus olhos perdidos em busca de socorro, onde estavam os professores? 

Onde está a garantia dos seus direitos? Ou quem se propôs em defender essa criança? Assim 

vemos que as feridas impostas a esse aluno vão lhe acompanharem por muito tempo, 

deixando aos demais alunos não pretos um exemplo negativo que podem levá-los a um 

sentimento de superioridade.  

Segundo a mãe Daniela Beatriz Alves do Nascimento em todas as vezes que 

procurara a escola para pedir para que o seu filho fosse tratado com dignidade e respeito, 

embora nunca conseguisse falar com a professora sobre os motivos que a levou a perseguir o 

seu filho, sua visita na escola fazia com que a mesma punisse seu filho com maus tratos e 

agressões verbais que causavam mais danos psíquicos e emocionais nessa criança de apenas 

06 anos.  

A reeducação das relações étnicas raciais que propomos na pesquisa parte 

fundamentalmente por princípios humanizadores, que privilegia a promoção da igualdade 

racial, com ênfase em um novo fazer pedagógico, cujas ferramentas de ensino atribua 

visibilidade às minorias raciais, no que tange os elementos essenciais presente em seu éthos 

cultural para que se possa validar a sua formação identitária, de forma que lhes permitam se 

apropriar de uma consciência histórica valorativa e consciente pela não resignação imposta 

pela falsa democracia racial. Nas palavras de Kabengele Munanga, (2005, P. 15), 

consideramos que: 

Partindo da tomada de consciência dessa realidade, sabemos que nossos 
instrumentos de trabalho na escola e na sala de aula, isto é, os livros e outros 
materiais didáticos visuais e audiovisuais carregam os mesmo conteúdos viciados, 
depreciativos e preconceituoso em relação aos povos e culturas não oriundos do 
mundo ocidental. Os mesmos preconceitos permeiam também o cotidiano das 
relações sociais de alunos entre si e de alunos com professores no espaço escolar. 
No entanto, alguns professores, por falta de preparo ou por preconceitos neles 
introjetados, não sabem lançar mão das situações flagrantes de discriminação no 
espaço escolar e na sala como momento pedagógico privilegiado para discutir a 
diversidade e conscientizar seus alunos sobre a importância e a riqueza que ela traz à 
nossa cultura e à nossa identidade nacional. Na maioria dos casos, praticam a 
política de avestruz ou sentem pena dos “coitadinhos”, em vez de uma atitude 
responsável que consistiria, por um lado, em mostrar que a diversidade não constitui 
um fator de superioridade e inferioridade entre os grupos humanos, mas sim, ao 
contrário, um fator de complementaridade e de enriquecimento da humanidade em 
geral; e por outro lado, em ajudar o aluno discriminado para que ele possa assumir 
com orgulho e dignidade os atributos de sua diferença, sobretudo quando esta foi 
negativamente introjetada em detrimento de sua própria natureza humana. 
 

Nessa exposição percebemos as práticas de racismo sendo gestadas e reproduzidas 

no fazer pedagógico de forma diária e permanente, preenchendo os espaços que compreende o 

ambiente escolar, haja vista que a ineficácia de uma prática educativa eficiente e consciente 

sobre as relações étnicas raciais no cotidiano escolar tem sido manifesta pela ausência do 
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respeito e a valorização das minorias raciais, notadamente os alunos negros dessa instituição 

de ensino da cidade de Araguari MG, os quais estão inseridos na órbita das desigualdades 

sociais e raciais.  

A falta do cumprimento da nova legislação no ambiente escolar por parte dos 

professores e gestores, no que tange a implantação da lei 10639/2003, nos remete a 

identificarmos a ineficácia do currículo escolar, e as barreiras pedagógicas que ainda 

continuam sendo impostas, as quais dificultam a apropriação e a ampla divulgação dessa nova 

legislação, assim como a sua difusão na sociedade. A esse respeito Nilma Lino Gomes (2012, 

P. 102), vem dizer que:  

Descolonizar os currículos é mais um desafio para a educação escolar. Muito já 
denunciamos sobre a rigidez das grades curriculares, o empobrecimento do caráter 
conteudista dos currículos, a necessidade de diálogo entre escola, currículo e 
realidade social, a necessidade de formar professores e professoras reflexivos e 
sobre as culturas negadas e silenciadas nos currículos.   
 

Nessa perspectiva nossa pesquisa busca dar visibilidade às minorias raciais, 

notadamente às essas mães dos alunos negros que compõem essa instituição de ensino, de 

forma que suas vozes sejam ouvidas, validando seus anseios, sonhos e esperança de se obter 

uma educação que esteja em consonância com a justiça social e a promoção da igualdade 

racial em nossa sociedade. 

A busca pela reeducação das relações étnicas raciais no cotidiano escolar deve partir 

de um currículo escolar embasado na dignidade da pessoa humana, que contemple um projeto 

político pedagógico sem os sofismas que mascaram a existência das desigualdades sociais e 

raciais, haja vista que a ineficácia do mesmo contribui com a falta do diálogo com a nova 

legislação que propõem a valorização das minorias raciais, assim como a integração de toda a 

sociedade na mesma esfera da igualdade.  

Desvencilhar as práticas racistas que permeiam a nossa sociedade, as quais ferem a 

dignidade da população negra, enquanto pessoa humana é um caminho que deve ser trilhado 

por um novo fazer pedagógico no cotidiano escolar, de forma que se estabeleça um diálogo 

contundente com a nova legislação (Lei 10639/2003), assim como o conhecimento de suas 

principais cláusulas e atribuições significativas, as quais devem estar em consonância e bem 

difundidas em toda comunidade escolar.  Nas palavras de Ivone Jesus Alexandre (2006, P. 25), 

podemos afirmar que: 

O papel do professor nas questões raciais é fundamental na promoção e melhoria da 
qualidade educacional para o alunado negro, fazendo as intervenções necessárias, 
conduzindo a prática pedagógica para reflexão não somente sobre o material 
didático utilizado e os estereótipos veiculados à imagem do negro; mas, em todo 
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discurso e comportamentos não verbais que colaboram para a manutenção do 
preconceito. 

 
Infelizmente os professores em sua maioria ainda estão alheios e inertes quanto ao 

seu posicionamento frente às políticas públicas afirmativas que consideram relevantes a luta 

pela a promoção da igualdade racial e social , assim como estabelecer uma via de diálogo 

entre os alunos e a comunidade escolar, de forma que seja reconhecida a importância da 

implantação da lei 10639/2003, que simboliza um marco referencial para constituir a 

dignidade das minorias raciais.  

Segundo as Contribuições para Implementação da Lei 10.639/2003 (2008, p. 10), 
podemos afirmar que: 

A Lei n. 10.639/2003 pode ser considerada um ponto de chegada de uma luta 
histórica da população negra para se ver retratada com o mesmo valor dos outros 
povos que para aqui vieram, e um ponto de partida para uma mudança social. Na 
política educacional, a implementação da Lei n. 10.639/2003 significa ruptura 
profunda com um tipo de postura pedagógica que não reconhece as diferenças 
resultantes do nosso processo de formação nacional. Para além do impacto positivo 
junto à população negra, essa lei deve ser encarada como desafio fundamental do 
conjunto das políticas que visam a melhoria da qualidade da educação brasileira para 
todos e todas.  
 

Embora tenhamos 16 anos desde a implantação da lei 10639/2003 que torna 

obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, 

públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio, identificamos por meio das 

entrevistas com as mães dos alunos negros do Centro Educacional Municipal Professor 

Hermenegildo Marques Veloso na cidade de Araguari MG, que a forma em que essa nova 

legislação vem sendo abordada no cotidiano escolar, assim como nos currículos ainda 

continuam sendo feita de forma desigual e excludente.  

Percorrendo pelas trilhas das entrevistas encontramos a senhora Letícia Rosa da Silva 

mãe de uma aluna do Centro Educacional Municipal Professor Hermenegildo Marques 

Veloso na cidade de Araguari MG, a qual concordou juntar-se a essa pesquisa contribuindo 

para dar visibilidade ao nosso trabalho por meio de seu olhar visto de baixo, notadamente das 

minorias raciais, assim como validar as suas vozes que geralmente não são ouvidas pelo 

sistema educacional brasileiro. 

Nessa condução perguntei à senhora Letícia Rosa da Silva se no cotidiano escolar de 

sua filha, ou com os demais alunos negros que integram a sua turma, se é de seu 

conhecimento alguma prática racista ocorrida entre eles. A esse respeito destacou a mãe: 

Foi o ano passado que a minha filha me “contô” que um aluno xingou o outro de 
macaco e questão de briga de amigo  “invisivi” também daí um não queria sair com 
o outro, ninguém queria “saí” com o menino que já era negro (...), o menino ficou 
bem constrangido, que de fato ela até disse que ele chegou a chorar (...), foi aí 

705



 

10 
 

ninguém queria sair com ele por que ele era negro, aí todo mundo queria sair com 
outras pessoas, menos com ele, por ele ser negro (...), aí acabou que ninguém fez 
mais, todo mundo desistiu, então aí a respeito desse aluno o pai decidiu tirar ele da 
escola por que não foi a primeira vez que aconteceu, aí, teve que tirar ele da escola. 
[...] Quero falar também, questão de cabelo né, que aí a pessoa num tem cabelo 
muito liso, aí é aquele mais anelado, aí a pessoa fica xingando um a “ota”, cabelo de 
Bombril, assolam, cabelo de palha (...), no caso, foi colega da minha menina 
também, que ela tinha o cabelo bem enrolado e as amiga ficava questionando pra 
ela, que o cabelo dela era ruim, tinha que passar uma chapinha, cabelo de Bombril, 
ficava criticando ela.  
 

Nessa perspectiva buscamos nessa pesquisa validar as vozes dessas mães, as quais 

continuam sendo silenciadas pela injustiça, e a falta da garantia de sua dignidade humana, 

causando-lhes grandes anseios em relação à educação que a escola oferece para os seus filhos, 

assim identificamos nas entrevistas as graves falhas e a ineficácia do currículo escolar de 

estabelecer um diálogo sério e responsável com a nova legislação, para que as mudanças 

significativas e valorativas sejam alcançadas pelas as minorias raciais, de forma que venha 

promover o desenvolvimento de novas práticas educativas, assim como a sua plena 

divulgação em toda a comunidade escolar.  

Antes de encerrar a entrevista com a senhora Letícia Rosa da Silva, perguntei para 

ela qual era a sua opinião diante da necessidade de combater o racismo e o preconceito racial 

que sofrem os alunos negros no cotidiano escolar do Centro Educacional Municipal Professor 

Hermenegildo Marques Veloso. Nessa oportunidade a mãe comentou que: 

Uai, eu acho que tem que, os “professor” tá sempre é, ensinando mais os alunos 
sobre o preconceito né, que o preconceito existe, o preconceito tá aí né, então eu 
acho assim que tem que “tê” tipo, uma aula específica né ao “menu”uma vez na 
semana sobre o racismo. 
 

Nessa análise investigativa desenvolvida por meio das entrevistas com as mães dos 

alunos negros dessa instituição de ensino, na cidade de Araguari MG, discutimos as práticas 

educativas arroladas no cotidiano escolar por meio desse olhar visto de baixo, notadamente 

por estas que representam as minorias raciais, de forma que possamos destacar e inferir sobre 

as implicações que se encontram esses alunos nesse universo da educação.  

Haja vista que por meio da pesquisa nos deparamos com as grandes barreiras 

impostas pelo próprio sistema educacional vigente, que busca inviabilizar um diálogo 

consciente, responsável e significativo para a formação do currículo escolar, assim como a sua 

relação com o processo de ensino e aprendizagem frente à implementação da lei 10639/2003, 

a qual continua sendo desconhecida por parte da comunidade escolar e pelos alunos negros 

que integram essa instituição de ensino.  
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A difícil problemática de estabelecermos uma via de diálogo com a nova legislação 

está implícito nas falhas do fazer pedagógico do Centro Educacional Municipal Professor 

Hermenegildo Marques Veloso, assim como as evidências que caracterizam o seu 

desconhecimento com a comunidade escolar, identificada na pesquisa através das entrevistas 

com as mães dos alunos negros que nunca ouviram falar da implementação da lei 10639/2003, 

que privilegia e valoriza a formação identitária dessas minorias raciais, as quais compõem o 

universo escolar da sociedade brasileira.      

As vozes de liberdade e igualdade, de justiça e verdade ainda ecoam na memória dos 

afrobrasileiros, os quais sentem na alma os anseios de ser protagonista de uma nova história, 

sua história, seus pertencimentos, seus hábitos, seu legado, seu espaço enquanto ser político, 

social e cidadão, notadamente ser humano.  

Cooptar com novas formas de abordagens de práticas de ensino e aprendizagem de 

forma que venha condicionar e proporcionar uma melhor reflexão em relação ao processo 

educativo, isso nos remete a pensarmos na produção de um currículo escolar que venha 

nortear o real significado e compreensão do universo educacional em expansão, que possa 

ultrapassar os limites da órbita da segregação e polarização social. Segundo Ivone Jesus 

Alexandre (2006, P. 102), podemos considerar que: 

A escola, em conjunto com os professores e pessoal de apoio, precisa rever posturas 
consolidadas ao longo dos anos que justificaram as desigualdades raciais na escola. 
Há necessidades de se reavaliar as metodologias, analisar o teor ideológico implícito 
nos livros didático; romper com a invisibilidade das populações negras nos 
currículos escolares, coibir as falas racistas, informar que discriminação é crime, que 
a lei pune,  ir além do que a mídia informa, incentivar a praticar o respeito para com 
as diferenças raciais. 
  

Ao preconizar que a formação deve permitir que os sujeitos se conscientizassem 

sobre o lugar que ocupam no espaço social, sobre os objetivos que estabelecem para si e sobre 

quem realmente são ou desejam ser, toda ação educativa deve ser precedida de uma reflexão 

sobre o humano.    

Compreender esse universo educacional em que se inserem os alunos negros do 

Centro Educacional Municipal Professor Hermenegildo Marques Veloso na cidade de 

Araguari MG, deve der um caminho a ser trilhado por um novo fazer pedagógico, que 

apresente uma prática educativa valorativa e emancipadora, que reconheça e respeite a 

dignidade humana das minorias raciais, assim como ter como prioridade equalizar e promover 

a igualdade racial e social. 

              Embora a implementação da lei 10639/2003 representa um ponto de partida para a 

renovação da qualidade social da educação brasileira, sendo de grande relevância as suas 
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atribuições, as quais quando trabalhadas com seriedade e responsabilidade, sendo apropriadas 

no currículo escolar, assim como nas práticas educativas, certamente corroboram para 

promover e constituir uma sociedade equânime e igualitária. A esse respeito Nilma Lino 

Gomes (2012, P. 105), afirma que: 

Nesse sentido, a mudança estrutural proposta por essa legislação abre caminhos para 
a construção de uma educação antirracista que acarreta uma ruptura epistemológica 
e curricular, na medida em que torna público e legítimo o “falar” sobre a questão 
afrobrasileira e africana. Mas não é qualquer tipo de fala. É a fala pautada no diálogo 
intercultural. E não é qualquer diálogo intercultural. É aquele que se propõe ser 
emancipatório no interior da escola, ou seja, que pressupõe e considera a existência 
de um “outro”, conquanto sujeito ativo e concreto, com quem se fala e de quem se 
fala. E nesse sentido, incorpora conflitos, tensões e divergências. Não há nenhuma 
“harmonia” e nem “quietude” e tampouco “passividade” quando encaramos, de fato, 
que as diferentes culturas e os sujeitos que as produzem devem ter o direito de 
dialogar e interferir na produção de novos projetos curriculares, educativos e de 
sociedade. Esse “outro” deverá ter o direito à livre expressão da sua fala e de suas 
opiniões. Tudo isso diz respeito ao reconhecimento da nossa igualdade enquanto 
seres humanos e sujeitos de direitos e da nossa diferença como sujeitos singulares 
em gênero, raça, idade, nível socioeconômico e tantos outros. Refere-se também aos 
conflitos, choques geracionais e entendimento das situações-limite vivenciadas pelos 
estudantes das nossas escolas, sobretudo aquelas voltadas para os segmentos 
empobrecidos da nossa população. 
 

              Entretanto não se percebe atualmente um avanço nesse universo escolar  

que privilegie e valorize as minorias raciais. Haja vista que nossa pesquisa não identificou nas 

entrevistas com as mães dos alunos negros do Centro Educacional Municipal Professor 

Hermenegildo Marques Veloso implicações significativas da nova legislação no que tange a 

promoção da igualdade racial no cotidiano escolar dessa instituição.  

               Percebemos que ainda há muito para se apropriar dos valores e sentimentos 

valorativos que esses grupos carregam para alcançar a sua formação identitária, garantir-lhes 

justiça social e reconhecimento cultural em sua subjetividade, coletividade e dignidade 

humana, é um caminho a ser seguido pela educação nas vias da liberdade, sem os estereótipos 

e preconceitos atribuídos às suas condições sociais e étnicas raciais.  

5 Considerações Finais 

Neste momento, após ter percorrido por longos caminhos de leituras e investigações, 

encontramos nessa jornada científica um das principais barreiras que caracteriza as 

desigualdades sociais e raciais, as quais se erguem implicitamente no fazer pedagógico e se 

desenvolvem no universo da educação, cuja reprodução se faz consciente e visível nas 

práticas educativas arroladas no cotidiano escolar das minorias raciais, notadamente dos 

alunos afrodescendentes. 

Esse trabalho buscou investigar um olhar visto de baixo pelas mães dos alunos 

negros do Centro Educacional Municipal Professor Hermenegildo Marques Veloso na cidade 
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de Araguari MG, cujas vozes silenciadas foram ouvidas e validadas, sentidas e apropriadas de 

forma que as implicações que permeiam as relações étnicas raciais no ambiente escolar dessa 

instituição de ensino sejam construídas a partir dos anseios que carregam essas minorias 

raciais frente à educação que os seus filhos recebem, as quais vislumbram uma educação que 

se comprometa em defender a igualdade racial e social.  

Ao problematizar as variáveis educacionais apresentadas nos depoimentos realizados 

na pesquisa com as mães dos alunos negros, no que tange as possíveis mudanças nas práticas 

educativas com a implementação da lei 10639/2003, no cotidiano escolar, identificamos a 

ineficácia do currículo dessa unidade de ensino, assim como a falta de um diálogo 

significativo que promova uma compreensão valorativa dessa nova legislação.  

              Nessa direção percebemos que o sistema educacional brasileiro necessita de uma 

ressignificação, cuja moldagem deve partir de um novo fazer pedagógico, que possa 

promover de forma consciente e responsável a busca de uma reeducação das relações étnicas 

raciais, com respeito e valorização das minorias raciais, assegurando-lhes o direito ao resgate 

e a preservação da memória e cultura de seus ancestrais, de forma que seja reconhecido no 

currículo escolar, e apropriado nas práticas educativas a relevante importância da participação 

da população africana na formação social e cultural da sociedade brasileira. 

              Alcançar as minorias raciais que estão às margens de uma cidadania inclusiva e 

igualitária é um caminho que deve ser proposto através de um novo fazer pedagógico, cuja 

essência precisa estar embasada na valorização da pessoa humana, que privilegie uma prática 

educativa emancipadora e equânime, que reconheça e considere de forma justa a riqueza 

presente na diversidade étnica cultural da sociedade brasileira. Nessa compreensão podemos 

seguir com um novo fazer pedagógico e com novas práticas educativas que atribua aos povos 

africanos o reconhecimento de suas contribuições no processo que constitui a formação da 

sociedade brasileira, sem a figura do negro vista nos livros didáticos, apenas com a imagem 

que o inferioriza e o caracteriza apenas como um escravo. 

Essas interpelações devem ser ajuizadas e efetivadas por todos os professores que 

buscam a reeducação das relações étnicas raciais no cotidiano escolar dos alunos negros, haja 

vista que estamos amparados por uma nova legislação, a lei 10639/2003 que estabelece as 

diretrizes assertivas que promove a formação de uma nova consciência histórica a partir da 

valorização dos povos africanos e da cultura afrobrasileira e da diversidade na construção 

histórica e cultural do nosso país, assim como a igualdade social e racial da sociedade 

brasileira.  
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             Nesse sentido consideramos que a reeducação das relações étnicas raciais deve partir 

de um novo fazer pedagógico, que se apropria com clareza e responsabilidade com a 

aplicação da nova legislação no ambiente escolar, de forma que as implicações em relação às 

minorias raciais, notadamente os alunos negros do Centro Educacional Municipal Professor 

Hermenegildo Marques Veloso na cidade de Araguari MG, sejam voltadas para que ocorram 

mudanças significativas no processo de ensino e aprendizagem, depreendendo uma educação 

antirracista.  

Nesse cenário educacional identificamos um palco aparelhado pelos seus parâmetros 

curriculares e a normatização de suas bases, esses paradigmas nos parecem perfeitos, 

observados e seguidos, a plateia aplaude e se mostra contente com esse modelo, a maquiagem 

está perfeita, podemos ser felizes, não há com que se preocupar. Entretanto do outro lado das 

cortinas, nos bastidores, encontramos outra realidade, são os atores principais dessa peça, os 

quais tem que sorrir, mais com vontade de chorar, para esse grande público, a nossa sociedade 

que se faz omissa, ou desconhece, ou não se importa com o futuro das minorias raciais, 

notadamente dos nossos alunos e irmãos negros. 

Por fim, propomos indagar nessas considerações até quando as vozes dos alunos 

negros serão silenciadas? Em que medida elas serão ouvidas, consideradas e valorizadas? Em 

que medida a memória e a cultura afrobrasileira será validada pela nossa sociedade? Assim 

como lhes assegurar o direito a igualdade racial e social, justiça, pertencimento e formação 

identitária, esperamos que essas indagações abram portas a novas pesquisas que se 

comprometa com a defesa da dignidade humana, e cidadã da população afrodescendente na 

sociedade brasileira. 
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GT 2 – Pensamento Educacional 

 

GUSTAVO CAPANEMA: INTELECTUAL, POLÍTICO E EDUCADOR 

 

Renata Franqui1 
Helen Cristina de Oliveira Vieira2 

 

Resumo 

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

                                                           

1 Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de 
Maringá. 
2 Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de 
Maringá. 
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centralidade da educação na construção de uma nação com base no ideal de 
modernidade e progresso. 
 
Palavras-chave: Educação. Brasil-Século XX. Intelectual. 
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1 Introdução 

 

Que é ser intelectual? A análise da polissemia do termo implicaria um estudo à 

parte, dada a variedade de significações da intelectualidade no decorrer dos tempos 

históricos. Löwy (1979) evidencia que os intelectuais podem ser recrutados de todas as 

camadas da sociedade, não se constituindo como uma classe, mas uma categoria social, 

definida pelo seu papel ideológico. “Eles constituem o setor ‘criador’ de uma massa 

mais ampla de ‘trabalhadores intelectuais’ (por oposição aos ‘trabalhadores manuais’) 

que inclui as profissões liberais, os empregados, os técnicos etc.” (LÖWY, 1979, p. 1). 

Sabe-se que, na Antiguidade, as pessoas que se destacavam sem pertencer a uma 

categoria social elevada (em razão de suas posses, poder ou prestígio familiar) eram 

chamadas de filósofos, ou seja, aqueles capazes de fazer com que os homens refletissem 

sobre o próprio conhecimento, política, história e fenômenos da natureza. Neste período 

há, também, a formação de outro crítico da sociedade, de cunho moralista, 

estabelecendo os princípios morais nos quais vivem. 

No período da Idade Média, o teólogo une a atividade do filósofo e do moralista, 

que vai se desdobrar, em outro momento, à categoria do clérigo (aquele que, embora 

não pertencesse à hierarquia da Igreja ou outra ordem religiosa, possuía uma ligação 

administrativa com a hierarquia, como o financiamento de seus estudos).  

O que se percebe é que cada sociedade, em cada tempo histórico, produz um tipo 

específico de ser social que a simboliza. O ser intelectual caracteriza a época 

contemporânea, configurando-se como o “símbolo e o emblema de um grupo 

denominado de intelligentsia” (LECLERC, 2004, p. 10). O autor afirma que não se trata 

de uma profissão ou de uma forma de trabalho, uma vez que “o intelectual é um 

indivíduo intrometido, curioso por natureza, que vai além, devido a seu espírito 

investigador e crítico, de toda implantação profissional” (LECLERC, 2004, p. 17). 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo deste texto é estabelecer um diálogo teórico entre o a atuação do 

intelectual Gustavo Capanema e os determinantes que caracterizam o período histórico 

no qual estava inserido. Além disso, o texto busca analisar como a vinculação política e 
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ideológica de Capanema influenciou sua atuação enquanto esteve à frente do Ministério 

da Educação e Saúde Pública, buscando esclarecer quais as noções de progresso e de 

modernidade que referendavam a proposta educacional por ele empreendida.  

 

2 Referencial Teórico 

 

 A discussão sobre o termo intelectual é feita com base nas contribuições de 

Michael Löwy, na obra intitulada Para uma sociologia dos intelectuais revolucionários, 

publicada em 1979; e Gerárd Leclerc, no livro Sociologia dos Intelectuais, publicado 

em 2004. 

A relação entre a atuação dos intelectuais na formação da opinião pública por 

intermédio da imprensa foi feita a partir dos estudos de Michel Déguy, em O poder das 

palavras, publicado em 2006; Milton Meira do Nascimento, na obra Opinião, opinião 

pública e revolução: aspectos do discurso político na França revolucionária, de 1989 e 

Luciana Almeida das Chagas, no texto Jornalista: que intelectual é esse?, publicado em 

2012.  

Os aspectos principais da vida de Gustavo Capanema, com ênfase em sua 

atuação política como ministro da Educação e Saúde durante o governo de Getúlio 

Vargas, tem como base os trabalhos de Helena Maria Bousquet Bomeny no texto Três 

decretos e um ministério: a propósito da educação no Estado Novo, de 1999; Otaíza de 

Oliveira Romanelli, em História da Educação no Brasil (1930/1973), publicado em 

2012; e Simon Schwartzman, Helena Maria Bousquet Bomeny e Vanda Maria Ribeiro 

Costa, no livro Tempos de Capanema, publicado em 2000. 

 
 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

O texto apresentado é resultado de uma pesquisa bibliográfica. Nele, a imprensa 

periódica é considerada uma fonte histórica, uma vez que esta traz em si “[...] elementos 

que expressam a prática social do momento histórico em que se insere e permite revelar 

a visão de mundo e o projeto de sociedade dos indivíduos ou grupos a ela vinculados” 

(FRANQUI, 2017, p. 21). 
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Deve-se reconhecer o papel da imprensa na constituição da memória 
histórico-social brasileira, ao mesmo tempo a participação nas 
manifestações as mais gerais, seja em prol das práticas progressistas, 
seja em nome da manutenção dos laços vinculados ao atraso material 
e social, característico de relações de submissão a determinadas 
nações mais desenvolvidas (FRANQUI, 2017, p. 21). 

A coleta dos dados a serem analisados se deu por intermédio do acervo da 

Hemeroteca Digital da Biblioteca Digital Nacional, onde estão digitalizados todos os 

números da Revista Fon-Fon! que foram publicados entre os anos de 1907, quando foi 

criada, e 1958, quando foi extinta. 

 

4 Resultados 

4.1 Intelectuais, formação da opinião pública e imprensa 

 

O termo intelectual admite diversas polissemias. Michel Déguy (2006) atribui ao 

intelectual a qualidade daquele que nada sabe fazer, diferente de um cirurgião, de um 

piloto ou de um técnico em informática, cujo saber é especializado. Assim, o intelectual, 

operando algum tipo de máquina, é inútil e, portanto, não existe. Entretanto, o 

intelectual é aquele que existe na intelectualidade das técnicas, que opera na instância 

do julgamento. “Enquanto categoria social mais afastada do processo produtivo, os 

intelectuais gozam de certa autonomia em relação às classes; autonomia que se 

manifesta por certa instabilidade, pelas flutuações e movimentos diversos” (LÖWY, 

1979, p. 2). 

Em relação à função social exercida pelo intelectual, considera-se que, a partir 

do entendimento de que os intelectuais trabalham no sentido da formação da opinião 

pública, estes necessitam criar formas de difusão de seu pensamento no meio social. 

Assim, a educação em âmbito formal ou informal, os diversos meios de comunicação, 

dentre eles a imprensa, tornam-se mecanismos eficientes para tal intento.  

 

A partir do momento em que o intelectual consegue fazer suas ideias 
partilhadas por uma grande parte do povo, a partir do momento em 
que começa a obter uma resposta a seu apelo, não está mais sozinho. 
Sua força não provém do seu discurso, tomado em si mesmo, mas do 
público que o acata e assimila (NASCIMENTO, 1989, p. 58). 
 

Os intelectuais têm um papel definido no que se refere à formação da opinião 

pública e na difusão da verdade, a partir da capacidade de persuasão e de criação de 
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uma nova mentalidade social que lhes são próprias. Nascimento afirma que “[...] para se 

tornar forte e poderoso, o saber filosófico deve sair de sua torre de marfim inacessível e 

chegar às ruas” (NASCIMENTO, 1989, p. 58). Portanto, a atuação dos intelectuais não 

se restringe à difusão de ideologias, pois também contempla a produção e criação dos 

sistemas de pensamento coletivo (LECLERC, 2004). 

Déguy (2006) afirma que a linguagem tem um poder significativo sobre os 

homens, sendo capaz de mudar suas convicções, objetivos e maneiras de agir. O autor 

destaca a arte da persuasão e a importância da eloquência como fundamentais à 

manutenção do poder. Tal eloquência e capacidade de persuasão são consideradas 

virtudes essenciais aos intelectuais, ao passo que "A ordem (a paz civil) repousa sobre a 

ordem (o comando)" (DÉGUY, 2006, p. 211). 

No decorrer da história, o lugar do debate político e da discussão de ideias foi 

alterado. O debate político que antes ocorria nas ágoras cedeu lugar para a grande mídia, 

sobretudo no meio televisivo. Com isso, o papel dos intelectuais também foi alterado, 

formando-se, então, um grupo de intelectuais midiáticos. “O verbo (sim, as linguagens 

em língua materna, ou logos: o elemento da eloquência no saber-se-falar uns aos outros) 

cedeu lugar à comunicação” (DÉGUY, 2006, p. 213).  

Nesse sentido, os meios utilizados para a propagação de suas ideias ajudam a 

revelar a filiação teórica a qual o intelectual se afina, bem como ao grupo de intelectuais 

– a chamada rede de sociabilidade – a qual é afiliado. No caso do intelectual jornalista, 

ao abusar de sua autoridade, “[...] extrapola o papel de mediador entre os 

acontecimentos e a função que desempenha dentro do veículo de comunicação para o 

qual trabalha” (CHAGAS, 2012, p. 41). Há, ainda, a questão dos intelectuais que 

vendem sua opinião e sujeitam a defesa de seus ideais ao discurso da empresa a qual 

está vinculado.  

A análise do intelectual Gustavo Capanema e sua atuação no Ministério da 

Educação e Saúde, aliado ao discurso propalado pela imprensa – em especial a revista 

Fon-Fon! – a este respeito, torna-se importante no sentido de fornecer subsídios para a 

compreensão de como a educação assume centralidade para a construção de uma nação 

com base na modernidade e no ideal de progresso.  

 

4.2 Gustavo Capanema e as políticas educacionais entre os anos de 1934 e 1945 
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Apresentadas as considerações a respeito do conceito de intelectual e formação 

da opinião pública, este item consiste no exame do pensamento do intelectual Gustavo 

Capanema, bem como sua influência no campo educacional no período em que atuou 

como ministro da educação e saúde durante o governo de Getúlio Vargas, entre os anos 

de 1934 e 1945. Almeja-se compreender o modo como Gustavo Capanema buscou 

interpretar o mundo, agindo no sentido de sua transformação.  

Este trabalho concebe como intelectual ligado à educação não apenas o sujeito 

que produz conhecimentos teóricos sobre o campo educacional, mas sim aquele que, ao 

discutir e propagar conteúdos que expressam visões de mundo e propostas sociais, 

também possui uma ação educativa. A partir desse entendimento, Gustavo Capanema é 

considerado um intelectual, ao passo que participou de uma luta política, não 

necessariamente partidária, e das discussões que conformam a vida em sociedade. 

Na certeza de ser necessário o aprofundamento do contexto histórico, político e 

cultural no qual o intelectual esteve inserido para compreender sua atuação, este item 

busca delimitar os principais fatores que influenciaram a formação de seu pensamento e, 

em consequência, sua ação política e social, de modo a entender como suas próprias 

contradições são capazes de expressar as da sociedade em que se inseriu. 

O intelectual Gustavo Capanema foi um educador e político, cujas contribuições 

para o cenário educacional brasileiro permearam iniciativas de âmbito cultural e 

formulação de leis orgânicas para a educação. Nascido em 1900, na cidade de Pitangui, 

em Minas Gerais, inicia sua vida escolar em Belo Horizonte e, ao fim do curso 

secundário, à luz da tradição da época, forma-se em Direito no ano de 1924, retornando 

à sua cidade natal para atuar como advogado, professor e vereador do município. 

Capanema teve participação na Revolução de 1930, considerada como 

[...] o ponto alto de uma série de revoluções e movimentos armados 
que, durante o período compreendido entre 1920 e 1964, se 
empenharam em promover vários rompimentos políticos e 
econômicos com a velha ordem social oligárquica [...]. A crise 
delineou-se, portanto, como uma necessidade de se reajustar o 
aparelho do Estado às novas necessidades da política e da economia, 
ou seja, de se substituir urgentemente toda a estrutura do poder 
político que contribuiu pra criar e manter a crise econômica 
(ROMANELLI, 2012, p. 49-51). 
 

Neste contexto, após a ascensão de Getúlio Vargas ao poder do Brasil, Gustavo 

Capanema foi nomeado ministro da educação e saúde, tendo em Francisco Campos seu 
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mentor político. De acordo com Schwartzman, Bomeny e Costa, “[...] a área da 

educação e cultura não parece ter sido central entre as preocupações quotidianas do 

presidente, e isto aumentava, sem dúvida, a liberdade de ação do ministro” 

(SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 66). 

Gustavo Capanema assumiu papel de grande importância no campo educacional. 

A concepção de educação que norteava seu trabalho centrava-se na ideia de que esta 

tinha por finalidade primordial dar subsídios para que o ser humano fosse capaz de 

adaptar-se às exigências da sociedade, além de sua socialização.  

Enquanto atuou como professor do ensino normal, Capanema teve a 

oportunidade de aproximar-se da reforma educacional empreendida por Francisco de 

Campos, que considerava necessária a reformulação do ensino com base na economia, 

de maneira que os indivíduos fossem preparados técnica e profissionalmente para uma 

sociedade das profissões. 

A Lei Orgânica do Ensino Secundário, foi promulgada no dia 9 de abril de 1942, 

durante o ministério de Capanema, atribuindo ao ensino secundário a finalidade de 

formação da personalidade do adolescente, a partir de uma “[...] sólida cultura geral, 

marcada pelo cultivo a um tempo das humanidades antigas e das humanidades 

modernas, e bem assim de neles acentuar e elevar a consciência patriótica e 

humanística” (CAPANEMA, 19423). 

Naquele momento histórico, o Brasil encontrava-se no período que se denomina 

por Estado Novo, grande projeto político que, “[...] com a Revolução de 1930, tinha 

como núcleo central a construção da nacionalidade e a valorização da brasilidade, o que 

vale dizer, a afirmação da identidade nacional brasileira” (BOMENY, 1999, p. 151). 

Nesse contexto, a educação a ser ministrada deveria promover a construção de um novo 

ideal de homem, para um Estado Novo, empreendimento cultural e político que 

delegava à educação a tarefa de “[...] socializar os indivíduos nos valores que as 

sociedades, através de seus segmentos organizados, querem ver internalizados” 

(BOMENY, 1999, p. 139).  

Feitas tais considerações a respeito dos principais marcos da trajetória pessoal e 

política de Gustavo Capanema durante seu ministério, importa ressaltar que ele, homem 

                                                           

3 CAPANEMA, Gustavo. Exposição de Motivos da lei orgânica do ensino secundário. Fonte: Exposição 
de Motivos nº 19, de 1 de abril de 1942. FGV/CPDOC, Arquivo Gustavo Capanema, GgC 36.03.24 (IX). 
O documento em questão foi obtido por meio do trabalho de José Silvério Baia Horta (2010). 
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culto e politizado, preocupou-se em reorganizar o sistema educativo brasileiro com o 

objetivo de, por meio da educação, contribuir para a construção de um país que 

estivesse afinado aos ideais do Estado Novo, o que equivale dizer, colocar o Brasil nos 

eixos da modernidade.  

 

4.3 O Ministério Capanema sob o olhar da Revista Fon-Fon!  

 

As décadas de 1930 e 1940 compreendem um momento delicado na construção 

do ideário nacional brasileiro. Por ser o representante maior do MEC – Ministério da 

Educação e Saúde Pública – durante grande parte deste período, Gustavo Capanema 

torna-se peça fundamental para o entendimento das políticas adotadas durante o 

governo de Getúlio Vargas, ao passo que o projeto educacional de um país reflete de 

maneira substancial o projeto de nação que se busca empreender. 

A imprensa de um modo geral, em especial as revistas e os jornais que 

circularam nesse período, por veicularem conteúdos sobre as esferas econômica, 

política, social e cultural, fornecem importantes pistas para esclarecer o contexto 

histórico de determinada época. A revista Fon-Fon!,  periódico que circulou na cidade 

do Rio de Janeiro durante os anos de 1907 e 1958 e, por representar a vida privada da 

sociedade brasileiro no século XX, possui uma importante atuação quanto à formação 

da opinião pública, ao passo que se caracteriza como um espaço privilegiado para o 

debate político e a produção ideológica. 

Antes de noticiar sua posse no Ministério de Educação e Saúde, no ano de 1934, 

a revista Fon-Fon! publicou em 20 de setembro de 1933, um texto em que exalta as 

qualidades de Capanema, atribuindo-lhe a representação de “[...] uma das mais 

authenticas expressões da nossa mentalidade e da nossa cultura” (FON-FON, 1933, n. 

18, p. 33). A revista publicizava, de maneira clara, seu apoio ao futuro ministro, 

referindo-se a ele como “o illustre e jovem estadista patrício, cercado de sympathia 

publica e prestigiado pela confiança dos seus coterraneos, saberá corresponder 

amplamente o que delle esperam Minas e o Brasil” (FON-FON, 1933, n. 18, p. 33). 

Tal exaltação permite inferir que, por ser um intelectual no poder, Capanema foi 

considerado como um modelo a ser seguido pela juventude brasileira. Em carta datada 

de 20 de dezembro de 1941, endereçada aos jovens brasileiros, Capanema exaltava a 

qualidade da coragem como imprescindível à formação do cidadão brasileiro. Percebe-
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se, a partir da leitura dessa carta, a influência exercida por Capanema na formação 

ideológica da juventude do Brasil, contribuindo para a formação da opinião pública e do 

pensamento coletivo. 

A Pátria e a Coragem 
(Palavras à Juventude Brasileira) 
É na coragem dos homens que está a duração, a segurança e a 
dignidade da pátria. A pátria repousa na fibra do guerreiro. E a 
coração, diz Eurípedes, é que faz o guerreiro. Para que a pátria 
sobreviva, é preciso o número, o armamento e a técnica. Mas a 
coragem é que mobiliza esses elementos: a coragem pode mesmo 
remediá-los e completa-los. Deu a natureza, por arma, à serpente o 
veneno, à lebre a velocidade, e garras ao leão. ‘A coragem, acrescenta 
Anacreonte, é a arma que Deus deu ao homem’. Se a arma for 
desertada, o homem já não será homem. Já não valerão as outras 
armas, e a pátria periclitará. Amor da pátria é, pois, antes de tudo, 
coragem. 
Gustavo Capanema (FON-FON, 1941, n. 51). 
 

Como se vê, em momentos diversos em suas publicações, a revista reporta-se à 

Gustavo Capanema como "o illustre ministro Gustavo Capanema, que é dos mais cultos 

estadistas da nossa geração moça" (1938, n 37, p. 10), "um dos grandes obreiros do 

governo immortal de Getulio Vargas" (1940, n 18, p. 20). Tais menções reforçam a 

ideia de que a revista Fon-Fon!, na maioria de suas publicações em que trata das ações 

de Capanema para a área educacional, referendou a concepção de educação por ele 

empreendida. 

Entretanto, em publicação veiculada em 1º de março de 1952, a revista Fon-Fon! 

apresenta uma entrevista realizada com Marques Rebelo, importante escritor brasileiro e 

portador de vasta tradição literária, a respeito do ensino secundário do período. Rebelo 

tece severas críticas ao ensino secundário, questionando sua eficácia quanto à qualidade 

da formação dos jovens, ao afirmar que “[...] nos exames vestibulares as reprovações 

vão a 90%. Pois bem, se consultarmos as fichas escolares dos candidatos veremos que 

no curso secundário foram sempre aprovados com notas suficientes” (FON-FON, 1952, 

n 2.342, p. 8). Além disso, a respeito das considerações sobre o financiamento da 

Educação, Rebelo sugere que "[...] o que importaria para um Govêrno, que quer 

preparar o seu povo para um melhoramento da capacidade produtiva, seria dedicar 

maior verba de seu orçamento à Educação. Coisa que não é feita" (FON-FON, 1952, n 

2.342, p. 8). 
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Como se pode notar, a revista Fon-Fon!, inicialmente, publicou uma série de 

notas e textos elogiosos à postura pública de Gustavo Capanema, confiando-lhe suas 

expectativas sobre sua atuação como ministro da educação. Contudo, o periódico não se 

absteve de tecer críticas e reflexões a respeito de suas ações do âmbito educacional, 

indicando aos leitores as deficiências do ensino secundário ministrado no país, fato que 

evidencia a alteração do discurso veiculado pela Fon-Fon! no decorrer do tempo. 

 

5 Considerações Finais 

 

Considerando que o intelectual é aquele que interage com a sociedade na qual se 

insere, a partir de uma postura crítica, tratando dos assuntos relativos ao meio social, 

sendo capaz de influenciar os indivíduos a tomarem decisões e formarem opiniões, a 

atuação política, educacional e cultural de Gustavo Capanema não deixa dúvidas quanto 

ao seu pertencimento a esta categoria social, ao passo que as ações empreendidas no 

decorrer do período em que presidiu o Ministério da Educação e Saúde revelam o 

projeto de nação moderna que buscava edificar, servindo como base para a construção 

de uma nação ordeira e progressista, valores afinados com os ideais positivistas.  

Em suma, Capanema empreendeu um projeto de Brasil que permitia a classe 

dominante pensar o país da maneira como melhor o conviesse, dando à classe 

trabalhadora àquilo que julgava ser conveniente. Com base no exposto, a articulação 

entre o pensamento do intelectual Capanema e a veiculação dos fatos pela revista Fon-

Fon! permite esboçar o contexto da época, expressando seus limites e contradições. 
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GT2 - Pensamento Educacional 
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Resumo 
Este resumo é fruto de um ensaio teórico que discorre sobre elementos da Psicologia 
Histórico-cultural e suas contribuições para o desenvolvimento crítico de uma prática 
educacional capaz de responder as demandas sociais brasileiras e impulsionar a 
mudança do status quo educacional demarcado pela exclusão, alienação e desigualdade. 
Esta teoria constitui uma alternativa teórica diante das correntes de pensamento 
tecnicistas, higienistas e adaptacionistas que tanto influenciaram a Psicologia Escolar ao 
longo de sua história. Nascida no berço da união soviética, na década de 1920, essa 
teoria tem como principais expoentes os pesquisadores Alexander Romanovich Luria, 
Alexei Nikolaievich Leontiev, e Lev Semenovich Vygotsky, e teve como fundamento 
teórico elementos do materialismo histórico-dialético. Os estudos de psicologia têm sido 
reconhecidos por suas contribuições aos campos do desenvolvimento humano, ensino e 
aprendizagem, formando uma base de conhecimento para o pensamento educacional. O 
ensaio apresenta elementos teóricos da Psicologia Histórico-cultural e discute, a partir 
de pesquisas bibliográficas, o processo de transformação do pensamento psicológico 
aplicado à educação, destacando a Psicologia Histórico-cultural como corrente de 
pensamento comprometida com a transformação social. Além disso, o ensaio busca 
refletir as possibilidades de construção de uma prática no campo educacional que 
represente resistência a manutenção dos padrões econômicos, sociais e educacionais que 
levam a desigualdade. Para isso, foram analisadas publicações de Luria, Leontiev e 
Vygotsky, além de análises de obras de importantes estudiosos brasileiros sobre o tema 
em questão como Maria Helena Souza Patto, Marilene Proença de Souza e Marisa 
Eugênia Melillo Meira. A partir das análises, foram indicados três eixos temáticos, que 
fundamentaram as discussões do ensaio: a compreensão do fenômeno psicológico, a 
compreensão do fracasso escolar e a orientação para atuação de profissionais no campo 
da educação. A análise demonstrou que em seus primórdios, o pensamento da 
psicologia aplicado à educação e aos contextos escolares esteve marcado por uma forte 
influência do discurso médico, fundamentando uma lógica psicométrica orientada pela 
adaptação de padrões sociais, que reforçava a exclusão educacional. A Psicologia 
Histórico-cultural rompe com este modelo ao se apoiar em métodos e princípios do 
materialismo histórico-dialético, compreendendo o movimento e as contradições dos 
fenômenos psíquicos como fatos sociais, sínteses de múltiplas determinações e como 
realidade histórica que pode ser transformada pela ação humana. Concluímos que a 
Psicologia Histórico-cultural inaugura, no campo da Psicologia do Desenvolvimento e 
da Aprendizagem, discussões que transformaram o pensamento tradicional ao injetar 
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2 Doutorando em Educação, Universidade Federal de Uberlândia, daniel@ufu.br  
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elementos históricos, culturais e sociais na compreensão do psiquismo humano, dando 
espaço a uma Psicologia Escolar e Educacional crítica. Mais que isso, esta teoria 
apresenta como princípio o compromisso com a transformação social, com a inclusão 
educacional, e com a garantia do direito ao ensino a todos os alunos. Dessa forma, como 
corrente de pensamento educacional, a Psicologia Histórico-cultural se mostra atual 
como pressuposto teórico-prático que oferece importantes elementos críticos para a 
análise educacional no contexto brasileiro que, ainda caracterizado pela lógica da 
exclusão de classes menos favorecidas, tenta resistir às políticas neoliberais e ao 
desmonte da estruturação que garante direitos sociais e educacionais.  
 
Palavras-chave: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Psicologia 
Escolar e Educacional crítica. Materialismo histórico-dialético.  

 

 

1 Introdução  

 Ao longo dos anos a Psicologia se credenciou como uma das mais importantes 

vertentes teóricas de explicação do processo de aprendizagem humana. Enquanto 

ciência voltada para a compreensão do fenômeno educativo, a Psicologia vem 

fometando uma série de conhecimentos, e influenciando formas de interpretação da 

realidade do mundo e da realidade das escolas. Chamamos de Psicologia Escolar ou 

Educacional a área de estudos da Psicologia que busca compreender o processo 

educativo em sua dinâmica social, cultural e institucional.  

Antes mesmo do reconhecimento da área da Psicologia Escolar e Educacional, 

estudos sobre o processo de desenvolvimento humano já invadiam as correntes de 

pensamento que se esforçavam em compreender os fenômenos educativos. Patto (2000) 

afirma que a Psicologia Escolar como prática profissional no Brasil se estrutura a partir 

da década de 40. Antes disso, as influências de estudos europeus, desenvolvidos em 

laboratórios e voltados para análise e controle do comportamento humano já exerciam 

influência sobre a prática educacional, e provocavam pouca ou nenhuma interferência 

no contexto social brasileiro.  

A partir da década de 30 estudos norte americanos passam a provocar uma série 

de interferências ao campo da Psicologia brasileira, entre elas, interferências diretas à 

compreensão do fenômeno educacional. Os perfis psicométrico, experimental e 

tecnicista, característicos desses estudos, criam uma base sólida para a construção de 

uma prática no campo da Psicologia com um forte perfil padronizado e adaptacionista. 

São sobre essas bases que as correntes de pensamento mais populares de Psicologia da 

Educação se constroem. Elas são responsáveis por garantir uma prática profissional 
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mais excludente que inclusiva, e por aproximar a Psicologia da Educação do campo de 

estudo da biologia/medicina, enquanto gradativamente a distanciava de sua função 

social de contribuir para melhoria e qualidade do processo educativo como um todo. 

Neste período, na União Soviética, outro grupo de pesquisadores se esforçava 

em estudar os fenômenos psicológicos a partir de uma perspectiva que transportava a 

Filosofia Materialista Histórico- dialética para Psicologia, e assim fomentava uma série 

de questionamentos acerca do envolvimento de fatores histórico e sociais no processo 

de desenvolvimento e aprendizagem. Os pesquisadores Luria, Leontiev e Vygotsky são 

responsáveis por inaugurar uma linha de pensamento que questionava a naturalização 

dos processos de desenvolvimento, e os situava em um momento histórico como 

resultado de múltiplas determinações, e não apenas determinações biológicas. Sendo 

conhecida apenas mais tarde no Brasil, a Teoria Histórico Cultural fornece outra tônica 

de discussão no campo da Psicologia da Educação e possibilita a transformação de 

tendências práticas hegemônicas nas escolas, ampliando o potencial crítico e inclusivo 

de Psicologia enquanto ciência voltada para a compreensão do fenômeno educacional.  

 

1.1 Objetivos 

O objetivo deste ensaio é apresentar elementos teóricos da Psicologia Histórico-

cultural e discutir, a partir de pesquisas bibliográficas, o processo de transformação do 

pensamento psicológico aplicado à educação, destacando a Psicologia Histórico-cultural 

como corrente de pensamento comprometida com a transformação social.  

 

2 Referencial Teórico 

 Ao longo de sua história a Psicologia Escolar e Educacional tem sido objeto de 

reflexão e discussões importantes que problematizam concepções teóricas da área, e a 

atuação dos profissionais no contexto escolar. Esse movimento de problematização 

resultou em uma nova perspectiva que questiona os modelos teóricos tradicionais, e 

amplia as possibilidades de atuação dos profissionais da educação a partir de postura 

crítica e comprometida com a transformação social. Umas das correntes teóricas 

associadas a esse movimento é a Psicologia Histórico-Cultural, que tem como seus 

maiores representantes os pesquisadores Luria, Leontiev e Vygotsky. 

 A Psicologia Histórico-Cultural surge início do século XX, após as revoluções 

socialistas e tendo como base fundamentos do materialismo histórico-dialético. É no 
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materialismo histórico-dialético que a Teoria Histórico-Cultural busca seus princípios 

metodológicos para investigação científica e para análise entre a psicologia e o social.  

 A partir das concepções de Karl Marx, os pesquisadores soviéticos 

compreendem a figura humana, e com isso a ideia do fenômeno psicológico. A ideia de 

que “não é a consciência que determina a vida, mas, mas sim a vida que determina a 

consciência” estabelece a compreensão de que são práticas do indivíduo na sociedade 

que estimulam a consciência e provocam a transformação do mundo, ideia que se opõe 

a compreensão do homem a partir de uma condição natural e a priori.  

 

A compreensão do fenômeno psicológico 

 

 Segundo Bock (2000) a ciência do século XX embasou suas principais teorias a 

partir da ideia de natureza humana, ou seja, uma ideia de que há algo natural, universal 

e eterno que caracteriza os homens. Nessa perspectiva, todos os homens possuiriam essa 

essência natural que os tornam humanos, e a medida que homem se insere na sociedade 

essa essência se desenvolveria. A sociedade então seria apenas uma facilitadora do 

desenvolvimento da natureza humana. 

 Assim, seria possível pensar em uma ideia padronizada e universal do fenômeno 

psicológico, algo que todos os homens, independente do período histórico, do local, e 

das condições de vida, deveriam possuir.  

Esta perspectiva ignora toda a história social da constituição do homem e 

desloca o homem da realidade social que o constitui e na qual está inserido. Nela, as 

condições materiais da vida humana não são tomadas como elementos de constituição 

do indivíduo. A Teoria Histórico-cultural, ao contrário, concebe o homem como um ser 

em movimento e em permanente construção ao longo do tempo (BOCK, 2000). 

Para a Teoria Sócio-Histórica, quando o homem age sobre a sociedade que 

integra, ele tem a chance de mudar sua realidade. Ao longo desse processo, o homem 

vai construindo também o seu mundo psicológico. E por isso, o fenômeno psicológico 

não é natural, mas construído social e historicamente. Meira (2000) afirma que o 

processo de desenvolvimento do pensamento não vai do individual para o socializado, 

mas do social para o indivíduo.  

A ideia de transformação permanente do homem nos coloca diante de um 

elemento fundamental para compreensão do fenômeno psicológico, que é a negação de 
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sua essência natural e a afirmação de sua constituição a partir da ação do próprio 

homem.  Sobre isso Bock (2000) afirma: 

Vamos transformando nosso mundo psíquico, em sua estrutura, em 
seus conteúdos, em sua dinâmica, em suas possibilidades, e em suas 
funções. Vamos constituindo um novo fenômeno psicológico dentro 
de nós que merece ser estudado e conceituado. A ciência do homem 
muda não só porque são realizadas novas descobertas sobre o homem, 
mas também porque o próprio homem muda (BOCK, 2000, p. 16). 

 

 Por isso, na Psicologia Histórico-cultural a condição material da existência 

humana é um elemento central para compreensão da constituição do psiquismo humano. 

E como o homem está em constante movimento de mudança sobre o meio, para garantir 

melhores condições de vida, assim também está o movimento de construção do seu 

psiquismo.  

 Essa discussão tem influência direta para compreensão do processo de 

aprendizagem, pois a aprendizagem é dependente do desenvolvimento do psiquismo 

humano. Para Vygotsky a aprendizagem humana está relacionada ao processo de 

desenvolvimento das funções psíquicas superiores. O desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores está sujeitos à evolução da cultura humana, e mudam com as 

transformações históricas e sociais da sociedade. Assim, as mudanças históricas e 

sociais afetam os processos de aprendizagem, pensamento, comportamento e as formas 

de interação social.  

Vigotski considera ainda que a aprendizagem é um aspecto necessário e 

fundamental para que as funções psicológicas superiores aconteçam, pois o 

desenvolvimento da criança depende de processos de aturação do organismo, mas é o 

aprendizado  que possibilita a interiorização da funções psíquicas.  

 Segundo a Psicologia Histórico-cultural o pensamento cognitivo do indivíduo, 

resultado da aprendizagem é a conversão das experiências sociais em elementos 

psíquicos. Por isso, não seria possível se pensar em processos de desenvolvimento e 

aprendizagem únicos e universais.  

 

A compreensão do fracasso escolar 

 

 Os critérios que determinam o sucesso ou fracasso escolar estão apoiados nas 

ideais que embasam a compreensão dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. 
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Antes da Psicologia Histórico-cultural, outra teoria aparecia em destaque como 

orientações dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. A Teoria Interacionista 

de Piaget, baseada na epistemologia genética, propunha uma ideia de desenvolvimento 

humano universal, relacionado a maturação orgânica e a interação com o meio. Porém, 

o contexto social era pensado apenas como um facilitador do processo de 

desenvolvimento, e não como elemento central e estruturante. Ao propor estágio de 

desenvolvimento cognitivo, a Teoria Interacionista falava de um desenvolvimento que 

caminhava sempre em uma mesma direção, e assim, instaurava a ideia padronizada de 

um modelo de desenvolvimento e aprendizagem tidos como normais e esperados.  

Essa perspectiva se aliou ao modelo médico para identificar naqueles indivíduos 

que apresentavam comportamentos diferentes do modelo esperado questões que 

pudessem explicar o desvio a norma, reforçando processos de exclusão social nas 

instituições escolares.  

Patto (2000) fala sobre como a prática de psicólogos escolares tem sido 

influenciada por modelos que negligenciam as questões históricas e sociais. Souza 

(2000) afirma que tradicionalmente o psicólogo se inseriu no contexto escolar 

representando aquele profissional para o qual eram direcionados encaminhamentos e 

queixas relacionadas a questões de comportamento e problemas de aprendizagem. 

Mesmo aqueles profissionais que não atuavam nas escolas, mas em outras instituições 

como instituições de saúde receberam e ainda recebem esses tipos de encaminhamento.  

A influência da visão médica, auxiliada pela tradição psicométrica tratou de 

patologizar aquilo que fugia a norma esperada. Assim, a ideia de fracasso escolar foi 

institucionalmente legitimada, pois quando o aluno não apresentava os resultados 

esperados o sistema educacional, composto por teorias e pela prática dos profissionais, 

interpretava a situação como um fracasso do aluno. 

Souza (2007) afirma que nessa perspectiva, o fracasso escolar foi alvo de 

dignósticos e tratamentos, corroborando uma visão que atribuía ao aluno as causas pelo 

fracasso escolar. A psicologia escolar transformou-se então em uma psicologia do 

escolar e o psicólogo manteve um perfil clínico de atendimento que omitia a 

multideterminação das queixas de fracasso escolar.  

 Os estudos de Vygotsky , Luria e Leontiev se opõe a visão proposta pela 

Psicologia Interacionista de Piaget, ao negar a ideia de um processo de desenvolvimento 

universal, comum a todos os indivíduos. Uma vez que entendem que as experiências 

729



 

 

históricas e sociais afetam o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, eles 

inauguram uma corrente de pensamento que questiona teorias universais e 

padronizadas.  Nesse sentido, compreendem que o desenvolvimento, assim como a 

aprendizagem, não acontece para todos da mesma maneira e na mesma direção. 

 Essa perspectiva não entende o fracasso escolar como resultado de problemas e 

ou limitações do indivíduo. Entende sim que o fracasso escolar é produzido pelas 

relações sociais que perpassam a realidade educacional. Quando os profissionais da 

educação se amparam exclusivamente em perspectivas universais de desenvolvimento 

que negligenciam os elementos históricos e sociais, incorrem no ato de encontrar 

exclusivamente no aluno causas que expliquem ou justifiquem o fracasso escolar.  

No ponto de vista da perspectiva médica, essas causas tendem a ser apontadas 

como patologia, ou disfunções orgânicas. Outras vezes essas causas são relacionadas a 

questões culturais, como a tentativa de encontrar na situação econômica do aluno, ou 

em questões particulares de sua família algo que justifique o fracasso (MEIRA, 2000). 

Para Patto (1990) as teorias tradicionais, sobretudo as de déficit intelectual e as de 

diferenças culturais ajudaram a sustentar a marginalizar muitos alunos do processo de 

ensino e aprendizagem.  

 A explicação do fracasso escolar geralmente é embasada em um discurso 

científico, cujo poder pode ser determinante na vida dos alunos. Esse movimento de 

diagnóstico de problemas exclusivos do aluno contribui para a manutenção de uma 

lógica social que reforça as desigualdades e opressão social. 

  

Orientação para atuação de profissionais no campo da educação 

  

 A partir de uma perspectiva crítica, a atuação dos profissionais do campo da 

Educação deve ser comprometida com as necessidades da população, e com 

possibilidades de transformação social que o ato educativo pode provocar. Nesse 

sentido, a atuação dos profissionais deve estar embasada na preocupação de garantir a 

todos os alunos a possibilidade de apropriação dos bens culturais historicamente 

acumulados ao longo dos anos, e proporcionar uma formação que estimule a  igualdade 

de condições de vida entre todos. 

 Para que essa proposta se torne possível, Patto (2000) afirma que é necessário 

construir um olhar crítico sobre a atuação profissional, sobre os objetos de estudo, ou o 
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alvo dessa atuação, e sobre a visão de mundo da qual decorrem teorias e práticas 

profissionais. Portanto, uma das primeiras questões a ser observada pelos profissionais 

da Educação diz respeito à análise das perspectivas teóricas e culturais que tem 

embasado sua atuação. Perspectivas que negligenciam o elemento social, cultural e 

históricoa do desenvolvimento e da aprendizagem, tendem a estimular um modelo de 

atuação clínica diante dos problemas escolares. 

Souza (2000) afirma historicamente muitos alunos foram objetos de práticas 

estigmatizadoras e excludentes, que patologizavam as queixas escolares e determinavam 

poucas possibilidades de intervenção, já que localizava as causas das queixas no corpo 

físico ou em características psíquicas naturalizadas, ou localizavam as causas das 

queixas em características psicodinâmicas da família. O elemento que contribui para 

corroborar esse processo de estigmatizarão e exclusão foram os testes psicométricos que 

se associaram a um modelo clínico de abordagem dos problemas escolares. 

É necessário romper com o modelo clínico de abordagem dos problemas 

escolares estimulando uma atuação que compreenda o desempenho escolar em um 

contexto maior, que envolve determinações econômicas, sociais, e históricas. Isso 

envolve questionar as estruturas sociais que determinam o fracasso escolar. 

Meira (2003) fala ainda sobre o olhar crítico que os profissionais da Educação 

devem ter sobre processos de avaliação do fracasso escolar que acabam por legitimar a 

exclusão de algumas crianças do processo escolar. Isso implica a necessidade de romper 

com o tratamento da queixa escolar como algo em si mesma, e buscar compreender a 

história escolar do aluno como um processo.  Souza (2000) afirma: 

A concepção teórica que nos permite analisar o processo de 
escolarização e não os problemas de aprendizagem desloca o eixo de 
análise do indivíduo para a escola e o conjunto de relações 
institucionais, históricas, psicológicas e pedagógicas que se fazem 
presentes e constituem o dia a dia escolar. Ou seja, os aspectos 
psicológicos são parte do complexo universo da escola encontrando-se 
imbricados nas múltiplas relações que se estabelecem no processo 
pedagógico e institucional nela presentes (SOUZA, 2000, p. 123). 

 

Nesse sentido Souza (2000) também reafirma a necessidade de se pensar em 

prática coletivas e institucionais que possibilitem uma mudança motivada pelo 

pensamento crítico. Um professor sozinho pode repensar sua atuação, e essa mudança 

pode afetar significativamente a sua relação com seus alunos. Mas é necessário ressaltar 

que enquanto instituição, todos os envolvidos estão vivenciando experiências que não se 
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restringem a sua sala de aula, e por isso, incentivar trabalhos em parceria com outros 

profissionais e estimular os momentos de discussão coletiva na instituição contribuem 

para uma prática efetivamente crítica e comprometida com a transformação social.   

     

3 Conclusões ou Considerações Finais 

 

 Ao longo dos anos, correntes de pensamento hegemônicas da Psicologia Escolar 

estiveram a serviço da exclusão social e educacional de muitos alunos que não atingiam 

os resultados esperados no processo de aprendizagem. Influenciada por perspectivas que 

entendem o fenômeno psicológico como natural e universal, e por um modelo de 

atuação clínica, essas corretes de pensamento se enforcaram em encontrar justificativas 

para as queixas escolares que contribuam para a exclusão e estigmatização dos alunos 

alvos dessas queixas.  

 A partir de pressupostos da Psicologia Histórico-cultural inaugura uma nova 

perspectiva teórica que coloca as experiências históricas e sociais no eixo central da 

estruturação do processo de desenvolvimento e aprendizagem, e destaca a importância 

do compromisso social que os educadores e demais profissionais da escola devem 

assumir em relação a sua prática e as necessidades da população.  

 A Psicologia Histórico-cultural nos convida ainda a analisar os pressupostos 

neoliberais que estão presentes em muitos dos modelos teóricos tradicionais. 

Pressuposto que naturalizam as desigualdades sociais e colaboram para manter tais 

desigualdades. É necessário transformar o pensamento e as práticas educacionais de 

forma a contribuir para o combate dessas desigualdades, pois só assim a escola 

conseguirá cumprir sua função social. 
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GT2 – Pensamento Educacional 

 

OS PENSAMENTOS EDUCACIONAIS DE ALVARO VIEIRA PINTO E ANÍSIO 

TEIXEIRA (1955-1959): DOIS PROJETOS DEMOCRÁTICOS DISTINTOS 

 

Ana Laura Lopes Carvalho1 
 

Resumo 

Esta pesquisa tem por objetivo recuperar as discussões de dois grandes educadores brasileiros, 
o filósofo Álvaro Vieira Pinto (1909-1987) e do educador Anísio Teixeira (1900-1971), no 
período em que estiveram vinculados ao ISEB e ao INEP, e contribuíram tanto para a 
concretização do projeto educacional desenvolvimentista isebiano junto ao MEC como para a 
constituição da pesquisa em educação mais rigorosa e preocupada em diagnosticar os 
problemas escolares nacionais para solucioná-los. A pesquisa será realizada por meio do 
estudo e análise das obras de Vieira Pinto Ideologia do Desenvolvimento Nacional e 
Consciência e Realidade Nacional, assim como o artigo de Anísio Teixeira Educação para o 
desenvolvimento e a democracia, produzidas no período em que estiveram no ISEB (1955-
1960). Embora as ideias de Vieira Pinto e Anísio Teixeira fossem as mesmas, no que diz 
respeito ao fato de que o desenvolvimento dá as condições materiais e culturais às quais o 
homem é privado na condição do subdesenvolvimento, para Vieira Pinto, as massas deveriam 
ter o protagonismo, enquanto para Anísio Teixeira, o papel transformador cabia às classes 
médias, que deveriam ser as elites condutoras do processo de democratização. As diferentes 
concepções acerca do desenvolvimento nacional e do protagonismo das massas fez com que 
esses educadores tivessem duas trajetórias distintas em suas lutas pela educação e pela 
democracia. Vieira Pinto continuou no ISEB até 1964 e Anísio Teixeira deixou de ser curador 
do Instituto em 1959, por divergências com as decisões políticas tomadas pelo Instituto na 
crise iniciada em 1958. Anísio Teixeira continuou a ser um notável educador e homem de 
Estado, engajado na formação de uma elite intelectual condutora do desenvolvimento 
nacional até seus últimos dias, e Vieira Pinto se aproximou dos movimentos estudantis e 
sociais, participando da elaboração e distribuição dos Cadernos do Povo Brasileiro, que 
segundo Angélica Lovatto (2010), contribuíram para o avanço das lutas de classe no período 
do pré-64.  
 
Palavras-chave: Educação Democrática. Desenvolvimentismo. ISEB. 
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1 Introdução 

Pretendo tratar neste artigo sobre como Álvaro Vieira Pinto (1909-1987)2 e Anísio 

Teixeira (1900-1971)3 foram fundamentais para a construção do projeto educacional do 

Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, assim como também tiveram suas 

concepções educacionais, projetos e políticas educacionais, que ajudaram a promover e a 

implementar, influenciadas pela produção desenvolvimentista isebianas.  

Abordarei algumas das principais convergências e divergências de Vieira Pinto e 

Anísio Teixeira, que ficaram explícitas ou implícitas nas obras dos dois educadores no 

período em que integraram o ISEB, entre os anos de 1955 a 1960. Por último, pretendo 

encerrar este artigo mostrando que após a crise ocorrida na primeira fase do ISEB, onde 

muitos deixaram o instituto, inclusive Anísio Teixeira, houve uma mudança de 

posicionamento político marcadamente à esquerda assumida na direção de Vieira Pinto. 

Como resultado, houve uma importante aproximação do Instituto dos movimentos sociais, o 

que gerou um fortalecimento das lutas sociais no período do pré-64. Estes novos rumos 

tomados pela instituição, que tiveram uma importante colaboração de Vieira Pinto, já se 

delineavam em suas concepções educacionais nos presentes nas obras do filósofo publicadas 

pelo ISEB do primeiro período (1955-1960), como buscarei mostrar adiante. 

 

2 O Projeto Educacional Isebiano 

O ISEB teve início com a reunião de alguns intelectuais de São Paulo liderados 

Roland Corbisier e por intelectuais do Rio de Janeiro liderados por Hélio Juaguaribe, no 

 
2 Álvaro Borges Vieira Pinto (1909-1987) foi médico, filósofo e educador brasileiro, tendo seu período de maior 
produtividade nas décadas de 1950 e 1960. Vieira Pinto chefiou o Departamento de Filosofia do Instituto 
Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), de sua fundação no ano de 1955 até 1961, quando assumiu a direção 
executiva do Instituto, por meio de uma designação do Ministro da Educação. Permaneceu no ISEB até sua 
extinção no dia 13 de abril de 1964, quando, logo após o Golpe Militar, foi decretado o fechamento do Instituto e 
o exilamento do filósofo. Após voltar ao Brasil, em 1968, Vieira Pinto continuou a escrever sobre o 
desenvolvimento nacional até seu falecimento, teve obras sobre educação de jovens e adultos publicadas na 
década de 1980 e atualmente é reconhecido como influência fundamental para pensamento do educador Paulo 
Freire. 
3 Anísio Spínola Teixeira (1900-1971) foi um dos maiores educadores brasileiros e expoente do escolanovismo 
das décadas de 1920 e 1930 e da reconstrução educacional nacional proposta por este movimento. Anísio 
Teixeira publicou inúmeras obras sobre política e educação, ajudou a difundir as ideias de John Dewey no Brasil, 
criou a escola modelo conhecida popularmente como “Escola-Parque” quando secretário de educação na Bahia. 
Foi diretor da CAPES e do INEP na década de 1950 fortalecendo os programas de pós-graduação no país, foi um 
dos idealizadores da Universidade de Brasília e atuou até seu último dia de vida na luta pela por uma sociedade 
democrática em que a educação pública fosse laica de qualidade e para todos. 
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Parque Nacional de Itatiaia, em agosto de 1952,  que foi batizado como Grupo de Itatiaia e 

reuniu economistas, historiadores, cientistas sociais e filósofos, para estudar os problemas do 

país na época. No ano seguinte, o Grupo de Itatiaia, com objetivos de institucionalizar-se, foi 

transformado no Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política, o IBESP, e passou a 

publicar os Cadernos de Nosso Tempo, os quais contaram com cinco volumes, entre os anos 

1953 a 1956, e cujos temas abordados como desenvolvimento nacional e o anti-imperialismo, 

perduraram no pensamento intelectual isebiano. 

Contudo, o IBESP necessitava de fontes seguras de financiamento, de preferência 

viessem do Estado, e mais especificamente do Ministério da Educação. Por meio do contato 

com Anísio Teixeira, que era o diretor da CAPES desde 1951, obtiveram o financiamento do 

instituto, tornado um órgão permanente do Ministério. No dia 14 de julho de 1955, por meio 

do Decreto nº 57.608, assinado pelo presidente João Café Filho, o IBESP ganhou Estatuto 

próprio e passou a ser o Instituto Superior de Estudos Brasileiros4. No “Regimento Geral”5 do 

ISEB, publicado três meses após a sua criação pelo Ministério da Educação e Cultura, define 

o Instituto como “um centro permanente de altos estudos políticos e sociais de nível pós-

universitário”, organizado internamente por um Conselho Consecutivo (50 membros), um 

Conselho Curador (8 membros) e a Diretoria Executiva. Havia no Instituto os departamentos 

de Filosofia, História, Política, Sociologia e Economia. 

O ISEB, constituiu-se nas décadas de 1950 e 1960, enquanto uma instituição 

educacional voltada ao ensino, estudo e pesquisa, cuja finalidade era a formação de 

profissionais já atuantes em suas áreas para compreensão da realidade brasileira, de modo que 

nela pudessem intervir e promover o desenvolvimento nacional. Isto significa que o projeto 

educacional estava em consonância com um projeto político de formação de profissionais 

capacitados a promover o desenvolvimento do país. Os objetivos traçados pelo ISEB 

necessitavam, dessa forma, de uma nova teoria educacional e prática pedagógica, como 

salienta Oliveira (2006) em sua pesquisa sobre o Instituto, visto que visavam um novo tipo de 

homem que fosse capaz de superar a condição de atraso e subdesenvolvimento, na qual se 

encontrava o país, segundo visão dos intelectuais isebianos. E foi com base nestes objetivos 

que as ideologias do ISEB foram desenvolvidas e difundidas. 

Oliveira (2006) pesquisou acerca do papel e do lugar da educação no ISEB, por meio 

da análise das obras publicadas dos isebianos pelo instituto, obras sobre o ISEB, entrevistas e 

documentos oficiais, como o Relatório Sucinto das Atividades do Instituto Superior de 

 
4 FREITAS, 1999, p. 55;  TOLEDO, 1986, p. 184. 
5 Os trechos consultados do documento original estão na tese de Oliveira (2006) 
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Estudos Brasileiros, por meio do qual teve acesso a cursos, palestras, conferências e teses 

defendidas no interior do instituto entre os anos de janeiro de 1956 a novembro de 1960. No 

total foram ministradas 1.452 aulas, 332 seminários, 95 Conferências para o Curso Regular, 

52 Conferências externas, 167 teses apresentadas e 27 publicações, o que, segundo Oliveira 

(2006), evidencia a operacionalização do projeto ideológico de desenvolvimento por meio das 

instâncias educacionais do ISEB, ou seja, da pesquisa e do ensino. 

Compreender a natureza pós-universitária do ISEB, assim como seu projeto 

educacional e pedagógico, é fundamental para entender como Vieira Pinto e Anísio Teixeira 

influenciaram e foram influenciados pela produção isebiana. Vieira Pinto chefiou o 

departamento de Filosofia do ISEB até o ano de 1961, quando assumiu a diretoria do Instituto 

no lugar de Corbisier. Já Anísio Teixeira, além de ter sido fundamental para que o ISEB 

pudesse institucionalizar-se, compôs o Conselho Curador do Instituto até 1960, quando 

também era diretor do INEP e da CAPES. 

No período em que esteve na diretoria do INEP e da CAPES Anísio exerceu um 

trabalho consistente de institucionalização dos cursos de pós-graduação no país, porque tinha 

em vista formar mestres para as Universidades e melhorar a formação de professores. O 

ISEB, enquanto um curso de nível pós-universitário, ou seja, um curso direcionado para a 

matrícula somente daqueles que já possuíam o diploma de graduação, ia justamente ao 

encontro do trabalho que Anísio estava desenvolvendo junto ao INEP. Segundo Oliveira 

(2006) havia uma singularidade no uso pelo ISEB do termo pós-universitário, visto nos anos 

50, até 1964 os cursos de pós-graduação não eram institucionalizados no país, e os poucos 

que existiam nesse nível, funcionavam informalmente. A pesquisadora ressalta que o Instituto 

tinha um objetivo com tal inovação: “se constituir um curso pós-universitário se insere no 

conjunto das estratégias concebidas pelo grupo isebiano, preocupado em exercer uma efetiva 

influência no conjunto da sociedade brasileira” (OLIVEIRA, 2006, p. 223). 

O apelo feito por Vieira Pinto, em A questão da Universidade (1961), para a 

necessidade de uma pedagogia pensada para a realidade brasileira, ao criticar a estrutura 

elitista da Universidade, vai ao encontro do que o Instituto pretendeu ao se constituir como 

uma instituição pós-universitária. A forma como o ISEB promoveu seus cursos, pesquisas e 

formações de seus alunos não foi sistematizado para ser divulgado ou se tornar um modelo 

educacional, como salienta Oliveira (2006), mas deixou um importante legado para o 

pensamento educacional brasileiro. 

Ao pesquisar sobre o ideário do MEC, nos anos 1950, Chaves (2006) estabelece uma 

relação entre INEP e ISEB por meio do ideário desenvolvimentista e pragmatista apropriado 
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por estes órgãos, que tiveram como objetivo a formulação e implementação de políticas para 

reconstrução nacional. O que possivelmente aproximou o pragmatismo do 

desenvolvimentismo, foi o fato de que eram “ambos fundamentados por um princípio de 

ordem prática e cujos ideários convergem na formulação de projetos voltados ao progresso do 

país” (CHAVES, 2006, p.706). Segundo Chaves (2006), Anísio Teixeira foi o principal 

expoente do pragmatismo brasileiro6, e enquanto diretor do INEP e curador do ISEB também 

ajudou a difundir as novas ideias desenvolvimentistas para formular e implementar políticas 

públicas: 

 

Nos anos 1950, ao assumir a diretoria do Inep com o objetivo de torná-lo “um centro 
de inspiração do magistério nacional”, ele trata de pôr em prática essas novas idéias, 
que se fundem ao ideário desenvolvimentista na formulação e implementação das 
políticas públicas. (CHAVES, 2006, p. 709) 

 

O contexto brasileiro permitiu e demandou políticas educacionais pragmáticas e que 

visasse ao desenvolvimento nacional, dada a preocupação da condução do país a uma 

autonomia social, política e econômica. Mas, para além do senso político e da razão prática do 

pensamento desenvolvimentista e pragmatista, o que Chaves (2006) pretende realmente 

mostrar é que ISEB e INEP, ao se constituírem como órgãos burocráticos estatais, capazes de 

criar uma ciência nacional que direcionou as ações planificadas do Estado, ressaltando a 

importância da constituição de uma ciência nacional: 

 

O que queremos ressaltar não é mais o senso político da razão prática do 
pensamento desenvolvimentista e pragmatista, mas a maneira como seus 
representantes no Iseb e no Inep contribuíram para a constituição de uma ciência 
nacional em solo brasileiro. Uma ciência nacional que, por descender daqueles 
princípios filosóficos, se definiria tanto por sua vocação política quanto por sua 
função prática; ou ainda, uma ciência que tivesse como fim mudar a situação de 
estagnação social em que se encontrava o país. (CHAVES, 2006, 716)  

 

Houve uma mudança qualitativa das pesquisas educacionais realizadas por meio do 

Centro Brasileira de Pesquisas Educacionais (CBPE), criado em 1955, por Anísio Teixeira e 

vinculado ao INEP, com o apoio da ONU, e que passa a ter como objetivo a contratação de 

pessoal especializado e pesquisas que consigam oferecer diagnósticos sobre a situação escolar 
 

6 Nunes (2000) conta a trajetória de Anísio Teixeira e como o educador entrou em contato com as obras de John 
Dewey nos Estados Unidos, e as divulgou no Brasil principalmente de 1930 a 1950. O filosofo americano 
pragmatista foi de profunda relevância para o desenvolvimento das críticas que Anísio teceu ao ensino 
tradicional brasileiro, assim como para a elaboração de sua concepção democrática de uma educação pública 
laica e gratuita como direito de todos. 
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brasileira, com vistas a criação de uma escola mais próxima da realidade sociocultural do 

país. O objetivo das pesquisas realizadas pelos centros regionais ligados ao CBPE, era que a 

partir do entrelace entre educação e ciências sociais, “a escola deixaria de ser “transplantada” 

para se constituir a partir de nossas condições sociais e culturais específicas” (CHAVES, 

2006, p. 720-721). 

Chaves (2006) ainda ressalta que a importância dessa aliança entre INEP e ISEB se dá 

justamente devido ao desenvolvimento das ciências sociais no país e ao fortalecimento da 

base científica das pesquisas educacionais nacionais. Isto porque, para que houvesse um 

planejamento educacional, o diagnóstico deveria ser feito a partir de nossa realidade 

educacional, a partir de nossos dados e carência, ou seja, a partir da análise dos problemas da 

educação brasileira, o que estimulou o desenvolvimento das bases científicas das análises dos 

nossos problemas educacionais e tornou a arte de educar mais científica. Como mostra 

Chaves (2006), o que somente foi possível pela organização do Inep e pelo ideário 

pragmatista e desenvolvimentista: 

 

Portanto, foi por meio dessa rede organizacional do Inep que a educação brasileira 
se comprometeu com uma ciência e com uma ação política de cunho transformador. 
Por meio dela, o pragmatismo se desenvolveria e fundamentaria a sua existência, 
abrindo espaço, inclusive, para que o desenvolvimentismo fosse percebido como um 
solo fértil para a sua própria expansão. (CHAVES, 2006, p. 721) 

 

Oliveira (2006) mostrou que os isebianos tinham justamente a preocupação de estudar 

e pesquisar as questões ligadas a realidade nacional, nos cursos, palestras, conferências e teses 

defendidas no interior do instituto. De todas as áreas do saber que eram ministrados cursos de 

formação, palestras e seminários, havia o real esforço de compreender a história brasileira, as 

estruturas econômicas-sociais e políticas, e embora a questão da educação não fosse tão 

recorrente em suas pesquisas, foi delineada no próprio projeto isebiano de fundar um instituto 

que fosse capaz de formar esse novo tipo de homem, o homem de consciência crítica capaz de 

promover o desenvolvimento, da qual tratará mais profundamente Vieira Pinto. 

Chaves (2006) também esclareceu que haviam as divergências no interior do ISEB 

existentes entre Hélio Jaguaribe e Vieira Pinto, quanto ao protagonismo das massas na 

elaboração da ideologia do desenvolvimento nacional, assim como o posicionamento de 

Anísio Teixeira deixará claro mais a seguir, que acredita que somente uma classe média 

esclarecida pode guiar o real desenvolvimento e conduzir a nação a se tornar verdadeiramente 

democrática. Chaves (2006) também mostrou que o peso dado à educação não era o mesmo 

no INEP e no ISEB, como também salientou Oliveira (2006) em sua pesquisa sobre o 
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instituto, embora a educação fosse importante aos dois para o desenvolvimento nacional. A 

questão, segundo Chaves (2006) era justamente o posicionamento quanto a educação escolar, 

que para os educadores do INEP, era fundamental para o desenvolvimento nacional, o que já 

não era tão claro para os filósofos e sociólogos do ISEB, que não atribuíram a escola o mesmo 

papel central para superar a consciência ingênua e a dependência econômica, social e política 

da nação. 

A seguir pretendo mostrar as divergências entre Anísio Teixeira e Vieira Pinto, que 

pude encontrar nas obras dos educadores, acerca da função do papel da educação no 

desenvolvimento, e suas convergências e divergências, sobre como seria possível ao Brasil 

superar a condição de subdesenvolvimento e se tornar uma nação democrática.  

 

3 Educação para democracia em Vieira Pinto e Anísio Teixeira: dois caminhos 

Embora as ideias de Vieira Pinto e Anísio Teixeira fossem as mesmas no que diz 

respeito ao fato de que o desenvolvimento dá as condições materiais e culturais às quais o 

homem é privado na condição do subdesenvolvimento, e também concordassem com a 

importância da tomada da consciência, discordavam na forma como o desenvolvimento seria 

conduzido: “Se Vieira Pinto reivindicou o protagonismo das massas no processo, Anísio, em 

direção oposta, compôs o elogio do papel das elites condutora se não deixou de anotar o papel 

transformador das classes médias”. (FREITAS, 1994, p. 177). Primeiramente tratarei das 

concepções de Vieira Pinto acerca do desenvolvimento e educação e, posteriormente, as de 

Anísio Teixeira. Por fim, pretendo abordar os projetos empreendidos pelos educadores no 

período conhecido como segunda fase do ISEB. 

 

3.1.Vieira Pinto e a educação para o desenvolvimento 

Segundo Toledo (1982), a distinção de Vieira Pinto dos demais isebianos é a 

atribuição da ideologia autêntica à consciência das massas trabalhadoras “pois são estas “que 

impõem a exigência de desenvolver-se o país”. (TOLEDO, 1982, p.43). Em Ideologia do 

desenvolvimento nacional, palestra de inauguração proferida por Vieira Pinto no ISEB em 

1956, o filósofo anuncia que sem ideologia não há desenvolvimento nacional, contudo, a 

construção desta ideologia cabe à consciência das massas.  

Em Ideologia do desenvolvimento Nacional, Vieira Pinto esclarece importantes 

categorias e conceitos acerca do que considera por ideias, ideologia e como ocorre a 

transformação da consciência, o que irá aprofundar nos dois volumes que dedica a 

consciência ingênua e a consciência crítica em Consciência e Realidade Nacional, também 
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publicados pelo ISEB em 1960. O filósofo e educador isebiano compreende que a tomada da 

consciência se dá por meio de ideias, e estas ideias têm capacidade de mobilizar os homens, 

no sentido de colocá-los em movimento e agir em prol de uma causa: 

 

Explica-se, dêsse modo, que a existência das teorias não seja um dado inocente do 
panorama social, mas, ao contrário, constitua um dos fatôres essenciais, porque as 
idéias são capazes de por a seu serviço fôrças consideráveis, as fôrças com as quais 
somos obrigados a contar quando pretendemos compreender a realidade nacional ou 
concebemos qualquer projeto de modificá-la. (PINTO, 1960a, p.18-19) 

 

Para que essas ideias sejam compartilhadas por todos e possam se tornar um projeto de 

desenvolvimento nacional, é preciso torna-las uma ideologia: “é necessário que aquilo que em 

cada consciência privada é idéia, seja socialmente ideologia” (PINTO, 1960a, p.25). Dessa 

forma, uma ideologia é a ideia que é compartilhada socialmente, que não move o indivíduo 

em seus interesses privados, mas o move em seus interesses socialmente compartilhados. 

Vieira Pinto não traz um projeto ideológico acabado, ou tem como elemento prévio 

para a transformação da realidade nacional uma elite intelectual ou uma vanguarda 

esclarecida. Segundo Côrtes (2013) salienta, nem mesmo supôs a necessidade de um ator 

socialmente privilegiado capaz de formular tal ideário, mas antes, cabe à “consciência da 

condição de existência do povo”. Vieira Pinto não supõe a necessidade de uma elite 

intelectual para formular a ideologia do desenvolvimento, conduzir a massa ao esclarecimento 

ou permitir com que alcancem um estado de consciência elevado: “Não será o pensamento de 

uma elite distinta, mas é a própria consciência das condições de existência do povo, traduzida 

em forma conceitual e posta a serviço de um projeto de melhoramento” (PINTO, 1960a, 

p.40). Vieira Pinto coloca o protagonismo do desenvolvimento nas massas, porque segundo o 

filósofo, são as massas que sentem direta e imediatamente, as dificuldades advindas da 

condição do subdesenvolvimento e fazem pressão para que o desenvolvimento ocorra: 

 

São estas que impõem a exigência de desenvolver-se o país. O conjunto de 
manifestações sociais que se denominam, de modo geral, reinvindicações populares 
- direitos, salários, condições de vida etc. -, apresenta-se fenomenalmente sob a 
forma de pressão exercida sôbre as classes dirigentes, mas, em verdade, é apenas 
expressão da exigência de desenvolvimento. (PINTO, 1960a, p.33) 

 

É preciso, contudo, oferecer às massas o esclarecimento quanto ao projeto do 

desenvolvimento, a fim que tomem conhecimento da finalidade, unidade, ideia diretriz e da 

possibilidade de execução do projeto. Somente assim é possível criar o verdadeiro estado de 
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consciência de forma não passiva, mas crítica, e para tanto a educação é fundamental: “como 

promoverá o progresso da ideologia na consciência nacional, de que modo se difunde, por que 

meios é possível favorecer essa difusão? Enunciar essa questão é simplesmente formular o 

problema da educação das massas” (Pinto, 1960a, p.42). A função do intelectual, portanto, é 

tradução, organização e difusão da ideologia das massas a fim de que seja executada. 

Vieira Pinto não esclarece como essa educação deverá ocorrer, não apresenta nenhum 

plano educacional ou diz qual a função do Estado, mas afirma a necessidade de elaborá-la a 

partir de seus fundamentos: “Não estamos ainda preparados para dizer qual o plano 

educacional a realizar, porque se trata justamente de elaborá-lo desde os fundamentos” 

(PINTO, 1960a, p.43). No entanto, o filósofo ressalta que a educação é fundamental para a 

teoria do desenvolvimento, porque é a forma de difusão da ideologia do desenvolvimento 

nacional: “Apresenta-se, assim, a educação como aspecto capital da teoria do 

desenvolvimento. Para o Brasil atual, a educação é a difusão dessa ideologia” (PINTO, 1960a, 

p.44). Como vimos anteriormente, o próprio ISEB se estabeleceu enquanto meio de difusão 

da ideologia do desenvolvimento, colocando em prática uma nova forma de produção 

educacional e pedagógica para a formação de profissionais, diferente da que ocorria nas 

universidades do período. 

Isto porque, Vieira Pinto compreende o processo de formação da consciência crítica, 

de uma forma distinta, que não está necessariamente atrelada a uma acumulação de instrução 

formal. Em Consciência e Realidade Nacional, Vieira Pinto estabelece uma diferença entre 

cultura e educação, e afirma que para compreender a educação é preciso compreender que 

esta “não precede o processo de desenvolvimento, acompanha-o contemporaneamente” 

(PINTO, 1960b, p. 118). Ou seja, a educação corresponde a etapas da realidade, contém em si 

o dinamismo e a capacidade de executar suas tarefas e passar para a etapa seguinte, movida 

segundo uma tensão dialética de condicionamento mútuo. Isto significa que a educação não 

imobiliza pela falta dos instrumentos, mas é a capacidade do homem de superar-se segundo os 

instrumentos que possui, para superar seu atual estado. Sem compreender essa característica 

fundamental da educação, é impossível de fato pensar que a massa possa aprimorar o estado 

crítico de sua consciência, sempre necessitando da tutela dos “esclarecidos” para compreender 

sua própria realidade. O que Vieira Pinto deixa claro ao tratar sobre a função da pedagogia é 

que cabe a esta apenas estabelecer os meios e procedimentos de transmissão de sua matéria 

constituinte: 

A realidade é que suscita o conteúdo da educação conveniente para determinado 
momento histórico, cabendo apenas à pedagogia, como ciência, estabelecer os meios 
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e os procedimentos próprios a possibilitar a transmissão da matéria que o constitui. 
(PINTO, 1960b, p.118) 

 

O filósofo ainda distingue cultura de instrução, por afirmar que a simples acumulação 

de conhecimento não significa cultura, mas sim o conhecimento necessário para que o homem 

cumpra sua incumbência no tempo e sociedade em que está inserido, munido dos 

conhecimentos necessários. Ou seja, se o tempo requer o desenvolvimento e o homem tem o 

conhecimento necessário para realizá-lo, é culto. Essa concepção equivocada de cultura, como 

acúmulo de conhecimento, para o filósofo está vinculada a dissociação do trabalho intelectual 

do trabalho manual. Em uma sociedade em que o trabalho manual é rudimentar e não oferece 

estímulos intelectuais, pertenciam às classes sociais inferiores, enquanto as criações artísticas 

e espirituais cabiam às classes superiores. Contudo, o aperfeiçoamento das técnicas de 

produção, obrigaram o trabalhador a ter que rever seus conhecimentos, sendo que as técnicas 

avançadas são tão valorizadas em uma sociedade desenvolvida quanto o conhecimento de um 

especialista. 

Para Vieira Pinto (1960b) o desenvolvimento cria conteúdos autênticos de cultura, que 

segundo cada etapa, devem constituir a matéria da educação. Sendo que na sociedade 

coexistem duas modalidades educacionais, com dois modelos pedagógicos, um que ele 

denomina real, advindo da realidade em transformação e, outro formal, que nem sempre é 

benéfico, dependendo da compreensão que se tem do processo nacional. Pois, o importante 

para a pedagogia, segundo o filósofo isebiano, é ir além dos discursos psicológicos em 

compreender globalmente o processo histórico, onde estão incluídas as atividades 

educacionais. A educação é uma “matéria sociológica” e a Filosofia possui uma contribuição 

de esclarecimento categorial. Portanto, a educação não pode ser uma transformação 

individual, por meio da difusão da instrução, pois é um empreendimento cujo fim é a 

sociedade. E somente será adequada ao país subdesenvolvido a educação que almeja superar 

essa fase: 

 

A educação adequada ao país subdesenvolvido que deseja superar a sua fase 
histórica só deve ser delineada e conduzida por quem possuir a consciência crítica 
do processo da realidade; para tal país, a educação oportuna é a que permite a uma 
consciência crítica suscitar o aparecimento de outra consciência crítica É, pois, a 
auto-reprodução da reflexão crítica, mediante a transmissão de um indivíduo a outro. 
(PINTO, 1960b, p.121) 

  

A educação para o desenvolvimento, ou que promove uma consciência crítica da 

realidade, não é uma educação de transmissão de conteúdos, ou restringida a assuntos de 
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natureza técnica. É o que Vieira Pinto afirma ser um despertar no educando de uma nova 

forma de pensar e sentir a existência, em face das condições nacionais que enfrenta, 

oferecendo consciência das relações que estabelece em um país, que precisa de seu trabalho 

pessoal para superar a condição de atraso e de um empenho coletivo para a transformação da 

realidade. 

3.2.Anísio Teixeira e a Educação para o Desenvolvimento 

Em 1961 foi publicado o artigo Educação e Desenvolvimento, de Anísio Teixeira, na 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, fruto do Encontro entre Educadores, no qual o 

educador disponibilizou os estudos realizados acerca do tipo de elite condutora nos diferentes 

processos de industrialização e modernização das civilizações. Esta apresentação de Anísio 

Teixeira, se dá com base em estudos realizados por uma organização americana criada em 

1954, a fim de investigar o fator humano no processo de desenvolvimento econômico, a 

“Inter-Univarsity Study of Labor Problems in Economic Development”. Anísio mostra em 

sua pesquisa que há diferentes formas de uma sociedade chegar à industrialização, segundo as 

estratégias das elites que estão no comando: 

 

[...] que a industrialização leva a certo tipo de civilização de característicos próprios 
e traços comuns. Nem por isto, contudo, há um só caminho para se chegar à 
sociedade industrial. Pelo contrário, diferentes caminhos a ela nos conduzem e, 
sobretudo, há estratégias diferentes, conforme o tipo de elite que toma o comando de 
sua marcha. (TEIXEIRA, 1961, s/p) 

 

Para o educador, há cinco tipos de elites, que naquele momento conduziam ao 

processo de industrialização, segundo as pesquisas que está usando para fundamentar sua 

análise, que podem ser explicadas pelas condições geográficas e diferentes estágios históricos 

das sociedades em que estão inseridas. As elites são: elite dinástica, classe média, intelectuais 

revolucionários, administradores coloniais e líderes nacionais. Após explicitar cada tipo de 

elite e a quais nações estão conduzindo o processo de industrialização, afirma que apenas a 

classe média, típica das nações democráticas e de livre mercado, como Estados Unidos, 

Canadá e Nova Zelândia, e dos intelectuais revolucionários, como da União Soviética e países 

socialistas, estão de fato comprometidos com a educação para todos. 

Anísio afirma que naquele momento o Brasil se encontra em uma confusão 

educacional, que já é alvo até mesmo de críticas internacionais, e muito tem a ver com a falta 

de compreensão da dinâmica nacional quanto as elites que conduzem a industrialização e o 

desenvolvimento do país. É fundamental para o esclarecimento ao educador brasileiro, de 

quais tipos de elites conduzem o processo de industrialização, porque determinarão o sistema 

744



 

 

familiar, a estrutura de classe (relação patrão e empresários), os valores religiosos e éticos em 

relação ao trabalho, a economia e ao consumo, assim como a tecnologia aos avanços socias e 

políticos, mudanças de conceitos do sistema jurídico e legal, e até às questões fundamentais 

de unificação dos estados-nação. Segundo Anísio, possuímos um caráter misto de 

desenvolvimento, do qual fazem parte três setores: aristocrático, liberal-democrático e 

nacionalista. 

 

Parece, com efeito, indiscutível o caráter misto de nosso processo de 
desenvolvimento. Temos o setor francamente aristocrático, pouco importando o 
aspecto humorístico de que alguns dos mais eminentes membros dêsse grupo sejam 
acabados e perfeitos novos-ricos do próprio movimento; temos o setor liberal-
democrático de classe média; e temos o grupo nacionalista. (TEIXEIRA, 1961, 
s/p) 
 

Anísio se posiciona politicamente e escolhe como elite ideal para a condução do 

desenvolvimento da sociedade capitalista industrial da nova ordem, a classe média, que será 

capaz de implantar uma sociedade democrática, que garante os amplos direitos individuais 

dos cidadãos, a ascensão social e equaliza as classes sociais, visto que para o educador, 

trabalhador e empresário, possuem os mesmos direitos. A classe média também possuiu a 

preocupação real com a educação para todos, enquanto condição essencial para o 

desenvolvimento, segundo salienta Anísio: 

 

O característico do comportamento educacional da classe média é a sua crença na 
educação como instrumento fundamental de justiça social e de mobilidade vertical, 
com o enfraquecimento das fronteiras e divisões de classe. Das cinco elites, são a da 
classe média e a dos intelectuais revolucionários que efetivamente acreditam em 
educação. Ambas distribuem a educação a todos. Ambas consideram a educação 
essencial ao desenvolvimento econômico. Ambas ligam o processo educacional, as 
escolas e as universidades ao desenvolvimento industrial. (TEIXEIRA, 1961, 
s/p) 

 

Para Anísio, a situação brasileira naquele momento histórico, é de influência de forças 

contrárias ao desenvolvimento, impeditivas da ação da classe média e seus ideais 

transformadores, e, é preciso pensar em quais forças dirigem de fato o desenvolvimento 

educacional para tratar deste: 

 

Educação para o desenvolvimento era o título do nosso trabalho. Quisemos, com a 
exposição das análises e fatos aqui sumariados, mostrar que nada se pode dizer sôbre 
educação para o desenvolvimento, sem primeiro responder às perguntas 
fundamentais aqui reproduzidas: que classe, que elite dirige o desenvolvimento? 
Com que propósito o dirige? Em que velocidade o quer fazer marchar? (TEIXEIRA, 
1961, s/p) 
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Segundo Saviani (2013), Anísio Teixeira enxerga na classe média e na elite intelectual 

o verdadeiro comprometimento com a educação para o desenvolvimento nacional, que se dá 

por meio da industrialização. Estes dois setores da sociedade têm como função a 

modernização das instituições educacionais, tornando-as democráticas, pois, embora no Brasil 

a industrialização não precise da educação para ocorrer, conseguem enxergar nesta, a 

possibilidade de ascensão social. Esse estado de modernidade a ser atingido pela nação, 

precisa de consciência, tema este também tratado por Vieira Pinto. Sendo o nacionalismo uma 

unificação interna da nação entre favorecidos e desfavorecidos, o instrumento a ser usado para 

atingir a tal estado de conscientização é a educação escolar (SAVIANI, 2013, p.314-315).  

 

3.3.Os diferentes percursos 

É interessante notar que embora Anísio Teixeira e Vieira Pinto estivessem atuando no 

mesmo período em um mesmo projeto educacional de transformação da educação, tendo o 

ISEB como um modelo diferenciado em relação às universidades do período, divergiam 

bastante a como o processo de desenvolvimento pudesse ocorrer, ainda que defendessem 

projetos de uma educação democrática. Estas diferenças, no entanto, não eram apenas 

teóricas, como pretendo mostrar, mas se refletiram nas práticas educacionais a trajetórias dos 

dois educadores. 

O ISEB foi estudado e dividido em algumas fases, segundo seus estudiosos e os 

próprios intelectuais que integraram o Instituto7. Optei pela divisão em duas fases, sendo a 

primeira, o período de 1955 a 1960, em que o instituto estava mais alinhado às políticas 

desenvolvimentistas do governo de Juscelino Kubitschek; e, a segunda, que precede a crise8, 

que culmina na saída de Hélio Jaguaribe e Guerreiro Ramos e na mudança na diretoria do 

instituto, que passa a ter como diretor do Instituto Álvaro Vieira Pinto no lugar de Corbisier, 

em 1961. É importante ressaltar que nesta segunda fase há uma mudança estrutural enorme no 

ISEB, há uma aproximação das pautas da esquerda e das reformas de base propostas pelo 

governo de João Goulart. A falta de verba também gerou dificuldades administrativas, e 

obrigaram aos dirigentes tomar iniciativas que permitissem manter o Instituto funcionando. 

 
7 Toledo (1982) faz uma divisão do instituto em três fases, Oliveira (2006), Lovatto (2010) e Hélio Jaguaribe 
dividem o instituto em duas fases.  
8 Quanto a crise interna no ISEB que se iniciou em 1958 com a publicação da obra O nacionalismo na 
atualidade brasileira de Hélio Jaguaribe, na qual o intelectual defende ideias divergentes acerca do nacionalismo 
e a relevância do investimento de capital estrangeiro. O posicionamento de Jaguaribe gerou grande discussão e 
dividiu opiniões dentro e fora do ISEB. Corbisier defendeu a livre expressão e debate, mas Guerreiro Ramos não 
aceitou diálogo com Jaguaribe, o que culminou na saída dos dois intelectuais do ISEB em 1960, assim como na 
de outros intelectuais, como Anísio Teixeira. 
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O desdobramento da crise, como salienta Freitas (1998), afetou Anísio Teixeira, que 

era muito respeitado por todos os isebianos e reconhecido como um dos principais 

articuladores pelo financiamento do ISEB pelo Estado. Anísio organizou uma moção de 

repúdio à censura ao debate e em apoio a Hélio Jaguaribe, mas com o desfecho negativo da 

situação, Anísio acabou por também deixar o Instituto. O educador continuou a empreender 

projetos para ampliar e melhorar a qualidade da educação brasileira. Em 1961 assumiu a 

reitoria da Universidade de Brasília (UNB), da qual foi um dos idealizadores, e que tinha 

como projeto a mudança das estruturas da universidade brasileira. Anísio possuía o projeto de 

formação de uma comunidade científica de intelectuais, capazes de diagnosticar e resolver os 

problemas da realidade brasileira, o que realizou por meio de seu apoio ao ISEB e em todas as 

instituições por onde passou e todos os cargos públicos que exerceu. Esta trajetória é 

condizente com a postura democrática e liberal assumida pelo educador e com sua concepção 

de uma classe média dirigente. 

Álvaro Vieira Pinto também teve uma produção coerente com sua prática, enquanto 

filósofo, educador e militante no interior do ISEB. O filósofo ajudou a consolidar um projeto 

de uma nova pedagogia dentro do ISEB, com cursos, palestras e 167 teses apresentadas, com 

um formato de pós-graduação, que não poderia ser implementado nas Universidades daquele 

período, como eram feitas no ISEB. Foi o professor que mais proferiu cursos e esteve em sala 

de aula nos anos de 1956 a 19609. Com a publicação de A Questão da Universidade (1961) 

publicada pela UNE, possibilitou importantes debates acerca da reforma universitária, assim 

como quando redigiu, publicou e divulgou o documento: Porque é importante votar contra o 

parlamentarismo no plebiscito?, de 1962. Quando assumiu a diretoria executiva do ISEB, 

teve de lidar com escolhas importantes para manter o instituto funcionando, apesar da pouca 

verba e das tentativas de isolar e diminuir a relevância do Instituto. Também ajudou a 

direcionar para o papel educativo que o ISEB deveria passar a exercer e junto as lutas sociais 

do período, estas escolhas levara a publicação, juntamente com a Editora da Civilização 

Brasileira, de Os Cadernos do Povo Brasileiro, dos quais foi diretor junto a Ênio da Silveira. 

Os Cadernos foram escritos entre os anos de 1962 a 1964, quando teve sua circulação 

interrompida, devido ao golpe de estado. Foram 28 volumes sobre os assuntos da política, 

economia, cultura, história brasileira, pensados em seu formato de bolso, linguagem acessível, 

extensa tiragem e de preço muito barato. Eram impressos pelo menos 20 mil exemplares, e 

incentivados a passar de “mão em mão”, para que pudessem atingir o máximo de pessoas 

 
9 Dados do Relatório Suscinto trazidos por Oliveira (2006) em sua tese de doutoramento. 
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possível. A edição de Vieira Pinto, Por que os ricos não fazem greve? chegou a 100 mil 

exemplares vendidos. Segundo Lovatto (2010), dos 24 milhões10 de brasileiros alfabetizados, 

na década de 1960, pelo menos 1 milhão teve acesso aos Cadernos do Povo Brasileiro.  

São dados impressionantes e mostram a significativa finalidade e função social dos 

Cadernos naquela sociedade efervescente, graças ao debate ideológico da realidade brasileira 

do pré-64 em prol das Reformas de Base que suscitaram. Segundo Lovatto (2010) esta é a 

fase do nacionalismo reformista,  em que os intelectuais, assim como Vieira Pinto, não 

estavam engajados em uma proposta revolucionária, contudo ajudaram a promover debates e 

fortalecer a luta de massas e a luta de classes no Brasil, o que também é condizente com a 

trajetória do Filósofo, que defendeu desde suas primeiras obras no ISEB, o protagonismo das 

massas no processo de desenvolvimento nacional, e sua escolha pela aproximação dos 

movimentos sociais e movimentos estudantis, e também de um posicionamento mais à 

esquerda e marxista. 

 

Considerações Finais 

Tanto Vieira Pinto como Anísio Teixeira tiveram uma teoria e prática coerentes, como 

pudemos notar em suas trajetórias pelo ISEB nas décadas 1950 e começo de 1960. Nenhum 

dos dois defendiam perspectivas revolucionárias, mas pudemos ver que Vieira Pinto ainda 

pôde se aproximar das lutas sociais no interior do ISEB na segunda fase do Instituto, o que 

não era possível  dada a natureza elitista do escolanovismo, defendida por Anísio Teixeira, 

por mais inovadora e em defesa da democracia que pudesse ser. Natureza aristocrática essa, 

tratada por Saviani (2009) em Escola e Democracia, ao criticar a desigualdade criada pelos 

escolanovistas, ao abandonar a igualdade e posicionarem seu foco nas técnicas e métodos, 

deixando de lado a educação, enquanto instrumento de participação política na sociedade, 

vinda de uma compreensão da inaptidão da classe trabalhadora, em poder escolher seus 

próprios governantes, então a necessidade de uma Escola Nova.  

Embora os dois educadores tenham exercido papel fundamental para que o ISEB 

cumprisse sua função educacional e fossem influenciados pelo desenvolvimentismo isebianos, 

para promover melhorias na educação nacional, a concepção educacional e política de Anísio 

e Vieira Pinto os distanciou na luta pela educação pública, reforma universitária e uma 

sociedade democrática no pré-64. Vieira Pinto enxergou a importância de promover uma 

 
10 Dados do INEP e IBGE da década de 1960, em que havia 70 milhões de habitantes, com 57% acima dos 15 
anos, em números absolutos 40 milhões e desses 40% eram analfabetos, o que significam 16 milhões. 
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educação popular, que valorizasse a potência transformadora das massas, o que está presente 

em sua obra e na forma como conduziu o Instituto. 
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Resumo 

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

Este texto apresenta os resultados de uma pesquisa de iniciação científica que 

teve como tema a proposta de formação de professores a partir da análise do 

“Compêndio de Pedagogia”, de 1907, e da trajetória intelectual de seu autor. Trata-se, 

assim, de um trabalho bibliográfico-documental, que partiu dos trabalhos de História e 

História da Educação já desenvolvidos sobre o tema, mas que teve como horizonte o 

exercício da leitura do documento em seu original. 

Os estudos que retomam a trajetória histórica da formação de professores nos 

colocam diante das origens da sistematização da educação no país, bem como dos 

projetos de educação em disputa e a ação do Estado na proposição de modelos culturais 

de escola e de professores.  

 

1.1 Objetivos 

O objetivo central deste texto é analisar a proposta de formação de professores a 

partir da apresentação do “Compêndio de Pedagogia” de Dario Vellozo, de 1907, e da 

trajetória intelectual de seu autor.   

 

2 Referencial Teórico 

 Partimos do pressuposto que analisar a obra de Vellozo nos auxilia na 

compreensão da forma de pensar a educação e a formação de professores de uma época. 

Além disso, a análise fornece subsídios para a compreensão do pensamento educacional 

de um intelectual do início do século XX e da maneira como ele concebia a educação 

em seu tempo histórico. Considerando que a história é composta por mudanças e por 

permanências, podemos compreender nossa própria época e o modelo de formação de 

professores atual a partir das origens desse processo no Paraná. Olhar para a História da 

Educação, de modo amplo, e da formação docente, de forma específica, coloca os 

profissionais da educação diante do passado coletivo da profissão, aprimora o olhar 

crítico e indagador acerca de sua atuação e amplia a compreensão da educação em sua 

própria época. 

 A pesquisa considerou que todo projeto de educação é antes um projeto de 

sociedade. Desse modo, as principais questões que nortearam a leitura do documento 
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foram: qual a proposta de formação de professores contida no Compêndio de Pedagogia 

de Dario Vellozo? Qual projeto de educação e de sociedade ele representava?   

Entende-se que toda obra deve ser compreendida em seu contexto de produção. 

Nesse sentido, para atingir nosso objetivo neste texto, primeiro será apresentado o 

contexto histórico-educacional, em especial o conceito de “otimismo pedagógico” e 

“entusiasmo pela educação”, a partir de um referencial clássico sobre a temática, os 

estudos de Jorge Nagle (2009).  

Dario Vellozo é amplamente estudado na área de História e Historiografia da 

Educação, e é considerado um clássico quando se analisa a educação paranaense no 

início da República. Esta análise se justifica justamente por esse motivo: um clássico 

merece sempre ser revisitado a fim de lançar novos olhares, uma vez que o 

conhecimento histórico é dinâmico e está sempre em construção. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Com o intuito de analisar o discurso pedagógico do início da República no 

Paraná, bem como a proposta daquele contexto para a formação de professores, o 

caminho escolhido foi a análise da trajetória e do discurso pedagógico a partir do exame 

de uma obra especificamente. Todavia, consideramos que as trajetórias de vida devem 

ser analisadas em suas relações com o contexto histórico, social, econômico, político e 

cultural. Desse modo, a trajetória intelectual de Dario Vellozo será considerada em seu 

papel na organização da cultura na perspectiva de Gramsci (1982) bem como nos 

embates de sua época pelos projetos de educação em disputa, especialmente entre 

aqueles que defendiam a escola laica, como Vellozo, e os educadores católicos. 

A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica-documental, que considera 

as pesquisas da área sobre o tema, mas que tomará como principal fonte documental o 

manual escrito por Vellozo, publicado em 1907 e adotado na Escola Normal de 

Curitiba. O documento será apresentado e historicamente inserido em seu contexto, bem 

como em uma discussão sobre os intelectuais e seu papel na sociedade, especialmente a 

partir da trajetória intelectual de Dario Vellozo e seus embates com os intelectuais 

católicos no início da sistematização da instrução pública no Estado do Paraná. Isso 

significa afirmar que todo documento é portador de um discurso ideológico, e não 

possui neutralidade nem traz em si uma verdade.  
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4 Resultados 

Antes de pensar o período de publicação da obra, faz-se necessário um breve 

recuo histórico para compreender a construção do ideal republicano de educação. As 

discussões e preocupações com a instrução popular “[…] como meio de habilitação dos 

homens para a função da cidadania”, remonta o período da constituinte de 1823, durante 

o Brasil Império (BOTO, 1999, p. 253). Mesmo em um império de súditos já se pensava 

e defendia no Brasil um sistema de ideias cujo alicerce vinha da França, no sentido da 

universalização dos direitos (BOTO, 1999).  

Devido à eminente proclamação da república, os líderes e intelectuais 

republicanos defendiam que o povo deveria ser “sutilmente educado” para uma vida 

democrática, e a escola seria a responsável por essa tarefa, a fim de formar cidadãos 

para exercício dos direitos e colocar o Brasil no patamar dos países desenvolvidos 

(BOTO, 1999).  

Antes da promulgação da Constituição em 1891 o governo republicano 

implementou vários dispositivos legais, tendo como justificativa que a proclamação da 

República lhes dava esse poder, tais como a separação entre Estado e Igreja, o voto 

apenas para alfabetizados, a descentralização da oferta da educação primária como 

responsabilidade dos estados, extinção de feriados católicos, ensino religioso e 

subvenções (CURY, 2001, 2005, 2011 apud PEREIRA 2015, p.77). A Igreja Católica 

reagiu: por um lado, pressionava para o reestabelecimento do ensino religioso nas 

escolas públicas; por outro, difundia suas ideias pedagógicas por meio de livros e 

artigos em revistas e jornais, bem como em livros didáticos para uso nas escolas 

públicas, uma vez que a Igreja possuía suas próprias Escolas Normais (SAVIANI, 

2007). 

Jorge Nagle (2009) observa que com a instalação do Regime Republicano o 

catolicismo foi deslocado de sua posição privilegiada, acabando, assim, com sua “fase 

regalista”, e tendo início a independência entre a sociedade religiosa e sociedade civil.  

As duas primeiras décadas do novo regime político tiveram como característica 

uma calmaria entre os católicos brasileiros, e, apenas na terceira década da República,  

ocorreram manifestações mais importantes. O primeiro sinal de mobilização dos 

católicos foi a Carta Pastoral de D. Sebastião Leme, arcebispo de Olinda, na qual foi 

feita a crítica ao fato do Brasil ser um país ignorante religioso, e que isso era a fonte de 

todos os males. O meio de resolução deste problema, na visão de D. Sebastião, era a 
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introdução da religião em todas as esferas, desde os intelectuais, camadas populares, 

escola, imprensa, entre os homens públicos e os pais de família (NAGLE, 2009). Ainda 

para D. Sebastião Leme, os católicos brasileiros eram “católicos de clausura”, pois, 

mesmo acreditando que o Brasil era um país de maioria católica, estes não possuíam 

força influente no destino do Brasil. 

Nesse contexto, um grupo de intelectuais católicos fundou a revista A Ordem, 

em 1921, com o objetivo difundir as ideias católicas e fortalecer a aglutinação desses 

intelectuais, e, com isso, poderiam combater as ideias e ações indiferentes e hostis à 

igreja naquele momento. Mas as ações católicas não pararam com a fundação d’A 

Ordem. Em 1922 foram criados o Centro Dom Vital e a Confederação Católica. O 

Centro Dom Vital teve uma importância muito grande, pois este influenciaria 

espiritualmente na vida dos intelectuais católicos brasileiros. O Centro Dom Vital, “[…] 

como sociedade, propõe-se única e exclusivamente a ajudar o Episcopado Brasileiro na 

obra de recatolização da nossa intelectualidade, facilitando o conhecimento das 

doutrinas da Igreja, e de seus ideais na prática social deste momento” (NAGLE, 2009, 

p.74). Já a Confederação Católica, “[...] foi fundada com o objetivo de congregar o 

laicato católico para a ação comum” (NAGLE, 2009, p. 74). 

O momento oportuno para Igreja apresentar suas reivindicações ocorreu entre 

1924 e 1926, período em que se precede a revisão da constituição. Arthur Bernardes, 

presidente no período, estava preocupado com a onda de inconformismo que assolava o 

país, e propôs ao congresso a revisão da Constituição de 1891. Para os católicos, este 

era o momento de propor algumas de suas reivindicações, e apresentaram duas emendas 

ao projeto de revisão constitucional: uma referente ao ensino religioso facultativo, outra 

que definia que nenhuma outra religião seria beneficiada com subvenção oficial. 

(NAGLE, 2009). 

Os católicos que eram a favor da aprovação argumentavam que isto representava 

a vontade da maioria e que “[...] constituía a legítima vontade da alma nacional” 

(NAGLE, 2009, p. 76). Os não-católicos, e até mesmo alguns católicos, enxergavam na 

aprovação dessas emendas um atentado à liberdade espiritual, e que elas feririam os 

ideais republicanos de liberdade, igualdade e fraternidade, e com isso provocar o “[...] 

renascimento da questão religiosa e seus males” (NAGLE, 2009, p. 76). As emendas 

não foram aprovadas, tanto por protestos como também pela pressa do Governo em 

reduzir o número de emendas, que de 75, ficaram em apenas 5. Mas nem tudo foi 
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perdido para os católicos, pois foi acrescentado ao § 7° do art. 72 que: “Nenhum culto 

ou Igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependências ou aliança 

com o Governo da União, ou dos Estados” (NAGLE, 2009, p.76). Terminava, dessa 

maneira, a primeira fase da luta dos católicos para alterar as bases laicas do regime 

republicano. 

A segunda fase tem início após a morte de Jackson de Figueiredo, no fim de 1928, 

e quem passa a liderar o movimento é Tristão de Athayde. Sob a nova liderança, o 

Centro Dom Vital, e a revista A Ordem sofrem mudanças importantes em suas 

orientações. Para a revista, o novo projeto era “[...] prosseguir, tanto quanto possível, na 

obra de criação de uma cultura católica superior”, “[…] cultura religiosa, eis o que 

importa: sendo assim, A Ordem perderá naturalmente seu caráter político, que em 

tempo possui [...] (e) passa agora a ser uma revista de cultura geral, visando mais a 

inteligência que os acontecimentos” (NAGLE, 2009, p. 76). Para Nagle (2009, p. 77) 

algo que merece destaque é o fato da “continuidade na doutrinação de determinados 

aspectos do pensamento católica”, e além disso os católicos procuravam criticar as 

outras correntes, como a maçonaria, espiritismo ou positivismo. Sobre isso, merece 

atenção a campanha presidencial de 1921, onde o candidato Nilo Peçanha é acusado de 

ser representante da maçonaria. 

A tomada de posição por parte dos católicos, é de grande importância, pois é a 

partir desse momento é que eles começam a se colocar a favor das candidaturas, ou 

contra elas. Outro fato do período, é que os católicos se mostravam contrários a 

qualquer movimento revolucionário, pois enxergavam que isto causa “[...] desgaste no 

sentimento da autoridade, faz desaparecer a obediência, é algo antidemocrático” 

(NAGLE, 2009, p. 78).  

Gramsci (1982) observa que todo grupo social de intelectuais quer ter o domínio 

ideológico, e isso ocorreu tanto com os intelectuais católicos, como os laicos, e que os 

grupos de intelectuais tradicionais enxergam a “[...] si mesmos como sendo autônomos 

e independentes do grupo social dominante” (GRAMSCI, 1982, p. 06). 

Na década de 1910 se desenvolveram correntes de ideias e movimentos político-

sociais que atribuíram importância ao tema da instrução em seus diversos tipos e níveis, 

o que favoreceu um clima de “otimismo pedagógico” ou “entusiasmo pela educação”. 

(NAGLE, 2009). Essas correntes prepararam o terreno para que os educadores 
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profissionais e especialistas nos anos 1920 transformassem essa defesa mais ampla da 

escolarização em programas mais específicos de formação  

 Nesse contexto, um conjunto de crenças movimentava os debates no país nos 

mais diversos assuntos, entre eles, na educação. Comumente são denominadas ideias 

positivistas o conjunto de ideias pautado na crença da educação como solução para uma 

crise moral e consequente desenvolvimento e progresso. Faziam parte desse conjunto 

heterogêneo de ideias diferentes grupos, tais como membros da maçonaria, espíritas 

kardecistas, protestantes e positivistas (DEL PRIORE, 2016). 

 Esses diferentes grupos sociais defendiam no início da república um projeto 

comum: de secularização do Estado brasileiro. Essa defesa implicava um projeto de 

instrução pública popular laica, que se pautava na defesa da primazia da ciência e de 

uma educação cívica (RUCKSTADTER, NODA, 2017).  

 Não houve, portanto, um único grupo na defesa da laicização da educação. Ao 

analisar o anticlericalismo na transição do império para a república, Cunha (2017) 

destaca que essa questão não pode ser pensada a partir do binômio Estado-Igreja 

católica, e que muitos foram os “vetores de secularização” no Brasil: 
 

Um desses grupos foi aquele composto por Mestres e Professores. Os 
anticlericais, portanto, eram um grupo composto principalmente por 
positivistas, maçons e liberais, que defendiam a construção de uma República 
laica. (RUCKSTADTER, NODA, 2017, s.p.)  

 

 Concomitante a esse movimento, a Pedagogia nascia como ciência de forma 

muito próxima da Fisiologia e da Psicologia. Não se pode reduzir o pensamento de 

Vellozo ao positivismo, mas encontramos em sua obra e em sua atuação a concepção da 

pedagogia como ciência e seu papel moral e cívico.  

 
A expansão do positivismo se deu em vários setores da sociedade brasileira, 
como imprensa, parlamento, escolas, literatura e vida científica. Dario 
Vellozo ocupou a maioria desses espaços em Curitiba. Foi a partir dos anos 
iniciais da república, momento em que viveu o autor, que o pensamento 
positivista tomou corpo na educação brasileira (RUCKSTADTER, NODA, 
2017, s.p.) 
 

 Dario Vellozo se situa nesse conjunto heterogêneo e pode ser considerado parte 

desse grupo de republicanos e defensores do livre-pensamento (DEL PRIORE, 2016). 

Para o autor, havia uma luta comum aos liberais, republicanos, democratas, socialistas e 

anarquistas: enfrentar a tirania da coroa e da Igreja (RUCKSTADTER; NODA, 2017).  
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Tal crença e preocupação em sistematizar a instrução pública para o povo pode 

ser percebida também nos primeiros anos da República no Paraná, e a elaboração de 

políticas públicas para organizar a educação no estado foi precedida também de intensos 

debates3.  

As tentativas de organização primária, por sua vez, desencadearam a 

necessidade de pensar a formação do professor primário. Nesse contexto, a Escola 

Normal assumiu o papel de formar esses professores a fim de desenvolver melhor 

orientação pedagógica. (OLIVEIRA, 2001). 

A primeira Escola Normal do estado foi a da capital Curitiba, criada em 1876, e 

serviu de modelo para a criação e expansão de Escolas Normais por todo estado nas 

décadas seguintes. Nela, Dario Vellozo atuou como professor e escreveu um manual, o 

“Compêndio de Pedagogia”, publicado em 1907, subsidiado pelo Governo do Estado e 

utilizado no curso Normal. 

Dario Persiano de Castro Vellozo, nasceu no dia 16 de novembro de 1869 no 

Rio de Janeiro, e se mudou para Curitiba no ano de 1885 com apenas 16 anos de idade. 

Dario Vellozo sempre esteve em contato com o mundo da imprensa e literatura, desde 

jovem. Seu primeiro emprego ainda no Rio de Janeiro foi como aprendiz de 

encadernador e em seguida de tipografo, e quando veio para o Paraná continuou essas 

atividades no jornal Dezenove de Dezembro (TEDARDI, 2002). 

 O itinerário intelectual de Vellozo: 

 
[…] seguindo as influencias de sua geração, foi marcado pelo  debate acerca 
da abolição da escravidão e das ideias republicanas no Brasil, de tendência 
iluminista. Aderiu ao anticlericalismo, posição que ifluenciou sua obra 
pedagógica, pois a laicidade da educação pública foi um dos fundamentos de 
sua luta na educação. O professor Vellozo pode ser considerado como 
precursor da corrente laica na cidade de Curitiba. (RUCKSTADTER, NODA, 
2017, s.p.)  

 

Ao chegar em Curitiba, Vellozo vivenciou um intenso clima de debates, 

sobretudo na imprensa, sobre a construção de uma nação republicana, laica, dos quais 

participou colaborando, dirigindo e fundando revistas (RUCKSTADTER; NODA, 

2017). 

                                                             
3 Sobre o tema há a consistente análise dos debates sobre a organização da educação no Paraná que 
antecederam a elaboração da Constituição do Paraná em 1892, e que deram origem a uma série de 
políticas públicas para organizar a educação no Estado, realizada por Machado e Cury (2013). 
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Foi a partir de 1890 que Vellozo se tornou mais ativo no mundo dos intelectuais 

paranaenses, pois a partir deste ano começou a escrever para a revista “Club 

Curitibano”, e após iniciar sua carreira nesta revista, passou a escrever para outros 

periódicos. Escreveu também para a revista “O Cenáculo”, e foi responsável pela revista 

“Esphynge”, relacionada à maçonaria. Foi ainda colaborador e diretor da Revista “A 

Escola”, na qual transmitia suas ideias enquanto educador (TEDARDI, 2002). 

 Em 1909, Dario Vellozo fundou o Instituto Neo-Pitagórico, cuja principal 

finalidade era organizar uma contracorrente ao que ele entendia como dissolução moral 

CORDIOLLI, 2006)4 

O Professor Vellozo se insere no grupo de intelectuais tradicionais do período 

republicano. Intelectual pela sua ação, e tradicional pela sua formação, podem ser 

considerados intelectuais tradicionais a partir do referencial gramsciano “[…] os 

eclesiásticos e toda uma série de administradores, eruditos, cientistas, teóricos, filósofos 

laicos etc”. (MONASTA, 2010, p. 21). O autor acrescenta que para Gramsci: 
 
[…] os intelectuais não podem ser definidos pelo trabalho que fazem, mas 
pelo papel que desempenham na sociedade; essa função, de forma mais ou 
menos consciente, é sempre uma função de “liderar” técnica e politicamente 
um grupo, quer o grupo dominante, quer o grupo que aspire a uma posição de 
dominação. (MONASTA, 2010, p. 20) 
 

Dario Vellozo defendia a escola laica, pública, profissionalizante e obrigatória, se 

engajou no movimento anticlerical como uma maneira de consolidar a República e 

acreditava que “[...] todo conhecimento era válido, desde que libertasse as consciências 

das amarras da Igreja Católica” (SCHAFFRATH, MIGUEL, 2012, p. 263). Pregava 

“[...] a educação leiga; voltada para a liberdade de consciência e para a formação do 

livre arbítrio” (CORDIOLLI, 2006, p. 34). Assim, sua concepção de escola moderna era 

aquela que respeitasse esses princípios.  

Dario Velozzo faleceu em 28 de setembro de 1937, aos 67 anos, cinco anos após 

ter encerrado sua carreira no magistério, deixando extensa e variada obra, entre textos 

na imprensa, poemas e compêndios, reunidos e publicados postumamente em cinco 

volumes pelo Instituto Neo-Pitagórico. Dentre suas obras, encontram-se dois 

compêndios, frutos de sua atuação direta no magistério no Ginásio Paranaense e na 

                                                             
4Foi esse mesmo instituto quem publicou, por ocasião do centenário de seu nascimento, em 1969, o 
Primeiro Volume das suas obras completas.  
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Escola Normal: “Licções de História” (1902) e “Compendio de Pedagogia (1907)”, este 

último, objeto direto do estudo que originou este texto.  

No momento do lançamento da obra de Vellozo havia uma luta ideológica pelo 

modelo cultural educativo a ser implementado, e, sobretudo, o embate entre os 

defensores de um projeto de educação laica e dos católicos. Vellozo se situa entre os 

intelectuais que defendiam uma educação cívica, que se distanciasse dos preceitos 

religiosos. 

O Compêndio de Pedagogia é uma obra que se encontra inserida “[…] no 

conjunto de obras e de perspectivas de escolarização que se construía no Brasil a partir 

da segunda metade do século XIX, e se fortaleceu com a República e suas reformas de 

ensino” (SCHAFFRATH; MIGUEL, 2012, p. 262). Foi escrito exclusivamente para uso 

na Escola Normal e por um professor da Escola Normal, alguém que conhecia a 

dinâmica, a política, a cultura e os alunos para qual esse material foi produzido. Vale 

ressaltar ainda que a obra foi subsidiada pelo Governo do Paraná e que o material ainda 

contava com conteúdos específicos para a formação dos normalistas que ocupariam os 

postos de trabalho de professores no magistério do estado do Paraná (SCHAFFRATH; 

MIGUEL, 2012). A obra também se insere “[…] no conjunto de obras e de perspectivas 

de escolarização que se construía no Brasil a partir da segunda metade de século XIX, e 

se fortaleceu com a República e suas reformas de ensino” (SCHAFFRATH; MIGUEL, 

2012, p. 263).  

O Compêndio foi publicado em 1907, reeditado em 1975, e organiza-se em três 

livros, sendo um livro para cada ano do curso na Escola Normal. O primeiro livro 

composto por dez lições, o segundo livro por outras dez, e por fim, o terceiro livro por 

onze lições. A obra é um impresso tipográfico, que tem como características textos 

escritos em lições numeradas e por resumos em forma de esquemas, dispostos ao final 

de cada lição (SCHAFFRATH; MIGUEL, 2012). 

A obra tem um total de setenta e duas páginas, sendo cinquenta e seis dessas 

páginas dedicadas ao livro utilizado no primeiro ano da Escola Normal. É composto por 

uma apresentação repleta de elogios feita pelos relatores do processo de sua adoção pela 

Escola Normal, uma carta aos normalistas, escrito pelo próprio Dario Vellozo.  

O primeiro livro traz lições de História da Educação, e as primeiras noções sobre 

Pedagogia. O segundo livro apresenta as noções de teoria pedagógica a partir de 

questões didáticas e metodológicas para atuação em sala. O terceiro livro contém os 
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princípios e regras para a prática docente em cada disciplina que os futuros normalistas 

trabalhariam na Escola Primária (SCHAFFRATH; MIGUEL, 2012). 

O Compêndio teve que passar por um trâmite regimental pelo qual passavam 

todos os livros que eram utilizados pela Escola Normal. O livro só foi distribuído aos 

normalistas após ser analisado por Lysimaco Ferreira da Costa, João Podeleck Boué e 

Francisco R. Azevedo Macedo, que eram professores da Escola Normal e do Ginásio 

Paranaense, e depois de aprovado pelo Governador do Estado (SCHAFFRATH; 

MIGUEL, 2012). Após o parecer dos relatores, o compêndio é apresentado por 

Professor Vellozo no formato de uma carta aos normalistas (VELLOZO, 1975). 

A carta escrita pelo professor Vellozo é uma importante fonte para entender a 

maneira como o autor pensava a educação. Entre outros tópicos, destaca que o professor 

deve ser exemplo para os alunos, que a Escola Normal não deveria se preocupar 

somente com a instrução, mas, principalmente, com a educação. Para ele, a pedagogia 

não deve sufocar e fazer com que a criança perca sua iniciativa, fazendo com que esta 

tenha apenas uma mecânica intelectual. Para ele, a educação deveria servir para 

aperfeiçoar, sem, contudo, transformar as crianças em cópias umas das outras. A 

educação não deveria acabar com algo que fosse original. Com a República e a nova 

Constituição, ocorrendo a separação entre Estado e Igreja, o ensino público excluiu o 

ensino religioso, que deveria ser apenas responsabilidade da família e dos sacerdotes. 

Para Vellozo, o professor devia respeito à crença de seus alunos, e nunca deveria impor 

a eles seu credo. Todavia, no que se refere à afetividade, a escola deveria ser um 

complemento do lar. Os professores deveriam ser pacientes e piedosos com seus alunos.  

Ao se dirigir aos normalistas nessa carta introdutória ao compêndio, aponta que 

a educação deveria ser vista como um bem público e uma ciência, e o magistério seria o 

mensageiro desses valores científico não apenas aos alunos mas a toda a sociedade. Na 

carta, assim, “[…] manifesta forte apelo aos normalistas para a importância da educação 

e do magistério como missão” (SCHAFFRATH; MIGUEL, 2012, p. 264-265).  

Antes de dar continuidade à apresentação da obra, faz-se necessário entender o 

significado do termo pedagogia, tanto na sua origem, como utilizado atualmente, pois 

posteriormente, veremos o significado do termo pedagogia para o Professor Vellozo em 

seu Compêndio. 

A problemática pedagógica nem sempre foi tratada sob o nome de pedagogia, 

“[…] a trajetória histórica da problemática da pedagogia não coincide necessariamente 
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com a trajetória histórica do termo pedagogia” (SAVIANI, 2008, p. 04). Desde a 

Grécia, o conceito de Pedagogia tem uma dupla referência, um sentido filosófico de 

reflexão e de finalidade ética e um sentido prático inerente à Paideia. (SAVIANI, 2008) 

Ao longo da história do ocidente “[...] a pedagogia foi firmando-se como 

correlato da educação, entendida como modo de aprender ou de instruir o processo 

educativo” (SAVIANI, 2008, p. 01). Assim, a Pedagogia se desenvolveu em uma 

relação íntima com a prática educativa, constituindo-se como teoria ou ciência dessa 

prática.  

 Para o positivismo a pedagogia foi na sua origem associada à prática educativa, 

que se interessa pela realização do fenômeno educativo e, não apenas o conhecimento 

do fato educativo (DURKHEIM apud SAVIANI, 2008). 

Foi a partir do século XIX que passou a generalizar a utilização do termo 

pedagogia para designar a conexão entre a elaboração consciente da ideia da educação e 

o fazer consciente do processo educativo (SAVIANI, 2008). 

A lição um do compêndio, do primeiro livro, inicia-se com a definição de 

pedagogia pelo autor, sendo esta entendida como “[...] a arte e a ciência da educação. 

Ensina a ensinar: indica os meios, regras e preceitos de que deve servir-se o professor a 

fim de instruir e educar os alunos”. Em seguida, vem sua definição do que é método, 

modos, formas e processos, o que é a pedagogia didática, seus princípios, leis e regras. 

Para ele, a escola instrui e educa, sendo “[...] o verdadeiro fim do ensino, não é, porém, 

instruir, é educar”, e que “[...] a instrução é o meio de educar conscientemente”. Ainda 

na lição um, temos a definição de educação como “[...] o conjunto de ponderados 

esforços no sentido de desenvolver as faculdades físicas, intelectuais e morais do 

indivíduo, facultando-lhe meios de aperfeiçoamento, para felicidade própria e alheia” 

(VELLOZO, 1975, p. 397). O autor, assim, divide essa educação em educação física, 

intelectual, moral, estética e cívica.  

As lições dois, três e quatro, tratam sobre algumas civilizações, que são inseridas 

no período entendido por ele como Antiguidade. As civilizações estudadas nestas três 

lições são primeiramente os chineses, egípcios e hebreus, em seguida hindus e persas, e, 

por último, gregos e romanos. A lição cinco, trata sobre o período medieval e tempos 

modernos. No final dessa lição, apresenta a pedagogia como ciência no século XIX. 

Considera que “a Pedagogia, constituída em bases positivistas, os princípios 

estabelecidos com firmeza, elevou a verdadeira ciência” (VELLOZO, 1975, p. 424). 
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Além disso, apresenta pensadores que embasam a pedagogia como ciência no ocidente e 

apresenta brevemente cada um deles. São eles: Pestalozzi, Froebel, Girard. Spencer, 

Bain, Compayré. Acrescenta um último parágrafo, sem, contudo desenvolver sua 

explanação, para ressaltar que “Não poucas senhoras rêm se dedicado igualmente ao 

problema da educação e do ensino: Genlis, Hamilton, Neckerde Saussure, Zalina 

Rolim...” (VELLOZO, 1975, p. 425). 

Na lição seis o autor divide a Pedagogia em Didática e Metodológica, a 

apresenta as definições gerais de cada uma delas. O autor tinha como objetivo nessa 

parte de seu compêndio “[...] buscar o que há de mais científico em relação às questões 

da educação formal, sem, contudo abrir mão do aconselhamento e do estabelecimento 

de valores morais” (SCHAFFRATH; MIGUEL, 2012, p. 265). 

Nessa lição, o autor define a Pedagogia Didática como: 

 

[…] o estudo da teoria, princípios, leis e regras do ensino. Investiga os 
deveres e qualidades do professor e do aluno, a organização e disposição da 
escola, a disciplina. As aplicações do ensinamento pedagógico, sua razão de 
ser a elucidação das causas pertencem à pedagogia didática (VELLOZO, 
1975, p. 427). 
 

Ainda nesta lição, o autor entende que o campo de ação da pedagogia é muito 

vasto, abrangendo a escola e a criança. O seu entendimento sobre instruir é o de 

ministrar o saber a outro, e o educar é persuadir o indivíduo. A Pedagogia Didática, 

assim, serviria para formar seres úteis e conscientes, e que para chegar a este fim, não 

basta instruir, é necessário educar. 

Nosso autor define Pedagogia Metodológica como: 

 
[…] a parte da ciência pedagógica que estuda os modos, métodos, formas e 
processos de ensino, e sua aplicação às diversas matérias. Investiga a maneira 
mais nítida, rápida e eficaz de que pode dispor o mestre, a fim de transmitir 
os conhecimentos aos alunos (VELLOZO, 1975, p. 429). 

 
As lições número sete e oito apresentam as ideias de modos e métodos de 

ensino, sendo o modo de ensino definido como “[...] a maneira de organizar a escola, de 

agrupar os alunos para a boa ministração do ensino” (VELLOZO, 1975, p. 432). O 

ensino para ele deveria ser dividido em modo individual, simultâneo, mútuo e misto, e o 

método de ensino é visto como “[...] o meio de transmitir aos alunos o conhecimento, 

com ordem, nitidez e propriedade” (VELLOZO, 1975, p. 434). Os dois principais 

métodos para ele são o indutivo e dedutivo. Pode existir uma confusão de termos, então 
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Dario Vellozo traz a distinção entre modo e método, sendo o modo o “[...] meio de 

organização da escola”, e o método “[...] os meios de administrar o ensino” 

(VELLOZO, 1975, p. 432).  

A lição nove trata da educação em geral, que o autor define como “conjunto de 

ponderados esforços no sentido de desenvolver as faculdade físicas, intelectuais e 

morais do indivíduo, facultando-lhe meios de aperfeiçoamento, para felicidade própria e 

alheia” (VELOZZO, 1975, p. 438). O autor divide a educação em, educação física, 

intelectual, moral, estética e cívica. E por último, a lição dez discorre sobre o professor 

e a escola. Para ele, o professor deve ser alguém competente, com moral, e deve tratar 

seus alunos de maneira amena, além de possuírem métodos de ensino. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

O estudo da obra Compêndio de Pedagogia, do professor Dario Vellozo é de 

grande importância, pois este material possibilita a compreensão da história da educação 

no Brasil a partir do olhar regional, tendo em mente que ainda que o: 

 
[…] processo de escolarização do povo tenha seguido padrões nacionais, ele 
recebe a influência de diferenciais trazidos pela imigração, pela economia 
baseada na erva-mate e no café, pelo comércio com a Argentina, Paraguai e 
Uruguai (MIGUEL, 1997 apud SCHAFFRATH; MIGUEL, 2012, p. 262). 

 

O manual de Dario Vellozo marcou durante muitos anos as atividades 

pedagógicas e de metodologia que eram oferecidas aos normalistas, e “[...] contribuiu 

enormemente para os processos que envolveram a cultura educativa de massas no 

Brasil” (SCHAFFRATH; MIGUEL, 2012, p. 267). 

Com o fim do Império, e o início da República, observam-se diversas mudanças 

no Brasil, tanto nos aspectos políticos, sociais e econômicos. Dentre elas podemos 

destacar a separação entre o Estado e a Igreja a partir da Constituição Republicana de 

1891. A cisão entre estes dois elementos causou mudanças na sociedade, e um dos 

setores onde se pode mensurar esse impacto é a educação, pois a escola pública estatal 

passou, em tese, a ser laica. Os embates entre os intelectuais católicos e laicos foi 

acirrado durante o período, pois ambos desejavam ter a hegemonia no processo 

educativo nas instituições públicas de ensino. 

A educação passou a ser responsabilidade do Estado, que passou a enxergar nela 

o meio de levar o país a um grau de desenvolvimento aceitável, e colocando-o entre as 
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grandes nações do mundo. Daí surge o entusiasmo pela educação e o otimismo 

pedagógico, em um movimento heterogêneo de ideias que defendia a instrução popular 

como solução moral e para o desenvolvimento da jovem República brasileira.  

Para Vellozo, a pedagogia era a ciência da educação que se ocuparia em ensinar, 

e que indicaria os meios, regras e preceitos que deveriam ser seguidos pelo professor 

para educar e instruir. Para ele, a pedagogia não deveria nunca sufocar a criança, e 

torná-la apenas um ser mecânico, sem iniciativa. A divisão da Pedagogia em duas áreas 

também merece destaque na obra do professor Vellozo. A pedagogia didática definida 

por ele como o estudo das normas e regras do ensino deveria formar seres úteis e 

conscientes. Para tanto, mais que instruir, era necessário educar. E, por fim, a pedagogia 

metodológica deveria se ocupar dos modos e métodos de ensino. 

Porém, mais que em consonância com a visão de uma Pedagogia científica, 

próxima da Psicologia e da Biologia, Dario Vellozo, em seu “Compêndio de 

Pedagogia”, defendia para a formação de professores o projeto do Estado Republicano: 

uma escola laica, uma educação moral e cívica com o intuito não apenas de instruir nas 

letras, mas principalmente na formação de cidadãos. Os professores, nesse projeto, 

deveriam se modelos morais e representantes do Estado na missão de educar a 

população para que compreendesse seus deveres e que colaborasse com o progresso do 

país. 
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[GT3 – História da Alfabetização] 

 

LEITURA E ESCRITA: GÊNESE E MODERNIDADE 

 

Júlio Resende Costa1 
Sônia Maria dos Santos 2 

 

Resumo 

O tema alfabetização e letramento foi escolhido por ser um campo da educação que ainda 
produz grandes debates, cuja discussão parece estar longe de ser encerrada. A celeuma que se 
instalou nas escolas brasileiras a partir da década de 1980 deu novo vigor à discussão sobre a 
alfabetização, ensejando novos estudos. O propósito central deste trabalho procurou 
identificar os elementos constitutivos do processo de alfabetização ao longo do tempo e seus 
determinantes histórico-sociais. Esta pesquisa tem como pressuposto a ideia de que a 
alfabetização é um processo complexo, ultrapassa o simples conceito de ler e escrever e 
avança para o campo o uso da leitura e da escrita em práticas sociais. O percurso 
metodológico que escolhemos permitiu trilhar os caminhos adequados para alcançar nosso 
propósito investigativo. O trabalho possui cunho descritivo e abordagem qualitativa do 
problema de pesquisa, com base na pesquisa bibliográfica. Como resultados, observamos que 
a alfabetização é um processo social e dinâmico. Reflete os contextos históricos e procura 
atender às demandas sociais desses momentos. Além do domínio da escrita e da leitura, 
espera-se que a alfabetização seja construída na perspectiva do letramento. Não se pode 
afirmar que um método de alfabetização seja mais eficaz que o outro. Os métodos de 
alfabetização resultam de determinantes históricos, sociais e culturais, isto é, são dinâmicos e 
espelham as diligências de uma determinada sociedade em relação à concepção de 
alfabetização. Conhecer a base teórica que sustenta um método de alfabetização facilita o 
trabalho do professor e contribui para que as crianças dominem o código escrito em seu 
sentido pleno. 
 
Palavras-chave: História da Alfabetização. Alfabetização. Métodos de Alfabetização. 
Letramento.   

 

 

1 Introdução  

 Estamos tão habituados com o mundo “escrito” que, muitas vezes, nos esquecemos 

que o surgimento da escrita revolucionou a história. Constituiu-se em um processo e, como 

tal, passou por longos períodos de aperfeiçoamento, até chegar à configuração que 

conhecemos na atualidade. 
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 O aprimoramento do processo de aprender a ler e escrever, bem como a aplicação da 

tecnologia do código escrito em situações vivenciadas pelos sujeitos ainda produzem 

discussões calorosas e muitas controvérsias, cujo consenso talvez ainda esteja distante de ser 

alcançado.  

 Compreender o processo de apreensão da leitura e da escrita, pressupõe transitar pela 

história das civilizações e, sobretudo, pela história da alfabetização. Tendo a alfabetização e o 

letramento como temática deste estudo, colocamos como questão-problema a seguinte 

pergunta: como evoluiu o processo de alfabetização? 

 Este estudo propõe “desenhar” o percurso do processo de alfabetização dentro de uma 

perspectiva sócio-histórica, trazendo elementos que possam levar os profissionais da educação 

à reflexão acerca da alfabetização enquanto fenômeno social em constante transformação. A 

análise da aquisição do código escrito sob essa percepção pode iluminar o trabalho docente, 

permitindo estabelecer conexões entre o conceito de alfabetização do passado e a definição 

que temos no presente, assim como sua estreita relação com as práticas sociais.  

  

1.1 Objetivos 

Para tentar conduzir este estudo, tratar e responder seu problema de pesquisa, 

propusemos o seguinte objetivo geral: identificar os elementos constitutivos do processo de 

alfabetização ao longo do tempo e seus determinantes histórico-sociais. 

 

2 Referencial Teórico 

Este capítulo traz a revisão da literatura e procura apresentar um breve estado da arte 

do processo de alfabetização ao longo do tempo. Para isso, procuramos explicitar a 

necessidade de se estabelecer um sistema de comunicação para além da oralidade, bem como 

os primeiros códigos escritos que surgiram na Antiguidade, tentando construir uma 

perspectiva que permita vislumbrar o desenvolvimento da construção da escrita e da leitura ao 

longo da história.  

 

2.1 Gênese da alfabetização 

 Ao inventar o código escrito, o homem procurava uma maneira de estabelecer 

princípios que permitissem aos outros compreender a mensagem ou ideia veiculada por uma 

“nova” estratégia de comunicação e compreensão, para além da oralidade. Inicialmente, os 

homens pintavam cenas do seu cotidiano como uma maneira de registrar suas atividades, 

sobretudo a caça. Essa forma de linguagem é conhecida como escrita pictográfica. 
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Figura 1: Escrita pictográfica 

 
Fonte: https://hav120142.wordpress.com/2014/11/29/evolucao-da-escrita-dos-desenhos-parietais-e-rupestres-ao-

alfabeto-grego/ 
 
 

 Foi a partir da proto-escrita3 que o homem desenvolveu os primeiros sistemas de 

escrita. A proto-escrita surge no final do Período Neolítico (12 mil a.C. e 4 mil a.C.) e parece 

ter sido a precursora dos primeiros sistemas de escrita que se tem conhecimento. A proto-

escrita caracteriza-se pela presença de ideogramas, sinais gráficos que carregavam alguma 

informação. Não é considerada um sistema de escrita porque não guarda um padrão 

sistemático de suas representações nem conteúdo linguístico, porém traz os fundamentos 

necessários para a organização dos primeiros esquemas de escrita. 

 

Figura 2: Proto-escrita 

 
Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/origem-escrita.htm 

 

 Os chineses desenvolveram seu sistema de escrita a partir de ideogramas, símbolos 

formados pela combinação de dois ou mais desenhos que representam uma palavra, uma ideia 

ou um conceito abstrato. 

                                                             
3 A proto-escrita refere-se a um código de signos que não são considerados linguísticos e, por essa razão, ela 
também não é declarada um sistema de escrita autêntico. A proto-escrita traz sinais ou marcas que tentar fazer a 
comunicação parcial ou mais ampla de algum evento. Na contemporaneidade, os sinais de transporte e os ícones 
da informática, conhecidos mundialmente, são considerados exemplos de proto-escrita. 
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Figura 3: Antigos ideogramas chineses 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Caligrafia_chinesa 

 

 A transição da proto-escrita para o primeiro sistema de escrita é um marco 

fundamental para a humanidade, pois assinala o fim do período pré-histórico e o início da 

história. O desenvolvimento da sociedade e da economia, levou os sumérios, povo que 

habitava a antiga Mesopotâmia, a desenvolverem o primeiro código escrito, conhecido como 

escrita cuneiforme. 

 

Figura 4: Escrita cuneiforme 

 
Fonte: https://dissertareargumentar.files.wordpress.com/2013/02/clip_image001.jpg 

 
 O surgimento da escrita remonta a um passado muito distante, quando o homem deixa 

de ser coletor e domina a técnica da criação de gado. Para Cagliari (2009), foi a necessidade 

de registrar a quantidade de animais negociados em um comércio incipiente que deu origem à 

escrita, formada por um conjunto de números representando o rebanho e signos retratando os 

donos dos animais.  

 Para Cagliari (2009, p. 14), “a alfabetização é, pois, tão antiga quanto os sistemas de 

escrita”. Portanto, se não houvesse uma estratégia que permitisse ao outro decodificar o 

código, não se justifica inventar a escrita, ou seja, “estudando atentamente os sistemas de 

escrita, percebe-se que quem os inventou sempre teve a preocupação de fornecer a chave da 

decifração juntamente com o próprio sistema” (CAGLIARI, 2009, p. 15).  
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 Inicialmente, o conceito de alfabetizado era atribuído à pessoa que conseguia decifrar 

os símbolos representados em um documento e “redesenhá-los” a partir de princípios mais ou 

menos padronizados. À medida que a escrita se expandia e se tornava mais complexa, os 

parâmetros iniciais de escrita, compostos por símbolos, foram substituídos por tentativas de se 

representar os sons da fala, sobretudo das sílabas, facilitando o estabelecimento de um sistema 

de escrita menos simplista e relativamente fácil de ser recordado (CAGLIARI, 2009). 

 A sistematização da escrita foi um processo lento e sua utilidade esteve ligada à 

necessidade de todos serem capazes de compreender seu conteúdo e criar novas mensagens, 

também compreensíveis a todos, por meio de normas comuns que permitissem compreender 

sua arquitetura de construção e decodificação. Para Cagliari (2009), o interesse pela 

alfabetização nasceu da necessidade de saber negociar, comercializar ou adquirir informações 

culturais ou religiosas.  

 Durante a Antiguidade a alfabetização consistia em um processo no qual a leitura 

precedia a escrita. Os interessados em dominar o código escrito aprendiam a ler para, em 

seguida, copiar o que foi lido. Partia-se de palavras mais simples, avançando-se para textos 

mais complexos, que eram lidos com exaustão. Somente depois de dominar esse processo 

mecânico, os alunos estavam aptos a construírem os seus escritos próprios. Segundo o autor, a 

chave da alfabetização, naquela época, restringia-se ao “trabalho de leitura e cópia” 

(CAGLIARI, 2009, p. 17). 

 Cagliari (2009) nos fala que o processo de alfabetização deve muito ao sistema de 

escrita dos semitas (sobretudo árabes e judeus). Nas línguas semitas não havia palavras 

iniciadas por vogal. Eles construíram uma lista de palavras formada por 21 consoantes, 

representadas por hieróglifos egípcios cuja aparência remetia o “leitor” ao significado das 

palavras constantes da lista. Essa lista constitui o princípio acrofônico4. Assim, cada desenho 

representava o som inicial da palavra. Esta estratégia reduziu o silabário cuneiforme, 

composto por 60 elementos, para apenas 21 consoantes, e simplificou a escrita, pois 

estabeleceu de modo explícito qual deveria ser o procedimento para ler e escrever. Dessa 

forma, ao reunir os sons das consoantes, sequencialmente, a pronúncia da palavra tornava-se 

possível. Ao se pronunciar a palavra, sua semântica e seu significado eram inevitáveis. 

 

                                                             
4 O som inicial do nome das letras é o som que a letra representa: o desenho da cabeça de boi representa o som 
da oclusiva global, porque o nome dessa letra é ‗alef’. A segunda letra era Beth, representada por um hieróglifo 
que retratava a figura de uma casa; era usada para o som de B e significava “casa”. A terceira letra era o Daleth 
que significava “porta” e representava o som de D; tinha a forma gráfica da figura de uma porta, tirada também 
de um hieróglifo egípcio, e assim por diante (CAGLIARI, 2009, p. 18). 
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Figura 5: Escrita hieroglífica 

 
Fonte: https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/bol-listas/2016/10/03/25-fatos-interessantes-sobre-o-antigo-

egito.htm?fotoNav=25#fotoNav=21 
  

 Embora com adaptações ao sistema de escrita dos semitas, os gregos mantiveram o 

princípio acrofônico. O sistema de escrita grego inspirou-se no construto semita, acrescido de 

novos sinais gráficos que representassem sons de vogais (inexistentes no sistema semita). A 

ortografia grega representava uma convenção de escrita que impedia os falantes de diversos 

dialetos grafarem as palavras de formas distintas (CLAGLIARI, 2009). 

 Os romanos herdaram o alfabeto grego, porém com caráter mais pragmático. 

Mantiveram a concepção acrofônica grega, mas notaram que as letras não necessitavam ter 

nomes específicos, ou seja, o próprio som da letra era o bastante para identificá-la, o que 

simplificou ainda mais tanto o alfabeto, quanto a alfabetização (CAGLIARI, 2009). 

 O sistema de escrita desenvolvido pelos semitas, gregos e romanos influenciaram o 

sistema de escrita em todo o Ocidente. De uma forma ou de outra, a escrita das línguas 

vernáculas deve sua sistematização a esses povos. As variações que se seguiram, como o 

aparecimento de maiúsculas e minúsculas e variações na forma de representação das letras, 

decorreram do próprio processo de expansão da escrita e da necessidade de aperfeiçoá-la, até 

chegarmos às configurações que temos na atualidade (CAGLIARI, 2009). 

 Ressalta-se que o surgimento da escrita não foi um evento isolado, exclusivo da cultura 

sumeriana. Paralelamente, outras civilizações, para além do Oriente Médio, também 

desenvolviam seus sistemas de escrita: egípcios, chineses, indianos, astecas, maias e incas, 

marcando o aparecimento de novos alfabetos. 

Figura 6: Escrita maia 

 
Fonte: http://www.wikiwand.com/pt/Sistemas_de_escrita_mesoamericanos 
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 A Índia desenvolveu seu sistema de escrita na região do rio Ganges, a partir dos 

caracteres kharosti5.  De acordo com o Museu da Imprensa, de Portugal, esta escrita era 

inicialmente chamada magadha, nome de um país localizado próximo a Patna, no rio Ganges, 

região central do Império de Asoka. 

 

Figura 7: Caracteres kharosti 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Caroste#/media/Ficheiro:Loulan_kharosthi_document.jpg 
 

 O sistema de escrita bramanesa servia para registrar e publicar as ordens do imperador 

Asoka. Seu aparecimento é atribuído ao deus Brahma, uma divindade religiosa indiana. 

 

Figura 8: Escrita bramanesa do século III a.C. 

 
Fonte: http://www.museudaimprensa.pt/museuvirtpress/port/alfa/e3.html 

 

 O alfabeto português tem suas raízes no alfabeto latino, também conhecido como 

alfabeto romano. O alfabeto romano herdou traços e elementos do alfabeto grego. 

Atualmente, o alfabeto latino é o mais utilizado no mundo. 

 O alfabeto português deriva do alfabeto latino original. Era composto por 23 letras, 

sem as letras K, W e Y. Com o acordo Ortográfico de 1990, as letras K, W e Y são 

readmitidas no alfabeto português e utilizadas em palavras de origem estrangeira, abreviaturas 

e símbolos. 
                                                             
5 De acordo com o Museu da Imprensa, de Portugal, os caracteres kharosti estavam incrustrados em pilares e 
rochas espalhadas por todo o território da Índia, exceto na região nordeste. 
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Figura 9: Alfabeto e escrita latina 

 
Fonte: http://oficinadelatim.blogspot.com/2010/11/de-a-z-o-alfabeto-latino-pt.html 

  

 Após historicizar, sucintamente, os primeiros sistemas de escrita, é importante tentar 

compreender como se deu a construção de uma metodologia para que as pessoas pudessem 

decifrar os signos criados e compreender as mensagens que eles traziam. Ao decifrar o código 

escrito, esse método possibilitaria aos aprendizes interpretar as mensagens, reproduzi-las com 

fidelidade e construir novas mensagens, utilizando o mesmo procedimento. 

 

2.2 Conceituando a alfabetização 

 A linguagem é uma das maiores formas de expressão da cultura de um grupo social e, 

simultaneamente, o principal dispositivo utilizado por esse agrupamento para manter sua 

identidade.  

 A linguagem se manifesta de formal verbal e não verbal. Independentemente do plano 

em que ela se manifesta, o domínio da leitura e da escrita pressupõe a aprendizagem de um 

sistema de comunicação composto por sinais gráficos representativos dos sons da fala humana 

que possibilita ampliar o alcance da linguagem, permitindo que os sujeitos possam ser 

entendidos em suas tentativas de comunicação, sobretudo no plano não verbal.  

 Tentar conceituar a alfabetização leva-nos à reflexão de que ela retrata uma 

determinada concepção social do que seja a linguagem. Remete-nos ao pressuposto de que a 

alfabetização é um processo que reflete um determinado momento histórico. Portanto, é uma 

construção social e um processo e, como tal, não está pronto nem acabado.  

 De acordo com Paula e Brotto (2010), é difícil pretender definir a alfabetização com 

precisão, pois a alfabetização é um processo vivo e dinâmico; reflete maneiras de pensar, 

acreditar e fazer a prática pedagógica circunscrita em um determinando momento histórico.  
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 Uma tentativa rasa de definição de alfabetização remete-nos à ideia de que alfabetizar 

consiste na habilidade de decodificar um sistema de sinais gráficos (letras), permitindo ao 

sujeito ler o código escrito e, percorrendo outro caminho, transformar os sons da fala em 

signos que, sob certo arranjo, determinam a escrita, a relação fonema e grafema.   

 Soares (2017) nos fala que são inúmeras as tentativas de se atribuir à alfabetização 

uma significância excessivamente abrangente, em permanente construção.  

A autora analisa a definição de alfabetizar em duas dimensões: a perspectiva do sentido 

próprio do que seja alfabetizar e a dimensão do sentido pleno da alfabetização, ou seja, 

alfabetizar em seu sentido próprio é o “processo de aquisição do código escrito, das 

habilidades de leitura e escrita” (Soares, 2017, p. 16) e, na sua acepção plena, a alfabetização: 

 

[...] deve levar à aprendizagem não de uma mera tradução do oral para o escrito, e 
deste para aquele, mas à aprendizagem de uma peculiar e muitas vezes 
idiossincrática relação fonemas-grafemas, de um outro código, que tem, em relação 
ao código oral, especificidade morfológica e sintática, autonomia de recursos de 
articulação do texto e estratégias próprias de expressão/compreensão (SOARES, 
2017, p. 18).  
 
 

 Outro ponto de vista que deve ser considerado em relação ao processo de alfabetização 

é o seu caráter social, pois seu conceito e sua utilidade variam de sociedade para sociedade, de 

cultura para cultura. A finalidade da alfabetização para o camponês diverge do propósito de 

alfabetização para o sujeito da cidade (SOARES, 2017). 

 Para além do simples processo de apreender o sistema alfabético e a grafia das 

palavras, a alfabetização é um processo complexo que possibilita ao sujeito comunicar-se com 

o outro, com o meio em que vive e realizar trocas sociais. É instrumentalização 

imprescindível para o sujeito pleitear sua integração à sociedade e compreender o mundo, 

pois “sabemos que a alfabetização é um processo, e não se limita apenas a ler e escrever os 

signos do alfabeto, mas, sim, compreender como funciona a estrutura da língua e a forma 

como é utilizada” (LOPES; ABREU; MATTOS, 2010, p. 4). Hein (2016) afirma que:  

 

[...] A escrita e a leitura, bem como seu respectivo ensino e aprendizagem, no 
âmbito escolar e fora dele, cumprem papel fundamental de inserir o sujeito de forma 
sistemática na cultura letrada da sociedade da qual faz parte (HEIN, 2016, p. 3). 

 
 
 De acordo com Melo e Marques (2017, p. 325), “a linguagem escrita é, pois, fonte de 

libertação ou sujeição ao ideário político, social, econômico e cultural”. Infere-se que, apesar 

de ser um instrumento legítimo de manutenção de um povo e sua cultura, a linguagem e, 
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sobretudo, a língua escrita, não deve ser concebida como um instrumento neutro e ingênuo. A 

escrita pode alforriar o sujeito de sua ignorância. Todavia, pode também ser utilizada como 

aparato ideológico para alienar o homem.  

 Diante das considerações acerca da aquisição do código escrito, avançaremos, na 

próxima seção, para um aspecto intrínseco e indissociável da alfabetização, o letramento, sem 

o qual talvez possamos afirmar que a alfabetização, em si mesma, pouco poderá contribuir 

para a inserção do sujeito na sociedade letrada e seu sentimento de pertença. 

 

2.3 Definindo letramento 

 O processo de aprendizagem da leitura e do código escrito traz, em sua essência, a 

aquisição de uma competência para além do domínio meramente técnico de decodificação de 

sinais gráficos que permitem a leitura de sinais alfabéticos ou codificação dos sons fala em 

signos que representam a escrita. Trata-se da aprendizagem, compreensão e domínio pleno do 

ato de significar e produzir significado por meio da escrita e da leitura: o letramento. 

 As práticas sociais envolvendo a escrita e a leitura ganharam relevância quando as 

atividades humanas e sociais passaram a orbitar ao redor da língua escrita. Nesse contexto, a 

alfabetização em si mesma evidenciou fragilidades e lacunas no processo de formação do 

sujeito letrado, conforme atesta Soares (2004): 

 

[...] Práticas sociais de leitura e de escrita foram adquirindo visibilidade e 
importância à medida que a vida social e as atividades profissionais tornaram-se 
cada vez mais centradas na e dependentes da língua escrita, revelando a insuficiência 
de apenas alfabetizar - no sentido tradicional – a criança ou o adulto (SOARES, 
2004, p. 96-97). 

 
 
 Apesar do verbete literacy estar inserido no dicionário norte-americano desde o final 

do século XIX (SOARES, 2017), a preocupação com a dimensão mais complexa do processo 

de alfabetização, o letramento, é um fenômeno recente na história da alfabetização. 

 

É curioso que tenha ocorrido em um mesmo momento histórico, em sociedades 
distanciadas geograficamente quanto socioeconômica e culturalmente, a necessidade 
de reconhecer e nomear práticas sociais de leitura e de escrita mais avançadas e 
complexas que as práticas do ler e do escrever resultantes da aprendizagem do 
sistema de escrita. Assim, é em meados dos anos 1980 que se dá, simultaneamente, a 
invenção do letramento no Brasil, do illetrisme, na França, da literacia, em Portugal, 
para nomear fenômenos distintos daquele denominado alfabetização, 
alphabétisation (SOARES, 2017, p. 20-31). 
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 De acordo com Soares (2017, p. 33) “[...] no Brasil os conceitos de alfabetização e 

letramento se mesclam, se superpõem, frequentemente se confundem” e percorreram 

caminhos distintos daqueles verificados em países desenvolvidos, nos quais a discussão 

acerca do letramento “se fez e se faz de forma independente em relação à discussão da 

alfabetização” (SOARES, 2017, p. 36). A autora destaca que: 

 

Letramento é palavra e conceito recentes, introduzidos na linguagem da educação e 
das ciências linguísticas há pouco mais de duas décadas. Seu surgimento pode ser 
interpretado como decorrência da necessidade de configurar e nomear 
comportamentos e práticas sociais na área da leitura e da escrita que ultrapassem o 
domínio do sistema alfabético e ortográfico, nível de aprendizagem da língua escrita 
perseguido, tradicionalmente, pelo processo de alfabetização (SOARES, 2004, p. 
96). 
 
 

 O letramento é uma habilidade indissociável da alfabetização, sem o qual, o ato de 

alfabetizar distorce sua função social, tornando sua aprendizagem um ato mecânico, incapaz 

de produzir as mudanças sociais significativas que se espera no e para o sujeito. Para Hein 

(2016, p. 4), “o letramento [...], junto com a alfabetização, seria o momento em que se 

aprende a utilizar a leitura e a escrita para interpretar o mundo, para se tornar um sujeito 

pensante e atuante”.  

 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 
possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 
prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 
crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto (FREIRE, 1989, p. 
9). 
 
 

 Em suas reflexões sobre o processo de alfabetização e letramento, Maciel e Lúcio 

(2008) assinalam que o trabalho docente do professor deve pautar a alfabetização enquanto 

perspectiva de letramento. Em outras palavras: 

 

Trabalhar considerando múltiplos usos e funções da escrita na sociedade 
potencializa as possibilidades de refletir criticamente sobre as relações que se 
estabelecem entre as pessoas em nossa sociedade. Ao interpretar e produzir textos 
escritos em diferentes gêneros, o aprendiz é levado a se indagar sobre quem escreve 
e em que situação escreve; o que se escreve; a quem o texto se dirige e com que 
intenções; quais os efeitos que o texto procura produzir no leitor, etc. Essas 
indagações favorecem a compreensão de como as relações sociais são representadas 
e constituídas na e por meio da escrita (MACIEL; LÚCIO, 2008, p. 15-16). 
 
 

 Durante o período imperial brasileiro (1822-1889), letramento significava a simples 

soletração das letras de uma palavra (MELO; MARQUES, 2017). Seu significado, tal qual o 
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conhecemos hoje ganhou novos contornos e o sentido atual de letramento somente se 

constituiu a partir da década de 1980. De acordo com Paula e Brotto (2010), o letramento 

surge com o propósito de alargar e ressignificar a compreensão que temos sobre a 

alfabetização. 

 De ato mecânico de decodificação de sinais gráficos para a compreensão de uma 

mensagem e da codificação de sons em signos, a alfabetização precisa avançar para outra 

dimensão, o da compreensão dos significados explícitos e implícitos impressos no dia a dia da 

sociedade letrada. 

 Ao introduzir o letramento no contexto da construção da leitura e da escrita, a 

alfabetização percorre outros caminhos para além da habilidade de ler e escrever e engendra 

novas indagações, entre elas a dificuldade para se estabelecer uma distinção precisa entre 

alfabetizar e letrar, conforme Paula e Brotto (2010). 

 A alfabetização deve se projetar para além da relação entre os sons e as letras. Ela 

deve ser exercida “para formar indivíduos letrados, não apenas alfabetizados” (CARVALHO, 

2004, p. 15). Avançar para esse patamar exige que “o repertório e as situações de leitura [...] 

precisa ser ampliado para diversos tipos de textos que circulam intensamente na vida social” 

(CARVALHO, 2004, p. 15). 

 Castro e Brotto (2006) alegam que precisamos resgatar a alfabetização no sentido de 

ensinar para além das evidências sonoras e gráficas e avançar para o campo das práticas 

sociais de uso da leitura e da escrita. 

 Lopes, Abreu e Mattos (2010, p. 5) salientam que o “letramento não deve ser 

trabalhado separado do trabalho específico da alfabetização. É preciso investir nos dois ao 

mesmo tempo”.  No mesmo sentido, Soares (2017, p. 44-45) adverte: 

 

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das atuais 
concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a 
entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da escrita ocorre 
simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do sistema convencional 
de escrita - a alfabetização - e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse 
sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua 
escrita - o letramento (SOARES, 2017, p. 44-45). 

 
 
 Após tecer essa pequena discussão sobre o letramento, tentar conceituá-lo enquanto 

processo indissociável da alfabetização, porém distinto e com especificidades, abordaremos 

de forma sucinta os principais métodos de alfabetização utilizados nas escolas brasileiras. 
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2.4 Métodos de alfabetização 

 Os métodos de alfabetização surgem como uma necessidade de padronizar o ensino da 

escrita e da leitura nas sociedades, refletindo as modificações pelas quais as sociedades 

passam, ao longo do tempo histórico. De acordo com Soares (2016), considera-se método de 

alfabetização “[...] um conjunto de procedimentos que, fundamentados em teorias e 

princípios, orientem a aprendizagem inicial da leitura e da escrita [...]” (SOARES, 2016, p. 

330-331). 

 Apoiada na obra “Perspectivas Históricas da Alfabetização”, de Araújo (1996), 

Mendonça (2011) relata que os métodos de alfabetização passaram por três grandes 

momentos: o primeiro período vigorou durante a Antiguidade e a Idade Média e a soletração 

fundamentava o método de alfabetização; no segundo período, situado entre o século XVI até 

a década de 1960, os métodos sintéticos e analíticos influenciaram a alfabetização; no terceiro 

momento, iniciado nos anos 1980, foi marcado pelas ideias contidas na psicogênese da língua 

escrita, seus questionamentos e a recusa em associar letras e sons da fala como premissa 

básica para a alfabetização.   

 Os métodos de alfabetização acompanham a evolução da sociedade e reverberam a 

necessidade de se formar sujeitos com letramento mais refinado e adequado às imposições 

que as atividades humanas, cada vez mais complexas, imprimem à vida social.  

 Grosso modo, os métodos clássicos de alfabetização podem ser reunidos em dois 

grandes agrupamentos: sintéticos (alfabético, silábico e fônico) e analíticos (palavração, 

sentenciação e global).  

 Os métodos sintéticos partem da premissa de que a aprendizagem da escrita se dá a 

partir da junção de unidades menores e a criança deve procurar a relação entre o som (fala) e a 

sua representação gráfica (escrita), ou seja, a análise fonológica. A criança estuda as letras do 

alfabeto, em seguida aprende as sílabas, depois as palavras, a frase e, finalmente, avança para 

o texto.  

 Por sua vez, o método analítico percorre um caminho mais diferente, porém parte 

também da premissa de se trabalhar partes isoladamente, mas não tão fragmentadas quanto no 

método sintético. A criança faz a leitura, palavra por palavra, frase por frase, dificultando o 

entendimento do texto. No método analítico, a ênfase está na palavra ou na frase, e não no 

texto. 

 Para tentar superar os entraves provocados pelo método fônico no processo de 

alfabetização, surge o método silábico, também na França. O método silábico procura unir 

consoante e vogal para formar uma sílaba e da junção das sílabas, formar a palavra. 
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Primeiramente, ensina-se à criança as vogais, em seguida apresenta-se uma consoante. Assim, 

são formadas todas as sílabas possíveis com a união de uma consoante e uma vogal. O 

método silábico não se preocupa em esclarecer a conexão consoante-vogal. Após aprender 

uma determinada família silábica, parte-se para a composição de palavras por essas sílabas e 

outras já aprendidas (MENDONÇA, 2011). 

 De acordo com Mendonça (2011), o método global surge como alternativa para que a 

criança dê significado concreto às letras ou sílabas que são introduzidas. Para isso, tanto as 

letras, quanto as sílabas, devem estar contidas em palavras do contexto da criança, de seu 

espaço vivido, caso contrário, elas se tornam elementos abstratos, de difícil compreensão. 

 Soares (2004) nos fala que até os anos 1980, o foco da alfabetização no Brasil estava 

na aprendizagem do sistema convencional da escrita e, ao redor dele, orbitaram-se os métodos 

de alfabetização, alternando métodos sintéticos e métodos analíticos, ora tendendo para a 

síntese (partindo-se de unidades menores, como os fonemas e as sílabas, e avançando para 

unidades maiores, como a palavra, a sentença ou o texto), ora pendendo para a análise 

(partindo de unidades maiores, como a palavra, a frase ou o texto, rumo às unidades menores, 

como as sílabas e os fonemas). 

 A partir dos anos 1980, a alfabetização brasileira sofre a influência dos estudos da 

psicogênese da língua escrita, proposta por Emilia Ferreiro. Os estudos de Emilia Ferreiro 

provocaram uma profunda transformação no paradigma então vigente, caracterizado pela 

dicotomia entre a aprendizagem da escrita e as práticas efetivas tanto da leitura quanto da 

escrita. A pesquisadora descobre e explica o processo pelo qual a criança elabora o conceito 

de língua escrita como um sistema de representação de sons da fala por sinais gráficos. A 

construção do conceito da língua escrita, segundo essa proposta, requer a apresentação de 

materiais de leitura diversificados e contextualizados, assim como práticas reais de escrita 

(SOARES, 2004). 

 A polêmica acerca dos métodos de alfabetização surge em função de diferenças 

conceituais sobre o objeto da alfabetização. Uma das causas do dissenso está ligada à questão 

sobre o que deve ser ensinado à criança quando ela começa seu processo de aprendizagem da 

língua escrita: a leitura ou a escrita? Um outro contraponto, também relacionado com o objeto 

da alfabetização, remete-nos à introdução do conceito de letramento no plano da cultura da 

escrita. Assim, essas divergências têm raízes em um conceito de alfabetização em que se 

alicerçam os diferentes métodos e que acabam privilegiando um ou outro componente de um 

complexo processo, que é a alfabetização (SOARES, 2016).  
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 A discussão que envolve os métodos enquanto causa (ou solução) do fracasso no 

processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita representa um longo caminho a ser 

percorrido por aqueles que se preocupam com a alfabetização ou que dela necessitam como 

ferramenta de pertença à sociedade, de libertação e cidadania plena.    

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O percurso metodológico definido para esta pesquisa permitiu trilhar os caminhos 

adequados para alcançar o seu propósito investigativo. O trabalho possui cunho descritivo e 

abordagem qualitativa do problema de pesquisa, com base na pesquisa bibliográfica. 

Além da seleção de obras físicas que discutem o tema proposto neste trabalho, 

avançamos para a pesquisa de fontes bibliográficas na internet. SciELO, Eric, Periódicos 

Capes, Biblioteca Virtual Universitária da Universidade Federal de Itajubá e Google 

Acadêmico representaram as bases de dados utilizadas para levantar fontes bibliográficas.  

A busca foi configurada para fazer varredura apenas no acervo de textos publicados 

entre 2010 e 2018. O critério adotado para selecionar os trabalhos úteis à construção dessa 

pesquisa fundamentou-se na busca de obras que apresentassem em seu corpo textual os 

seguintes descritores: história da alfabetização, alfabetização, letramento e métodos de 

alfabetização. Para filtrar os resultados e selecionar as obras que auxiliariam a construção do 

marco teórico deste estudo, fez-se necessária a leitura atenta dos títulos dos trabalhos, seus 

resumos e sumários. 

 

4 Resultados 

O surgimento da escrita deve-se à necessidade humana de fortalecer sua linguagem 

por meio de outra técnica, para além da oralidade. A escrita permitiu não somente esse 

avanço, mas garantiu que o homem registrasse sua passagem, seus feitos e sua memória 

durante a história, colaborando para que as gerações do futuro tenham acesso a essas 

informações. 

 A passagem da escrita pictográfica para um sistema de escrita mais elaborado, 

constituído por símbolos ou sinais gráficos que foram convencionados assinala um dos mais 

importantes momentos da história da civilização: a transição da pré-história para a história. 

 O surgimento de um sistema de escrita está associado ao desenvolvimento do 

comércio e à necessidade de se fazer registro da incipiente atividade econômica. Inicialmente, 

as pessoas aprendiam a ler, para depois, aprender a escrever. Aprender a escrever significava 

copiar exaustivamente os textos que foram lidos e a escrita consistia na cópia exaustiva dos 
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signos lidos, de forma mnemônica e mecânica (CAGLIARI, 2009). Dessa forma, a leitura 

talvez não significava, necessariamente a compreensão do texto, mas a mera repetição e 

memorização do que estava escrito. Para Cagliari (2009), o sistema de escrita dos semitas, 

povos que habitaram a região do Oriente Médio, deu origem aos primeiros processos de 

alfabetização. 

 A construção do primeiro sistema de leitura, adotou o princípio acrofônico que 

consistia em atribuir uma letra ao seu som inicial (CAGLIARI, 2009). Com raras exceções, 

esse princípio continua sendo adotado no caso do alfabeto português e parece ser o de mais 

fácil assimilação pelo aprendiz. Os sistemas de escrita que foram surgindo não mantiveram 

sua estrutura inicial. O contato entre os povos e seus sistemas de escrita e a necessidade de 

novos rearranjos linguísticos engendrou a escrita atual, tal qual a conhecemos. 

 Soares (2017) nos fala que devemos discernir o processo de aquisição da língua oral e 

escrita do processo de desenvolvimento da língua. A alfabetização deve ultrapassar a noção 

de caminho percorrido do oral para o escrito e do escrito para o oral, pois apresenta formas 

peculiares de associação de fonemas e grafemas e está imbricada de maneiras típicas de 

expressão e entendimento.  

 Para Lopes, Abreu e Mattos (2010), a alfabetização é um processo complicado que 

permite ao sujeito se integrar à sociedade e fazer sua própria leitura de mundo. É a 

instrumentalização necessária para se alcançar autonomia e cidadania. Por sua vez, Melo e 

Marques (2017) argumentam que a alfabetização permite ao sujeito libertar-se ou se submeter 

a um determinado ideal político, social, econômico e cultural. 

 Portanto, não se pode afirmar que a alfabetização é um processo que consiste no 

simples ato de domínio da leitura e da escrita. A alfabetização deve ser analisada sob a 

perspectiva social que ela encerra ao permitir a inserção (ou não) do sujeito no mundo letrado, 

no mundo da linguagem escrita. 

 De acordo com Soares (2004), o letramento surge em função da necessidade de se 

reconhecer competências sociais em leitura e escrita para além do domínio do sistema 

alfabético e ortográfico. Para Hein (2016), o letramento consiste na capacidade que o sujeito 

adquire, por meio da alfabetização, para interpretar a realidade, pensar, refletir e atuar sobre o 

meio em que vive. 

 O letramento é uma condição que não se deve separar da alfabetização. Apesar de 

serem processos diferentes, alfabetização e letramento são competências distintas 

relacionadas à linguagem. A aquisição da alfabetização não significa a aquisição do 

letramento e vice-versa. São faces diversas de uma mesma moeda, com funções específicas e 
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intrinsecamente relacionadas. Portanto, podemos encontrar sujeitos alfabetizados e não 

letrados e, no mesmo sentido, sujeitos letrados e não alfabetizados. 

 Os métodos de alfabetização são, para Soares (2016, p. 330-331), “um conjunto de 

procedimentos que, fundamentados em teorias e princípios, orientam a aprendizagem inicial 

da leitura e da escrita”. Ao analisar a obra de Araújo (1996), Mendonça (2011) observa que os 

métodos de alfabetização passaram por três grandes estágios: soletração, métodos sintéticos e 

analíticos e, mais recentemente, o método de alfabetização sobre a influência da psicogênese 

da língua escrita. 

 Enquanto procedimento teórico que fundamenta a prática, os métodos de alfabetização 

permitem organizar o processo de ensinar a ler e a escrever. Não se pode afirmar que um 

método é mais eficaz ou eficiente que o outro. O que importa é o professor-alfabetizador 

conhecer as bases teóricas nas quais o método que deseja utilizar com seus alunos esteja 

assentado. 

 

5 Considerações Finais 

Ao que tudo indica, foi a necessidade de registrar suas atividades, memórias, feitos e 

negócios que levou o homem a desenvolver a linguagem escrita. Inicialmente, por meio de 

desenhos e pinturas nas paredes das cavernas e depois avançando para sinais um pouco mais 

elaborados, até chegar à configuração dos primeiros sistemas de escrita e seus alfabetos. 

Criada a escrita e os alfabetos, tornou-se necessário sistematizar e estabelecer um 

procedimento para que as pessoas pudessem traduzir e reproduzir, oralmente ou por meio da 

escrita, as mensagens que os códigos pretendiam transmitir. Ou seja, os princípios da 

alfabetização começavam a ser esboçados. 

Conhecer o processo de alfabetização, suas origens e demandas sociais ao longo do 

tempo histórico deve ser ponto de partida para que se possa construir, no nível conceitual, 

uma compreensão mais ampla do complicado processo de decifração do código escrito. Deve-

se levar em consideração que o sistema de escrita é um código totalmente abstrato para a 

maioria das crianças que chega à escola. Construir significados para os símbolos, reuni-los em 

uma composição escrita e decompor os sons da fala em signos não é tarefa simples para os 

alunos.  

Enquanto processo de aquisição de uma tecnologia que não evidencia nenhuma 

relação concreta com o que se fala, o processo de alfabetização pode variar de sujeito para 

sujeito, ou seja, pode ser iniciado nos anos iniciais do ensino fundamental e se estender por 

um tempo difícil de ser previsto. 
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A alfabetização deve ser exercida na perspectiva do letramento, ou seja, ao ser 

alfabetizada, a criança precisa avançar para o nível da compreensão do que se lê ou escreve. 

Fazer uso social das práticas de leitura e escrita permite ao sujeito construir sua própria 

percepção e compreensão do mundo. Paralelamente, favorece a ele fazer reflexões, 

inferências e atuar no meio que em vive. O letramento é condição sine qua non para a 

cidadania plena. 

Alfabetizar na perspectiva do letramento independe do método escolhido. Não é a 

adoção de um ou outro método de alfabetização que formará o sujeito alfabetizado e letrado 

ou semialfabetizado e iletrado. O importante é que o professor conheça a teoria sobre a qual o 

método de alfabetização escolhido se alicerça para pleitear melhores resultados com seus 

alunos. Qualquer que seja o método adotado, o mergulho da criança no mundo da leitura e da 

escrita deve ser iniciado por meio de textos produzidos em diferentes gêneros e que circulam 

no seu dia a dia.   

O trabalho de Emilia Ferreiro influenciou a alfabetização brasileira a partir dos anos 

1980 e parece ter produzido resultados pouco produtivos na alfabetização, em função de uma 

interpretação equivocada das descobertas da pesquisadora. Ela não criou um método de 

alfabetização, mas descobriu como a criança constrói a aprendizagem do código escrito. Este 

trabalho não pretendeu alcançar essa discussão. Enquanto lacuna não preenchida neste texto, 

deixamos essa questão como sugestão para estudos futuros. 

A discussão acerca da alfabetização está longe de ser encerrada. Enquanto produto da 

criação humana, o domínio da leitura e da escrita transitarão por contínuas transformações a 

serem engendradas por sucessivas mudanças que sempre serão operadas na sociedade. Essas 

alterações sociais devem requerer dos sujeitos novas habilidades para além do ato de ler e 

escrever. 
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES NA IMPRENSA 

CONSERVADORA DO FINAL DOS ANOS 1940  
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Resumo 

O trabalho situa-se no campo das pesquisas sobre a história da alfabetização e tem como tema 
a educação de jovens e adultos trabalhadores na imprensa burguesa do final dos anos 1940. 
Trata-se de estudo documental, apoiado do ponto de vista teórico-metodológico no 
materialismo histórico dialético. A referência principal é a política educacional implementada 
depois do Estado Novo, ou seja, a Campanha Nacional de Alfabetização de Adolescentes e 
Adultos do Governo Dutra. O estudo tem por objetivo apreender o sentido conferido pela 
imprensa conservadora à educação da classe trabalhadora. A imprensa foi, portanto, o ponto de 
partida, compreendendo-se a relação dialética entre discurso e estrutura social. O Rio de 
Janeiro, então Distrito Federal, foi escolhido como lócus do estudo pelo fato de ser a capital do 
país e, ainda, pela concentração de periódicos de grande circulação. Para tanto, foram 
selecionados termos de busca, utilizando-se o acervo das edições do Diário de Notícias do Rio 
de Janeiro, disponibilizado na base digital mantida pela Biblioteca Nacional. A imprensa 
burguesa não era um bloco homogêneo, embora o anticomunismo fosse preocupação explícita 
frequente, em tempos de guerra fria. Analisa-se a especificidade da expansão capitalista no 
Brasil, o papel do Estado, da ideologia, e a luta pela hegemonia no campo da educação de jovens 
e adultos trabalhadores, o que torna centrais conceitos como classe social, luta de classes, 
Estado e sociedade civil. O estudo observa nas suas conclusões que, na capital federal, existiam 
diferentes políticas e ações destinadas à formação da classe trabalhadora. A imprensa burguesa 
omitia a luta de classes e a resistência dos movimentos dos trabalhadores; a referência aos 
operários e a outros trabalhadores no Diário de Notícias era mais presente nas páginas policiais; 
a Campanha representava uma possibilidade de alívio às tensões da sociedade daquele 
momento, sendo recebida como “obra benemérita”, capaz de frear as ameaças do comunismo, 
sendo a Igreja Católica, o empresariado e a imprensa burguesa parceiros desse projeto.  
 
Palavras-chave: Campanha Nacional de Alfabetização. Luta de classes. Alfabetização de 
Adultos. 
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1 Introdução  

No Brasil, apesar de no Estado Novo, e muito antes dele, já existirem iniciativas de 

“educação popular” mantidas pelo poder público e pela sociedade3, foi em 1947 que o então 

Ministério da Educação e Saúde criou um Serviço de Educação de Adultos e uma política mais 

estruturada, ou seja, a Campanha Nacional de Alfabetização de Adolescentes e Adultos-CEAA, 

sob influência da ação internacional articulada pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura -  UNESCO, no pós guerra. Importante registrar que, o ano de 

1947, quando a Campanha foi lançada, representa também o ano da supressão do registro do 

Partido Comunista do Brasil-PCB, da cassação de parlamentares e de forte repressão a setores 

do movimento sindical, com 146 sindicatos sob intervenção. O PCB, segundo Ribeiro (1985), 

contava à época com oito jornais diários, duas editoras, além de mais de 150 mil militantes no 

país.                                                                                                                                                                                                                                                     

Entre 1947 e 1950, a Campanha, coordenada pelo educador Lourenço Filho, teria 

alfabetizado 1.200.000 adolescentes e adultos (BEISIEGEL, 1974). Foram constituídas classes 

a partir de um plano de metas, com apoio das secretarias de educação dos estados e do Distrito 

Federal.  As aulas eram, em geral, noturnas, produzindo-se material didático único em grandes 

quantidades. Desse material, faziam parte a cartilha de alfabetização Ler, o livro de leitura 

Saber, elaborados segundo o método Laubach4 e o Manual de Aritmética, além de fascículos 

sobre higiene e saúde, civismo, técnicas agrícolas rudimentares, dentre outros (FÁVERO; 

FREITAS, 2011). 

O objetivo deste estudo é analisar o conteúdo ideológico produzido   pela imprensa 

burguesa carioca do final dos anos 1940 no que diz respeito à formação de jovens e adultos da 

classe trabalhadora5. Por formação, compreendemos não apenas o processo de escolarização da 

classe trabalhadora e suas frações, mas o uso de estratégias educativas diversas por uma esfera 

pluralista de organizações, de sujeitos coletivos, em luta ou em aliança entre si, o que nos 

motivou, do ponto de vista teórico e com base no materialismo histórico dialético, a revisitar 

                                                           

3 Há referências na imprensa às “Ligas”, “Bandeiras” com efetiva participação militar e religiosa desde o início do 
Estado Novo. Encontramos, também, entre 1940 e 1947, a oferta de cursos por sindicatos, comitês de bairros, 
movimentos cívicos, além do Centro de Cultura Afro-Brasileira, da Universidade do Povo e da Ação Social 
Arquidiocesana. 
4 Frank Charles Laubach (1884-1970), missionário americano, criou um método de alfabetização de adultos 
inicialmente empregado nas Filipinas, em 1915. Esteve no Brasil em meados dos anos de 1940, desenvolvendo 
palestras. Ver a respeito: BEISIEGEL, Celso de Rui. Estado e Educação Popular: um estudo sobre a educação 
de adultos. São Paulo: Pioneira, 1974. 
5 Utilizamos aqui as categorias propostas por Nelson Werneck Sodré (1999): imprensa burguesa e imprensa 
proletária. 
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conceitos centrais como classe, luta de classes, ideologia e Estado. Para tanto, priorizamos não 

apenas a especificidade da principal política do Governo Dutra destinada à alfabetização de 

trabalhadores no Rio de Janeiro, mas as concepções sobre a classe trabalhadora e sua formação 

reveladas pela imprensa burguesa. O recorte temporal situa-se entre 1947 (criação da Campanha 

Nacional) e 1950 (ano em que diminuem sensivelmente as notícias sobre ela na imprensa 

carioca).  

A imprensa burguesa, que não era um bloco homogêneo, certamente, é nosso ponto de 

partida, sublinhando-se a relação dialética entre seu discurso e a estrutura social. Essa imprensa, 

com a expansão capitalista no Brasil, tornara-se a grande imprensa empresarial. O Distrito 

Federal foi definido como lócus da pesquisa, pelo fato de ser a capital do país e, ainda, pela 

concentração de periódicos de grande circulação.  

Recorremos, essencialmente, ao acervo digital mantido pela Biblioteca Nacional do 

Diário de Notícias-DN do Rio de Janeiro, que circulou entre 1930 e 1976, expressão da 

modernização pela qual passava a imprensa burguesa. O DN-RJ, considerado o favorito das 

camadas médias, não apoiou Dutra nas eleições, sendo conhecido pelas suas posições contra 

Vargas e o comunismo.  

Considerando a ênfase que conferimos à Campanha como política, utilizamos, também, 

documentos produzidos no período pela Prefeitura do Distrito Federal, representativos da 

disputa pelas ideias sobre educação, ressalvando que documentos não são inócuos: antes de 

mais nada, são resultado de uma “montagem, consciente ou inconsciente da história, da época, 

da sociedade que o produziram”. (LE GOFF, 1990, p.537). 

Finalmente, dois esclarecimentos: em primeiro lugar, uma breve nota sobre fontes 

históricas, sublinhando que não é delas “que brota e flui a história”, como esclarece Saviani 

(2006, p.29) “[...], é nelas que se apoia o conhecimento que produzimos a respeito da história 

(Id., p. 30). Em segundo, o reconhecimento dos limites da presente reflexão visto que, quando 

analisada apenas a perspectiva da imprensa burguesa, não é possível apreender a totalidade 

social concreta, sublinhando a necessidade de aprofundar a pesquisa sobre a luta de classes, sob 

a forma da luta pela hegemonia no campo da educação de jovens e adultos trabalhadores em 

outros períodos.  

 

2 Luta  de classes, ideologia e formação de jovens e adultos trabalhadores  
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O rico estudo sobre a atualidade dos conceitos de classe social e luta de classes 

elaborado por Marcelo Badaró Mattos (2007) 6 mostra que Marx e Engels, relacionando as 

classes ao processo de divisão social do trabalho, procuravam esclarecer as bases da estrutura 

social sob o capitalismo. Como fenômeno social e histórico, a classe se constituiria em 

oposição aos interesses de outra (s) classe(s), reforçando o papel central da luta de classes que 

a imprensa burguesa nos anos 1940, no Rio de Janeiro, procurava negar, como veremos 

adiante.  

Percorrendo a forma pela qual foram apropriados os conceitos de classe e luta e classes 

ao longo de décadas, Mattos (2007) chega às contribuições dos historiadores, especialmente 

as de Edward Thompson, que traz o conceito de experiência nesta conhecida citação: 

A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns 
(herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e 
contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. A 
experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção em 
que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente. A consciência de classe é a 
forma como essas experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições, 
sistemas de valores, ideias e formas institucionais. Se a experiência aparece como 
determinada, o mesmo não ocorre com a consciência de classe”. (THOMPSON, 2004, 
p.10). 

Para Thompson (2004), com base nos estudos históricos de Marx, a classe, como 

qualquer outra relação, “é algo fluído que escapa à análise ao tentarmos imobilizá-la num dado 

momento e dissecar sua estrutura [...]. A relação precisa estar sempre encarnada em pessoas e 

contextos reais”. (THOMPSON, 2004, p.10). Diante disso, destacamos três aspectos 

fundamentais e articulados sobre os conceitos de classe e luta de classes: o relacional, visto 

que uma classe só existe em oposição à outra; a vinculação de classe ao conceito de luta de 

classes, como uma relação em construção e a necessidade de se compreender ambos os 

conceitos de forma dialética, considerando aspectos emancipadores e opressivos neles 

envolvidos.  

A produção dos nossos principais intelectuais do campo da educação nas décadas de 

1930 e 1940 do século passado era fortemente marcada pela ideologia liberal. No Brasil, 

entretanto, os princípios liberais tiveram feição específica, pois não se forjaram na luta da 

burguesia contra os privilégios da monarquia, sendo a escravidão o limite do nosso liberalismo 

(COUTINHO, 2006; VIOTTI, 2010). Compreender o liberalismo como ideologia no Brasil 

requer, assim, analisá-lo na nossa realidade concreta.  

                                                           

6 Mattos (2007), considera que a crítica à atualidade desses conceitos está associada intimamente à tese da perda da 
centralidade do trabalho. 
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De forma geral, para a ideologia liberal os indivíduos são considerados iguais em 

relação às leis, ao direito à vida, à liberdade, à propriedade e também à educação, embora não 

sejam material e socialmente iguais. Coutinho (2006) avança nessa análise ao indicar que o 

escravismo brasileiro era peculiar, articulado no nível internacional com o capitalismo em 

expansão. Só a partir dos anos 1920, a sociedade mostrou-se mais complexa, tendo em vista 

que o capitalismo foi se transformando no modo de produção dominante também nas relações 

internas.  

Com altos e baixos, depois de 1945, o clima favorável à democracia se impôs sem 

resolver as tensões que a sociedade do período indicava, incluindo os elevados níveis de 

analfabetismo. Com a intensificação das lutas sociais surgiram, também, novas organizações 

(sindicatos, partidos políticos, jornais) que, embora pudessem ter como objetivo a defesa de 

interesses particulares, eram igualmente portadores de ideologia (COUTINHO, 2006). 

Essa esfera pluralista de organizações, de sujeitos coletivos, em luta ou em aliança 

entre si, como parecia ser o caso dos intelectuais e da imprensa, estava presente na sociedade 

brasileira dos anos 1940. Não é sem motivo, portanto, que o DN-RJ, ainda no Estado Novo, 

em forma de editorial, tentasse esmaecer a luta de classes: 

Nesses últimos vinte anos o conceito de trabalhador evoluiu consideravelmente. 
Trabalhador não é apenas um homem rústico, que executa determinada tarefa manual, nem 
apenas um homem que exerce um ofício mecânico; a inteligência, em virtude daquela 
evolução ficou igualmente abrangida, de sorte que é trabalhador, hoje em dia, todo aquele 
que produz em benefício da coletividade, seja com as mãos, seja com as máquinas, seja 
com o cérebro. As utopias do extremismo marxista não mais conseguem dissociar 
violentamente as classes sociais no ponto de vista do trabalho [...] Esses regimes de sanhoso 
extremismo, paradoxalmente rotulados de libertadores da espécie, aplicam, na verdade, 
uma concepção retardatária (OS TRABALHADORES..., 1940, p.4).  

 

Embora a mudança no quadro educacional estivesse no projeto societário da burguesia 

brasileira nos anos 1940, a promessa de universalização da escola laica, gratuita, pública e 

universal, incluindo a dos jovens e adultos trabalhadores, não poderia ser cumprida, visto que 

a esfera das políticas sociais é, da forma como a compreendemos, determinada pela luta de 

classes, como todos os demais âmbitos da vida social. 

Em tempos de guerra fria, nas edições da segunda metade da década de 1940 do DN-

RJ, alvo do nosso maior interesse, identificamos no centro da disputa ideológica, o 

anticomunismo e a negação da luta de classes numa sociedade profundamente desigual, 

marcada pela repressão aos movimentos e lutas da classe trabalhadora.  

 

3 A imprensa burguesa, o Estado e sua missão educativa  
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O Rio de Janeiro dos anos 1940 atraía a pobreza rural. Entre 1940 e 1950, 220 indústrias 

se fixaram ao longo dos eixos ferroviários. O processo de industrialização teve, na capital, 

características próprias. A cidade se desenvolvia articulada à expansão capitalista da primeira 

metade do século XX, buscando alternativas para sua sustentação e reconfiguração no tempo e 

no espaço.  

A habitação da maioria era precária, enquanto a burguesia carioca mudava-se para a 

orla, onde se sentia mais protegida. À uma expressiva parte dos trabalhadores restavam os 

loteamentos improvisados, os novos cortiços, os parques proletários, as moradias em áreas 

alagadas e a ocupação ampliada dos morros do centro, das zonas norte e sul da cidade. Era uma 

estrutura social resistente e fortemente desigual. Não havia relacionamento contratual 

homogêneo da força de trabalho, embora a classe trabalhadora, ainda que de maneira diversa, 

estivesse subordinada ao nosso processo de expansão capitalista, como já mencionado.7  

O Diário de Notícias, como era de se esperar, não abordava as contradições urbanas de 

forma central nas seções mais destacadas do jornal. Afinal, essas não eram questões de interesse 

para o seu público. Quando buscamos no DN-RJ pelo termo “operário”, por exemplo, 

encontramos expressiva parte das referências nas páginas policiais. A esse respeito, cabe 

registar que, nos anos 1940, a grande maioria dos relatos publicados de suicídio ou tentativa de 

suicídio diziam respeito aos identificados como operários e trabalhadores. O mesmo ocorre em 

relação aos acidentes de trem, bonde e atropelamentos. No caso dos desastres de trem e de 

bonde, as vítimas eram os pingentes, isto é, aqueles que não podiam pagar pelas caras 

passagens. Não há, no DN-RJ, indicações das reivindicações da classe trabalhadora e nem da 

repressão às suas manifestações, características no período. 

As concepções da burguesia sobre a classe trabalhadora oscilavam entre a piedade e a 

repulsa. A miséria carioca estava presente no DN-RJ na coluna Casos Dolorosos da Cidade. 

Eram relatos numerados do quotidiano difícil, para os quais o jornal se propunha a ajudar, 

recolhendo recursos. 

 

CASO 796. Está bastante idosa e entrevada a senhora. Sofre de reumatismo articular. 
Esteve já recolhida ao Hospital São Francisco de Assis, não melhorando. É viúva e não 
tem ninguém por ela. Até três anos atrás, apesar da idade e de já se encontrar enferma, 
trabalhava fazia pela sua própria subsistência. Por fim, no entanto, ficou sem poder 
locomover-se, sem movimento nas pernas. A entrevada encontra-se por favor recolhida 
na Rua Nova de Amorim, 171, na casa de uma amiga, na Estação Bento Ribeiro. Um caso 

                                                           

 7 Pela imprensa burguesa, concluímos que até mesmo a Prefeitura mantinha contratos diferenciados e também 
precários, sendo   alguns deles temporários para múltiplos cargos, incluindo o de professores. 
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de pobreza e virtual desamparo porque a boa amiga não pode fazer mais pela entrevada, 
senão dividir com ela o prato e o teto. Mas, falta tudo mais. (CASO 796, p.1, 1947). 

 
No Diário de Notícias, as favelas eram sinônimo de “promiscuidade”, “espaço de 

desordem”, “violência”, “malandragem”, “falta de higiene”, “estímulo à tuberculose”, 

“ignorância”, “imoralidade”, “risco social” e, potencialmente, “alvo do comunismo”. 

Prevaleciam argumentos atribuindo a moradia nas favelas à preguiça e à ausência de amor-

próprio.  

Em meados de 1947, assumiu a prefeitura do Distrito Federal o General Ângelo Mendes 

de Moraes, apelidado, pelos jornais proletários de “prefeito dos grã-finos”. O primeiro Censo 

das Favelas do DF, realizado no mesmo ano, identificou 105 núcleos, com uma população 

estimada em 138.837 mil habitantes, a maior parte na zona norte da cidade. Logo a seguir, a 

Prefeitura criou a Comissão de Extinção das Favelas que defendia, como alternativa, a 

construção de conjuntos residenciais: blocos de três pavimentos, permitindo que “os pequenos 

funcionários das favelas e as domésticas da zona sul fossem transferidos de seus casebres, sem 

que isso implicasse no agravamento das dificuldades de vida de hoje no Distrito Federal “(RIO 

DE JANEIRO, 1949a, p.7-8). 

Eram tempos de arrocho salarial, escassez de serviços públicos, inflação, sendo as 

condições adversas da classe trabalhadora tratadas, pelo DN-RJ, como situações de infortúnio 

individualizadas e excepcionais. Nas edições do Diário de Notícias, observamos a constante 

presença da Igreja Católica e do empresariado no esforço formativo. Ambos se articulavam em 

torno do anticomunismo e da necessária preparação de um trabalhador de novo tipo. No caso 

da Igreja, destacamos a publicação, pelo DN-RJ, de um artigo do arcebispo Dom Jaime de 

Barros Câmara, em outubro de 1949, com base na Carta Pastoral do Papa Pio XII, 

excomungando os católicos que ajudassem o comunismo ou os comunistas. A Igreja 

permanecia “amiga dos operários”, mas era ilícito publicar, difundir, ler livros, revistas e 

folhetos escritos pelos comunistas, a quem os sacramentos passavam a ser negados.  

É o que observamos, também, nas matérias pagas publicadas no DN-RJ pelo Serviço 

Social da Indústria-SESI, criado pelo Presidente Dutra, em 1946, e mantido pelos empresários, 

considerando as dificuldades que os encargos do pós-guerra teriam criado na vida social e 

econômica do país. Adequar a moralidade da classe trabalhadora às necessidades da nossa 

expansão capitalista era a preocupação constante: 

 

Carta aberta ao operário, meu amigo. 
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Quero conversar com você, meu amigo operário, sobre os problemas que atingem a sua 
vida. Por exemplo, você há muito sonha com a sua casa para deixar de viver ora em pensão, 
ora em cortiço. Você, é verdade, não tem inveja dos ricos que são obrigados a viver 
apertados nos apartamentos. Mas, você merece o seu lar para o qual, juntamente com a sua 
mulher, possa voltar a sua atenção. Como porém, há de pensar, a gente poderá ter um lar 
nessa crise de habitações? Nem os afortunados...[...]. Meu amigo, foi pensando em você e 
em outros tantos que o SESI planejou a construção de casas que logo serão suas. Há, pois, 
razões para grande contentamento.  [...] Meu amigo, você merece conforto e paz. Compre-
os, comprando a sua casa. Você tem crédito para isso…seu fiador será o seu trabalho e o 
seu valor próprio. (CARTA..., p.2, 1947). 

 

A Campanha Nacional de Alfabetização (1947), uma das políticas centrais do Governo 

Dutra e a principal proposta de escolarização mínima para jovens e adultos trabalhadores, teve 

sua maior presença no noticiário carioca burguês da cidade a partir de 1948, sendo mencionada 

como “obra cívica”, “prática de amor ao próximo”, “atitude patriota”, “benemérita”, capaz de 

acabar com os “párias políticos”, “alfabetização da massa ignorante que atropela o 

desenvolvimento”; “humanização das massas ignorantes”, “movimento de recuperação de 

marginais” “remédio para a influência de agitadores”.   

Por meio de acordos com os governos locais, apoio financeiro e produção de material 

didático em escala, como já mencionado, a Campanha mobilizou para a tarefa de alfabetização 

em todo o país estudantes, igrejas, sindicatos, partidos políticos, profissionais liberais, 

voluntários, militares, comitês de bairros, instituições públicas e privadas de educação, além do 

Serviço Social da Indústria- SESI.  

Há especificidades na educação oficial da classe trabalhadora no Rio de Janeiro que 

consideramos importante assinalar, embora a capital contasse, como no resto do Brasil, com 

uma rede pública insatisfatória no caso do ensino primário e do ensino supletivo, funcionando 

muitas vezes em prédios alugados. Na capital, o número de analfabetos ficava muito abaixo da 

média nacional, embora fosse expressivo. Paschoal Lemme (2004, p.35) indicava variação grande 

entre percentagens extremas que iam de 17,80% de analfabetos, no Distrito Federal, a 77,40%, em 

Alagoas. “Nem por isso deixa de ser menos chocante, pois mesmo essa percentagem mínima para a 

capital do País representa um contingente acima de 200 mil indivíduos, de 18 anos e mais” (Id.). 

Na cidade, faltavam professores, mas, por decreto, o Governo Dutra permitia que 

docentes e outros funcionários públicos dessem aulas nos cursos do SENAI. Boa parte da 

“assistência ao educando” vinha da contribuição das famílias, via caixas escolares. Das 480 mil 

crianças em idade escolar no DF, 260 mil não tiveram acesso à matrícula, em 1947. No ensino 

primário, 53 escolas atendiam também à noite. As prioridades eram muitas, assim como as 

cobranças, em quadro semelhante ao que a administração de Anísio Teixeira no DF já relatava 

em 1932 (TEIXEIRA,1932). Faltavam recursos para todas as frentes, incluindo a educação dos 
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jovens e adultos trabalhadores: “o adolescente, o adulto, isto é, aqueles que não tiveram, em 

matéria de ensino, a assistência do Estado que é obrigado a dá-la tem o direito de reclamá-la”. 

(RIO DE JANEIRO,1947, p.35).  

O que ganhava destaque na imprensa do final dos anos 1940 era construção de prédios 

escolares, especialmente nas áreas rurais, hoje integradas pela zona oeste da cidade. Além disso, 

a distribuição de alimentação nas escolas públicas, em ousado programa de merenda escolar. 

Dentro de seu plano de expansão de ginásios públicos8, a Prefeitura, na contramão da proposta 

do SENAI, substituiu o curso básico industrial existente nas escolas técnicas municipais, pelo 

curso ginasial, mantida a obrigatoriedade de frequência às oficinas já existentes, sendo 

instalados onze novos ginásios, em 1948 (1 noturno). Criaram-se, também, cursos preparatórios 

oficiais para o chamado Artigo 919 e a rede de bibliotecas populares (1 biblioteca em escolas 

com mais de quatro classes de ensino supletivo). A reorganização do então ensino médio voltou-

se, ainda, para o segundo ciclo, com novos cursos comerciais e industriais (RIO DE JANEIRO, 

1949b). Já no ensino supletivo municipal, a reforma propôs o curso primário e outro de segundo 

grau. Em 1948, eram apenas 7.920 alunos nesta modalidade (Id.). 

A heterogeneidade, que é componente da classe trabalhadora, era também da educação 

escolar à ela oferecida. Incluem-se, aqui, além da oferta pública, a formação escolar oferecida 

pelo Serviço Nacional da Indústria-SENAI, por empresas (têxteis, em especial) e pelas 

instituições privadas de ensino. A Campanha do Governo Dutra parecia ser um apêndice na 

administração do DF, sem maior integração com o que existia em termos de ensino supletivo à 

época na cidade. Havia um Serviço de Educação de Adultos e uma Comissão Especial 

encarregada pela Campanha.  

No DN-RJ, as notícias sobre a educação municipal destinada à classe trabalhadora eram 

quase inexistentes. Em 1948, foi publicada a notícia de uma escala de preferência para os 

professores da Campanha, que recebiam uma gratificação do Governo Federal: a) professores 

em exercício nas escolas públicas b) normalistas diplomados c) alunos dos últimos anos das 

escolas normais d) pessoas com secundário completo e) pessoas com ginasial comercial ou 

técnico e f) leigos habilitados em provas específicas. Há registros no DN-RJ da participação da 

Fundação Getúlio Vargas-FGV na promoção de curso de especialização para professores do 

ensino supletivo, de forma geral. 

                                                           

8 Até 1947, só existiam 3 ginásios públicos, sendo 2 de curso normal. 
9 Permitia aos maiores de 17 anos e, posteriormente, aos maiores de 18 a obtenção de certificado de licença ginasial, 
mediante a prestação dos chamados exames de madureza.  
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Na edição de 23 de junho de 1948, o DN-RJ publicou um balanço das primeiras semanas 

da Campanha no DF. Eram 1.262 alunos com mais de 14 anos, inscritos em classes espalhadas 

pela cidade. A edição do dia 6 de agosto do mesmo ano, informava que o Distrito Federal 

recebera CR$ 237.400,00 para a implantação de 360 classes, sendo que 100 delas ficaram a 

cargo da Ação Social Arquidiocesana- ASA, ou seja, da Igreja Católica.  

No caso do Distrito Federal observamos, pela imprensa, que os frequentadores dos 

cursos eram operários, domésticas, lavradores, recrutas do Exército que não falavam português, 

nascidos no sul, filhos de alemães, poloneses e italianos, pescadores, internos com hanseníase, 

presidiários, carpinteiros, motorneiros de bonde, operários do Arsenal de Marinha, entre outros 

trabalhadores. Os alunos eram adolescentes e adultos e as turmas criadas estavam nas áreas 

urbana, suburbana e rural da cidade. Eram muitos os arranjos para o funcionamento das classes 

mediante convênios/termos assinados com instituições privadas e públicas, incluindo as 

militares, partidos políticos e associações.  

O Estado estava sendo chamado a contribuir para amenizar as tensões sociais e, 

especialmente, a modernizar a cidade, mantendo a ordem. A Campanha ajudava a acalmar os 

temores em relação aos perigos dos “de baixo”, o que nos faz indicar que o sentido da 

Campanha na formação de jovens e adultos da classe trabalhadora no Rio de Janeiro estava 

voltado prioritariamente à aquisição de atitudes necessárias à convivência na sociedade carioca 

dos anos 1940. Configurava-se como política secundária na gestão educacional do Distrito 

Federal, mais voltada à reformulação e expansão do primário e, ainda, do nível médio oficial 

de ensino que, de fato, era quase que inteiramente privado.  

 

5 Considerações Finais 

Os processos de transição que levaram o Brasil ao capitalismo foram bastante 

particulares, como vimos, o que permite não só assinalar as desventuras dessa transição, mas 

também o quanto ela foi insuficiente para erradicar da modernidade brasileira os traços 

perversos do nosso passado (COUTINHO, 2001), incluindo os simulacros de educação 

destinada à classe trabalhadora, ceifada de seu componente universalizante (RUMMERT, 

2017). 

Por esse motivo, sublinhamos ao longo deste estudo a atualidade de conceitos como 

classe e luta de classes, o que nos levou tanto a considerar os limites impostos pelo liberalismo 

numa sociedade marcada pelo escravismo como a buscar o que, nas condições concretas da 

nossa expansão capitalista existiu de singular, em relação à formação destinada à classe 

trabalhadora no Rio de Janeiro, do final dos anos 1940. Com base nessa proposta, priorizamos 
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a produção ideológica da imprensa burguesa, defendendo que as ideologias não se definem em 

função da classe dominante, mas das relações entre as classes. 

Sem pretender esgotar o necessário debate em torno das questões aqui levantadas e, 

partindo do que era dito e omitido pelo Diário de Notícias do RJ, um dos jornais de maior 

circulação no final dos anos 1940, observamos que, diferente do que aconteceu em boa parte 

dos países especialmente da Europa, em que a emergência dos Estados nacionais ao longo do 

século XIX foi acompanhada da erradicação do analfabetismo e da universalização da educação 

popular, a conquista do direito à educação pela classe trabalhadora brasileira foi bem mais 

tardia. 

Embora a mudança no quadro educacional estivesse presente no projeto societário 

republicano, a promessa de universalização da escola laica, gratuita, pública e universal, 

incluindo a dos jovens e adultos trabalhadores não poderia ser cumprida, visto que a esfera das 

políticas sociais é, da forma como a concebemos, determinada pela luta de classes, como todos 

os demais âmbitos da vida social. A oferta de educação pública no DF era, nos anos 1940, muito 

aquém do que se poderia esperar da capital, mesmo com o processo de ampliação de instalações 

e matrículas ocorrido depois de 1945. No caso do ensino supletivo, uma matrícula igualmente 

pífia em relação às efetivas necessidades.  

Tendo em vista a correlação de forças na sociedade brasileira no final da primeira 

metade do século XX, consideramos que o Estado, em tempos de guerra fria e preservando os 

interesses da burguesia, ampliou as suas funções destacando-se, entre elas, o controle social. 

Nessa perspectiva, defendemos que a Campanha Nacional de Alfabetização de Adolescentes e 

Adultos, nas condições históricas em que foi proposta, no ano do rompimento das relações 

diplomáticas do Brasil com a URSS, cassação do registro do PCB e de repressão ao movimento 

sindical, contribuía para desmobilizar a classe trabalhadora. 

Um dos sentidos da palavra campanha é “expedição militar” e, em uma democracia 

extremamente frágil, como era a nossa, a Campanha Nacional mantinha o conteúdo ideológico 

das concepções educacionais do Estado Novo: “arma” contra o comunismo e outras ideologias 

que pretendessem subverter o então ideal de nacionalidade. Uma política, assim como a 

Campanha de Remoção das Favelas do DF, menos vinculada a um projeto de desenvolvimento 

industrial e mais voltada à contenção das contradições produzidas pelas características próprias 

da expansão capitalista brasileira. 

A imprensa burguesa carioca teve participação ativa nessa tarefa, propalando a ideologia 

do anticomunismo e tentando esmaecer explicitamente a luta de classes. Mais do que isso, essa 

imprensa buscava o impossível consenso entre capital e trabalho, mediante soluções pacíficas. 
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Era aparente, apenas, a invisibilidade da classe trabalhadora na imprensa burguesa carioca. O 

lugar do trabalhador estava bem marcado, nas páginas policiais. Convencer seus leitores de que 

a miséria urbana era algo ocasional era uma das missões do Diário de Noticiais do Rio de 

Janeiro, que se apresentava como porta-voz dos miseráveis. 

Adequar a moralidade da classe trabalhadora, especialmente a das suas frações mais 

empobrecidas, era obsessão constante nessa imprensa, em busca de um trabalhador resignado 

diante das precárias condições de vida, alimentação, moradia etc. Um trabalhador que deveria 

compreender as dificuldades do patronato no pós-guerra, cumprir suas obrigações e ser feliz. 

Essa imprensa estimulava o temor aos moradores das favelas, ou seja, o medo dos “de baixo”: 

“promíscuos”, “desordeiros”, “violentos”, “preguiçosos”, “malandros”, “doentes”, “sem 

higiene” e, potencialmente, “alvo do comunismo”. Desse projeto formativo da classe 

trabalhadora que identificamos nas edições do Diário de Notícias publicadas entre 1947 e 1950 

participavam, com muita desenvoltura, a Igreja Católica e o SESI de forma independente ou 

em aliança. 

À heterogeneidade característica da classe trabalhadora no Rio de Janeiro que, de uma 

forma ou de outra, participava do processo de expansão capitalista, correspondiam propostas 

diversas e não articuladas de escolarização, isto é, as mantidas pelo empresariado, pela 

iniciativa privada, pela Prefeitura, via ensino supletivo ou Campanha, o que nos faz defender a 

impropriedade de se indicar uma forma típica destinada ao conjunto da classe trabalhadora. 

Pelo contrário, dos cursos de especialização de trabalhadores da indústria têxtil, nos EUA, 

promovidos pelo SENAI, às escolas profissionalizantes e não profissionalizantes diferenciadas 

e insuficientes, à alfabetização precária promovida pela Campanha, eram várias as 

possibilidades, desde que a ordem fosse mantida. 
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Resumo 

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

 

Refletir sobre o “lugar” da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na formação inicial 

nas licenciaturas, significa questionar sobre o espaço destinado e/ou ocupado por esse 

campo educacional nos cursos de formação de professores.  

A Educação de Jovens e Adultos e a formação docente orienta e direciona nossa 

investigação no sentido de se somar a tantas outras que têm como preocupação contribuir 

para os registros da história da educação brasileira, nesse caso, especificamente para a 

Educação de Jovens e Adultos. 

A Educação de Jovens e Adultos vem se tornando cada vez mais um campo de 

pesquisa científica de grande importância para a área da educação brasileira, já que em 

pleno século XXI ainda possuímos dificuldades em melhorar os índices de analfabetismo, 

fato confirmado pelos milhões de analfabetos ou analfabetos funcionais com idade igual ou 

superior a 15 anos, o que reforça ainda mais a necessidade de pesquisas voltadas para a 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos.  

Percebemos uma nova concepção em relação à exclusão educacional, nos dias 

atuais. Apesar das vagas para a EJA ainda serem insuficientes é bastante relevante o 

número de alunos que se ingressam no sistema educacional e não adquirem um 

aprendizado efetivo, o que acarreta em alunos formados, mas que não conseguem utilizar 

os conhecimentos adquiridos no dia-a-dia, tal situação nos leva a refletir sobre a qualidade 

da educação brasileira. 

De acordo com Haddad e Di Pierro,  

... a má qualidade do ensino combina-se à situação de pobreza extrema 
em que vive uma parcela importante da população para produzir um 
contingente numeroso de crianças e adolescentes que passam pela escola 
sem lograr aprendizagens significativas e que, submetidas  a experiências 
penosas de fracasso e repetência escolar, acabam por abandonar os 
estudos. (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 125-126). 
 

Para tais autores, apesar do número de analfabetos estarem declinando nos 

percentuais das pesquisas populares, na realidade o número real de jovens adultos que 

possuem um domínio precário da leitura, escrita e do cálculo, os denominados analfabetos 

funcionais, ou seja, pessoas que não sabem relacionar a escrita e o cálculo em seu dia-a-dia 

vem aumentando consideravelmente. Dessa forma, o atendimento em EJA, estende-se 

também àqueles que, mesmo tendo frequentado a escola, não obtiveram aprendizagens 

suficientes para participarem plenamente da vida econômica, política e cultural da 

sociedade (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 
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O questionamento sobre a qualidade da educação brasileira reforça a importância 

de discussões e pesquisas que tratem sobre as especificidades que a modalidade da EJA 

exige, como por exemplo: metodologia e currículos próprios, respeito ao tempo de 

aprendizagem e principalmente profissionais qualificados para atender esse perfil. Percebe-

se muitas vezes que na prática, tais proposições metodológicas para o ensino da EJA, são 

pautadas em estudos sobre o processo de cognição das crianças e não dos jovens e adultos, 

público o qual a modalidade é destinada. Esse é um problema da formação inicial, que 

demonstra que o curso de Pedagogia valoriza e prioriza a infância em seus currículos. 

O intuito da pesquisa, foi analisar o lugar que a EJA têm tomado em alguns cursos 

de pedagogia no município de Uberlândia. Nesse sentido, foi necessário fazermos um 

recorte tanto temporal como metodológico, dessa forma, optamos por analisar os cursos de 

Pedagogia de três instituições, sendo uma pública (Universidade Federal de Uberlândia) e 

duas privadas (Centro Universitário do Triângulo Mineiro e Universidade Presidente 

Antônio Carlos) no período de 1990 a 2006. 

O recorte temporal se justifica pelo ano de 1990, compreender o Ano Internacional 

da Alfabetização e 2006 ser o ano da implantação das novas Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Pedagogia.  

Dessa forma, o problema de pesquisa consistiu em desvelar: “Qual o lugar da 

disciplina de Educação de Jovens e Adultos nos cursos de Pedagogia no período de 1990 a 

2006?” Para responder o problema foi necessário levantar as seguintes questões de análise: 

 Como se constituiu a Educação de jovens e Adultos nos cursos de licenciatura 

de Pedagogia? 

 De que forma eram definidas as ementas das disciplinas dos cursos de 

Pedagogia nas instituições analisadas? 

 De que forma era oferecida a disciplina de Educação de Jovens e Adultos 

durante o período de 1990 a 2006? 

 Os futuros professores que se formaram durante o período de 1990 a 2006 se 

consideravam preparados para atuar na modalidade de ensino da EJA? 

 De que maneira os currículos desses cursos preparavam os licenciandos para 

atuarem na Educação de EJA? 

 Quais disciplinas ou atividades complementares oferecidas na graduação, após a 

instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA em 2000, 

abordaram essa temática? 
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Apesar de haver um avanço nas pesquisas sobre formação de professores nas 

licenciaturas e nos cursos de Pedagogia, observamos que a questão da formação do 

professor para atuar na EJA, não tem recebido a devida importância nos cursos de 

licenciatura. 

Distinguir a necessária reinvenção da educação escolar a fim de minimizar 

desigualdades, reconhecer e valorizar diferenças e desconstruir dicotomias são tarefas 

centrais no campo da educação de pessoas jovens e adultas e de responsabilidade de 

variados atores, de políticos e gestores, passando por profissionais da educação e 

pesquisadores e incluindo os próprios sujeitos a quem esta modalidade de educação é 

direito.  

A proposta de trabalho relacionada à formação de professores para atuar na EJA, 

tem se defrontado com um conjunto de desafios. Entre eles se destacam o confronto entre 

as características próprias da formação disciplinar dos educadores e a necessidade de 

domínio de outros conhecimentos e práticas pedagógicas necessárias ao seu trabalho com a 

educação de jovens e adultos.  

 

1.1- Objetivos: 

 Analisar as diretrizes Curriculares dos cursos de Pedagogia, das principais 

universidades e faculdades do município de Uberlândia no período de 1990 a 

2006, no que diz respeito à Educação de Jovens e Adultos, afim de 

compreendermos as concepções pedagógicas sobre a formação e a prática dos 

professores e descobrir quais os principais desafios enfrentados pelos alunos 

dos cursos de formação inicial de professores durante o período proposto. 

 

2- Referencial Teórico: 

Para fundamentarmos teoricamente essa pesquisa, nossas análises foram 

construídas no diálogo entre os dados coletados e os referenciais provenientes do campo da 

Educação de Jovens e Adultos, da formação de professores e da cultura e práticas 

escolares, destacando-se os seguintes autores: Arroyo, Benjamim, Bosi, Contreras, Freire, 

Giroux, Haddad e Di Pierro, Nóvoa, Pollack, Siman, Tardif  e Lessard entre outros, além 

dos documentos que tratam sobre o assunto tais como, Constituição Federal de 1988, LDB 

9.94/96 e Parecer 11/2000. 

A relevância de uma pesquisa na linha da história, de acordo com Siman, 1988, 

consiste na importância de analisarmos o passado sob diferentes formas: de ruptura, de 
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continuidade, de indecisões, de medos, de sonhos, o que vai instaurando um desequilíbrio 

no presente... E ainda apresenta simultaneamente a importância das fontes orais - para a 

pedagogia, diz a autora, mas certamente também se referia à vida: “A apreensão do 

passado e de suas relações com o presente e o cotidiano, cujas dificuldades são sempre 

apontadas pelos professores de história, podem ter, nas memórias contadas pelos 

narradores, uma fonte de inestimável valor pedagógico” (SIMAN, 1988, p. 5). 

A Constituição Federal de 1988 representa um grande marco para a Educação 

Fundamental, ao garantir a Educação como direito de todos os cidadãos. Em relação à 

Educação de Jovens e Adultos, esse direito, só passou a ser concretizado a partir da Lei 

9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que institui a Educação de 

Jovens e Adultos como modalidade de ensino.  

A seção V, da LDB, é dedicada à Educação Básica de Jovens e Adultos, reafirma o 

direito dos jovens e adultos trabalhadores ao ensino básico, ajustado às suas condições 

peculiares de estudo, bem como o dever do poder público em oferecê-lo gratuitamente na 

forma de cursos e exames supletivos. 

Outro avanço significativo para a EJA se encontra no Parecer 11/2000 que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos e é 

entendido como a principal referência normativa da modalidade. Tal parecer retoma e 

discute diversos pontos colocados pela LDB de 1996, e também reforça a concepção da 

EJA como representativa de uma dívida social que deve ser reparada para aqueles que não 

tiveram acesso ao domínio da escrita e leitura. 

Fazer a reparação desta realidade, dívida inscrita em nossa história social 
e na vida de tantos indivíduos, é um imperativo e um dos fins da EJA 
porque reconhece o advento para todos deste princípio de igualdade 
(BRASIL, 2000b, p. 06). 
 

Percebemos que apesar das vagas para a EJA ainda serem insuficientes é bastante 

relevante o número de alunos que se ingressam no sistema educacional e não adquirem um 

aprendizado efetivo, o que acarreta em alunos formados, mas que não conseguem utilizar 

os conhecimentos adquiridos no dia-a-dia, tal situação nos leva a refletir sobre a qualidade 

da educação brasileira. 

De acordo com Haddad e Di Pierro,  

... a má qualidade do ensino combina-se à situação de pobreza extrema 
em que vive uma parcela importante da população para produzir um 
contingente numeroso de crianças e adolescentes que passam pela escola 
sem lograr aprendizagens significativas e que, submetidas a experiências 
penosas de fracasso e repetência escolar, acabam por abandonar os 
estudos. (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 125-126).  
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Apesar de haver um avanço nas pesquisas sobre formação de professores nas 

licenciaturas e nos cursos de Pedagogia, sabemos que a questão da formação do professor 

para atuar na EJA, não tem recebido a devida importância em tais cursos. 

A relevância de uma pesquisa voltada para a formação de professores e suas 

práticas na EJA, se dá porque pesquisas científicas revelaram nas últimas décadas do 

século passado inúmeros problemas, que se manifestam no cotidiano dos cursos de 

formação de professores. Dentre os problemas detectados, o mais sério é 

corresponsabilidade das políticas públicas, produtoras de uma profunda crise na Educação.  

Nesse sentido,  

[...] a formação de professores tem ignorado sistematicamente o 
desenvolvimento pessoal, confundindo “FORMAR” e “FORMAR-SE”, 
não compreendendo que a lógica da atividade educativa nem sempre 
coincide com as dinâmicas próprias da formação (NÓVOA, 1995, p.20). 
 

Embora consideremos a importância dessa temática no currículo é indispensável 

considerar que o conceito de espaço também apresenta uma vertente representacional. 

Nóvoa e Popkewitz (1992) afirmam que os espaços sociais são construídos, não como 

conceitos geográficos, mas como discursos que produzem identidades. Nesse sentido, 

considerando que a formação de professores é um lócus de produção e/ou afirmação da 

identidade docente é fundamental considerá-lo como um espaço dinâmico que precisa estar 

em constante reelaboração.  

Uma pesquisa no campo da história encontra em Le Goff sua representação. Para 

este autor, o passado e o presente, interagem de maneira histórica. É por causa do presente, 

das exigências postas pelas necessidades atuais, que os grupos sociais evocam o passado 

como objeto histórico e, nessa condição, podemos compreender a função social da história.  

Sabe-se que essa busca do passado não se faz, no entanto, trazendo-o intacto para o 

presente, como se pudéssemos conhecê-lo sem alteração. No esforço de rever o passado há 

uma reinterpretação, que o atualiza num processo de reminiscência, pois há uma relação de 

dependência com o presente, como afirma Le Goff (1984, p.163): 

O passado é uma construção e uma reinterpretação constante e tem um 
futuro que é parte integrante e significativa da história. [...] esta 
dependência da história do passado em relação ao presente [...] Ela é 
inevitável e legítima, na medida em que o passado não deixa de viver e de 
se tornar presente. 
 

Esta posição elimina qualquer possibilidade de compreensão de uma atitude 

ingênua de transportar o presente para o passado. A reflexão de Le Goff (1984) é relevante 

para o nosso trabalho, que tem como eixo as narrações orais de sujeitos historicamente 

engajados. Para nós, essas narrações se configuram como históricas, pois, ao fazê-las, os 
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sujeitos estão ressignificando o seu passado e, nesse exercício, res-significam a si mesmos. 

Trata-se de considerar as narrativas das alfabetizadoras pertencentes há um tempo que não 

é vazio, nem homogêneo, “[...], mas um tempo saturado de ‗agoras’ ” (BENJAMIN, 1987, 

p. 229). 

Retomando ideias de Queiroz (1988), nossa intenção é registrar experiências de 

alguns profissionais de uma mesma coletividade, isto é, professores que atuaram na 

Educação de Jovens e Adultos nos períodos propostos e formadores de professores de 

cursos de licenciatura da Universidade federal de Uberlândia. 

 

3- Procedimentos Metodológicos: 

 

(...)a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais raras as 
pessoas que sabem narrar devidamente (...). É como se estivéssemos 
privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a 
faculdade de intercambiar experiências” (BENJAMIN, 1987, p. 197-198). 
 

A pesquisa se circunscreve nos limites da pesquisa qualitativa. Minayo (2003) 

apresenta algumas características dessa pesquisa, que tem como eixo ― “a pretensão de 

trabalhar com o significado atribuído pelos sujeitos aos fatos, relações, práticas e 

fenômenos sociais: interpretar tanto as interpretações e práticas quanto as interpretações 

das práticas” (MINAYO, 2003, p. 197). Essa definição vem de encontro ao problema 

levantado para nortear essa pesquisa: quais são as práticas empreendidas e experienciadas 

pelos professores e que significados eles têm construído a partir delas. E ainda: essas 

práticas têm levado à construção de novos saberes? Quais são eles? Qual o significado 

desses novos saberes para a reorientação das práticas? 

Além disso, devemos considerar que as ações que a EJA empreende são embasadas 

em teorias e documentação específica, produzidas no país e no exterior. Portanto a análise 

documental não pôde ser desprezada. 

A metodologia a ser utilizada nesta pesquisa será a história oral, tendo em vista que 

a mesma representa um importante instrumento de pesquisa no campo da historiografia 

contemporânea. Thompson (1998) enfatiza a perspectiva da história oral de lançar a vida 

para dentro da própria história. 

Siman (1988) aponta elementos fundamentais para que possamos pensar a 

pertinência da narrativa. Para esta autora, a narração oral oferece (...) a vantagem de 

apresentar-se numa linguagem coloquial, direta, carregada de imagens visuais, o que não 
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só facilita à apreensão da matéria narrada, como também desperta emoções, prazer, 

sofrimento, solidariedade e inúmeros outros sentimentos e atitudes (SIMAN, 1988, p. 167).  

O campo da história, memória e representações, dos professores e formadores de 

professores que atuam em diferentes licenciaturas, serão tratados com várias fontes dentre 

elas a história oral, a iconográfica articulada com a pesquisa bibliográfica e documental. 

Na análise das narrativas dos professores e formadores de professores, tentaremos revelar 

sua história, memória e suas representações e modos de como construíram seus 

conhecimentos, na academia, e na prática escolar Teixeira e Pádua, acreditam que: 

(...) Essa metodologia qualitativa de investigação, propõe-se a escutar os 
sujeitos que generosamente, emprestam e confiam suas vidas aos/as 
entrevistadores/as, que delas recolhem não somente os fatos, mas os 
sentidos, os significados e interpretações que tais sujeitos lhes conferem 
(2006, p.12). 
 

Lana Siman (1988) ressalta a importância de nos atentarmos à subjetividade dos 

entrevistados, uma vez que devemos estar sempre atentos a alguns aspectos durante as 

entrevistas, tais como, o silêncio, o esquecimento, a tonalidade de voz, pois os mesmos nos 

deixam escapar revelações importantes da maneira como o indivíduo se relaciona com o 

universo. 

 Pretendemos em nossa pesquisa, aprofundar o entendimento de cada depoimento e 

com eles dialogar, mediados pelas contribuições de pesquisadores que elucidam o que está 

sendo dito. 

 Perrot destaca a necessidade do cruzamento das fontes orais com outras fontes: 

 A história oral não pode ser suficiente para tudo. A maior parte da 
história deve, necessariamente, recorrer às fontes escritas, aos objetos e à 
arqueologia do cotidiano. (...) A memória não é forçosamente a verdade; 
ela também não é necessariamente a espontaneidade. A memória é 
sempre algo reconstruído. E reconstruído em função das experiências da 
pessoa que fala. Essa pessoa vai, inclusive, esquecer de muitas coisas e, 
talvez, no momento mesmo em que ela estiver falando, vai construir a 
maneira pela qual percebe seu passado (...). Por conseguinte a memória é, 
ao mesmo tempo, extremamente importante e extremamente frágil. Não 
se pode nutrir um excesso de romantismo em relação a esta memória, é 
preciso interpretá-la inserindo-a num conjunto mais vasto de fontes 
(PERROT, 1998, p. 358 - 359). 
 

Acreditamos que as representações têm um papel importante no sentido de revelar 

as marcas de uma realidade vivida por determinado grupo social, como podemos constatar 

nessa afirmação: 

Se nos situamos no domínio das representações, é na consciência clara de 
que estas permitem, aos grupos que as produzem, não só a atribuição de 
sentidos à realidade social, mas também a (re)construção dessa mesma 
realidade, tornando-se parte dela (PINTASSILGO, 2005, p. 01). 
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É uma história que propicia diferentes diálogos, bem como possibilita compreender 

a constituição de classes sociais e a tradição de gerações, contada a partir de uma 

multiplicidade de pontos de vistas e vivências dos professores. 

 

4- Resultados:  

 

O ano de 1990 foi considerado o Ano Internacional da Alfabetização, quando se 

propôs como objetivo satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de crianças, 

jovens e adultos, estabelecendo, dessa forma, metas para a redução do analfabetismo em 

um prazo de dez anos, o que acarretou a disseminação da EJA pelo país. 

O termo Educação de Jovens e Adultos foi adotado a partir da promulgação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, documento que define a EJA 

como modalidade da educação básica e destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade dos estudos na etapa do ensino fundamental e médio, na idade considerada 

apropriada. 

Anteriormente à promulgação da lei, os cursos destinados a adolescentes e adultos 

que não concluíram a educação básica eram denominados “ensino supletivo”. A mudança 

não consiste apenas em considerar o ensino de jovens e adultos como uma modalidade de 

ensino, mas principalmente desvincular a visão compensatória e assistencialista do ensino 

supletivo. Dessa forma, de acordo com Arroyo (2006), a principal preocupação da EJA 

consiste em garantir os direitos dos cidadãos. 

Descobriu-se, por intermédio desta pesquisa, que desvincular a visão compensatória 

da EJA não consiste em uma tarefa fácil, visto que modificar pensamentos e posições 

afirmados durante décadas é algo quase impossível, principalmente quando estão atrelados 

aos interesses políticos. 

É possível concluir que a educação foi e continua sendo vista como mercadoria, 

uma vez que propõe a escolarização como forma de inclusão no mercado de trabalho. 

Apesar de nas últimas décadas terem ocorrido avanços no âmbito das políticas públicas 

educacionais no campo da EJA, constatou-se que tal modalidade ainda não está 

consolidada nem mesmo nos cursos de formação de professores, o que fica evidenciado 

pela interrupção de políticas públicas e projetos que possuíam um bom fundamento e 

intencionalidade a cada mudança de governo. 
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Averiguou-se que a EJA viveu em um campo de indefinições em diversos aspectos 

que estão presentes tanto na formação de professores, o que é evidenciado pela 

desarticulação dessa disciplina com outras consideradas fundamentais no currículo dos 

cursos de formação de professores e, principalmente pela carga horária inferior dessa 

disciplina em relação às que abrangem outras modalidades de ensino; como na prática em 

salas de EJA, o que é evidenciado pela metodologia que, muitas vezes, consiste em 

simplificações de textos utilizados no ensino regular, prevalecendo a ideia de que basta 

resumir um conteúdo que os conceitos se tornarão mais acessíveis aos educandos da EJA, e 

também pelo fato de que a maioria dos professores que atuam nessa modalidade partem do 

senso comum para a elaboração de suas aulas. 

Dessa forma, é necessário que os cursos de formação inicial para professores 

abordem a temática da EJA, ressaltando suas especificidades e heterogeneidade, para que 

os futuros professores tenham um norte quando se depararem com essa modalidade de 

ensino. 

Por isso, é de extrema importância que os professores se envolvam afetivamente 

com o trabalho na EJA, para que, dessa forma, estimulem e incentivem seus alunos a 

continuarem seus estudos. O professor deve despertar no sujeito adulto a consciência sobre 

a necessidade de se instruir, o que só é possível a partir da consciência crítica de sua 

realidade, de sua capacidade em participar ativamente da sociedade em que está inserido.  

Para que isso seja possível, a metodologia da EJA não consiste em um programa de 

ensino pronto e acabado. Os conteúdos devem partir da realidade dos educandos, deve ser 

construído junto com os mesmos, para que tenham real significado na vida deles. 

A pesquisa provou que a EJA não ocupou uma posição de destaque nos cursos de 

formação de professores das instituições pesquisadas, o que é evidenciado pelas narrativas 

das professoras entrevistadas ao dizerem que o que aprenderam foi na prática em sala de 

aula, em contato com os alunos.  

Sabe-se que o trabalho com a EJA requer partir da realidade dos educandos, o que 

significa que não há como ensinar nos cursos de formação de professores o conteúdo a ser 

trabalhado com esse público tão heterogêneo. Entretanto, é necessário que, nos cursos de 

formação de professores, os alunos e futuros professores tenham a compreensão de todas 

as especificidades do trabalho com o jovem e adulto, para que não se corra o risco de 

infantilizá-los, fazendo do retorno à escola um processo traumático. 
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Além disso, os professores que atuam tanto na EJA como em qualquer outra 

modalidade de ensino devem estar cientes da necessidade da formação constante, visto a 

amplitude do formar-se pedagogo. Não é possível que apenas com o curso de Pedagogia se 

consiga abarcar todas as especificidades do ser pedagogo. São muitas as direções pelas 

quais se podem optar, cabendo, então, de acordo com as preferências, especializar na área 

com que mais se identifica. 
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GT3 – História da Alfabetização 

 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COMO POSSIBILIDADE 

FORMATIVA NAS PRISÕES 

 

Walace Roza Pinel1 
Erlando da Silva Reses 2 

Lenilda Damasceno Perpétuo3 
 

Resumo 

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

O interesse na construção desta pesquisa a partir de um coletivo no projeto de 

extensão Pós Populares/UnB ao qual me filio desde o ano de 2015, de um projeto de 

inicialmente de mestrado e agora de doutorado, sobre a temática da Educação em Prisões, 

surge da necessidade pela busca da compreensão das ligações entre as práticas 

mercantilistas ligadas à educação sob um projeto neoliberal hegemônico, inclusive nas 

prisões, em contraponto à proposta emancipadora ligada à perspectiva dos direitos 

humanos e as políticas e práticas educativas destinadas às populações em cumprimento de 

pena.  Obviamente uma questão tão complexa não pode ser respondida de forma simplista 

e unidimensional, segundo o método dialético a realidade concreta é fruto da síntese de 

múltiplas determinações, não sendo sensato apresentarmos uma resposta única para 

pergunta tão complexa. Não obstante, há de se especular possibilidades e conjunturas 

históricas e matérias às quais não podem oferecer pistas sobre a pergunta formulada.  

 

Uma abordagem crítica das relações entre educação e pobreza requer, 
antes de tudo, uma pergunta fundamental: para que servem as escolas? E, 
principalmente, para que servem as escolas destinadas aos pobres? A 
definição de objetivos e funções da escola incide diretamente no projeto 
pedagógico, no currículo, nas formas de organização e gestão, na 
formação continuada de professores, nos modos de assistência 
pedagógica aos professores, na dinâmica da sala de aula, nas formas de 
avaliação do sistema, na avaliação escolar, etc. (Libâneo, p.40, 2016) 

Tendo em vista o objeto de estudo desta pesquisa dialoga abertamente com as 

políticas públicas ofertadas às populações desfavorecidas, em uma sociedade 

hegemonicamente capitalista e assimétrica, entendemos que apenas uma teoria que nos 

aponte a partir da materialidade histórica das relações sociais uma alternativa de 

emancipação revolucionária da classe trabalhadora. Neste sentido, o Materialismo 

Histórico Dialético, conforme nos apontou Reses e Pinel (2016), incentiva a interação 

constante entre ambos em uma relação dialética.  As categorias essência e aparência são 

tratadas dialeticamente de forma contínua – em contraste com a relação entre causa e efeito 

– de modo a se retroalimentarem constantemente. Neste contexto, o pesquisador pode ser 

compreendido como um ser social que interage com o “objeto” a ser pesquisado, sendo 

válida uma postura participante e opinativa na relação pesquisador-objeto.  

 

812



 

 
 

Conforme se observa na Tabela 1, a população carcerária brasileira em junho de 

2016 atingiu a marca de 726.712 pessoas, sendo que a sua maioria, ou seja, 689.510 

homens e mulheres em cumprimento de pena no Sistema Penitenciário, ou seja, população 

que em tese está apta às medidas restaurativas de direitos e possibilidades tanto laborais 

quanto de educação formal em todos os seus níveis.  

Relativo à privatização dos serviços penitenciários, conforme nos aponta Pinheiro 

(2017) os Estados Unidos da América foram o primeiro país a adotar um modelo de prisão 

privatizada, ainda nos anos 1980 sob o governo ultra liberal de Ronald Reagan, com 3 

(três) modelos principais: - Arrendamento, onde empresas privadas financiam e constroem 

as Unidades Prisionais entregando à administração estatal - após o período de amortização 

e respectiva retirada de lucros – a prisão é devolvida à administração estatal; - 

Administração totalmente privada: a construção e a administração são totalmente 

delegadas às empresas privadas;  - Contratação de serviços específicos: a manutenção e 

administração continuam subordinadas ao Estado, entretanto serviços específicos, entre 

eles educacionais são entregues à empresas públicas. Na Europa observamos o modelo 

francês o qual, ainda que inspirado nos moldes estadunidenses implementa o chamado 

sistema de dupla responsabilidade. 
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Compreendemos que a mercantilização da educação é um processo em marcha em 

nossa sociedade capitalista e concordamos com Oliveira (2009) no sentido de 

identificarmos dentre as principais consequências da globalização neoliberal de nossa 

época a transformação da educação em objeto do interesse do grande capital, 

ocasionando uma crescente comercialização do setor. Justifica-se mediante este cenário o 

nosso problema de pesquisa: Nesse sentido, ao procurarmos uma melhor compreensão da 

questão formulada surgem os objetivos desta pesquisa 

 

A EDUCAÇÃO NAS PRISÕES A PARTIR DA HISTO RICIDADE DO PROCESSO 
DOS POVOS ORIGINÁRIOS 

Inicialmente, pretendemos retomar a perspectiva de encarceramento, 

especialmente na sociedade ocidental, acreditando ser necessária a compreensão da 

historicidade do processo. Para Marx (2009) quem não compreende nossas instituições 

sociais como produto histórico não pode compreender nem sua origem nem seu 

desenvolvimento.  

Os homens não são livres para escolher as suas forças produtivas – pois 
toda força produtiva é uma força adquirida, produto de uma atividade 
anterior. O simples fato de uma geração posterior deparar-se com forças 
produtivas adquiridas pela geração precedente cria na história dos 
homens uma conexão, cria uma história da humanidade. (Marx, p. 245, 
2009, grifo nosso) 

Neste sentido, de modo a situar no tempo histórico a concepção de 

encarceramento de pessoas no Brasil e no Distrito Federal, inicialmente, sob uma 

perspectiva anti-hegemônica abordaremos na perspectiva indígena brasileira o 

“encarceramento” como possível punição de seus membros para, a posteriori, tratarmos da 

história das prisões “oficial” sob a origem eurocêntrica. A partir de uma perspectiva 

cultural, onde o crime deve ser compreendido como parte de determinada cultura, portanto 

depende intrinsicamente dos valores associados a determinado grupo social, procuramos 

compreender, em apertada síntese, a criminalização de pessoas a partir dos povos 

originários e o chamado Direito Consuetudinário4. Neste sentido como populações 

fortemente vinculadas à oralidade as comunidades indígenas brasileiras, apesar de 

                                                             
4Direito consuetudinário é o direito que surge dos costumes de uma certa sociedade, não passando por 

um processo formal de criação de leis, onde um poder legislativo cria leis, emendas constitucionais, 

medidas provisórias etc. No direito consuetudinário, as leis não precisam necessariamente estar num 

papel ou serem sancionadas ou promulgadas. Os costumes transformam-se nas leis. 

(www.juridicocerto.com  acessado em 20/08/2018) 
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constituírem-se como diversos povos e etnias distintas, no aspecto da punitibidade das 

ações, guardavam certa semelhança. 

Podemos observar nas comunidades indígenas as decisões sobre as chamadas 

“relações jurídicas” são coletivas onde não raras vezes o chamado “castigo” pode ser 

substituído pela “compensação” do dano ou mal causado à comunidade. De acordo com 

Collaço (1998) as regras sociais não são estritamente jurídicas, como as regras de boas 

maneiras, de jogos, de divertimento, de moral, de religião, de produção artesanal. 

Portanto, não há um discernimento do que é jurídico, do que não é jurídico. Retomando a 

perspectiva da prisão de pessoas, no povo guarani a tradição bélica era acentuada, portanto 

conflitos entre tribos eram uma constante, sendo valorizada a figura do líder corajoso e 

guerreiro.   

As decisões referentes à guerra eram tomadas pelo conselho dos anciães; 
"enviava-se um emissário, que dava ciência ao inimigo do que se 
decidira." Com o ritual de arremessar arco e setas sobre o território do 
inimigo, iniciava-se a guerra. Para terminá-la e restabelecer a paz, era 
suficiente quebrar uma das flechas. Não havia violação da trégua, traição 
ou evasiva. (Collaço, p. 39, 1998) 

Segundo o mesmo autor destaca-se a presença das mulheres neste contexto, tendo 

em vista que cabia a elas, não sua entrada no combate em si, mas entoavam cânticos, 

preparavam a logística e cuidavam dos feridos. Sob uma perspectiva materialista 

gradualmente com a colonização europeia e sua consequente “mercadorização” dos corpos 

para serem vendidos como escravos, ocorre no Brasil o mesmo fenômeno ocorrido no 

território africano, gradualmente as guerras entre as tribos, se dá no sentido da captura e 

comercialização dos vencidos, aos colonizadores passando o interesse das guerras 

indígenas aos despojos de guerra. 

Após uma visão sobre o conceito de prisão e pena para os povos indígenas 

originários, passamos agora a problematização do espaço prisional sob a vertente 

eurocêntrica, a qual, especialmente sob a lógica do direito romano influencia as prisões e 

as políticas públicas voltadas para o setor no Brasil e por consequência no sistema 

penitenciário do Distrito Federal.  

 

A IDEOLOGIA DO ENCARCERAMENTO COMO PUNIÇÃO “MODERNA”  

 Neste momento passaremos ao contexto das prisões como forma de punição no 

pensamento ocidental, inicialmente na Europa, expandindo-se o raciocínio para os Estados 

Unidos da América, país que ocupa hoje a liderança no ranking mundial de pessoas presas. 

Não há como afastar a ideia que esta concepção de punição influenciou sobremaneira o 
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pensamento penitenciário brasileiro. Neste sentido, conforme apontamos em 

anteriormente, Pinel (2018), há de se destacar a influência da Igreja Católica especialmente 

no período da Inquisição, sobre o imaginário da prisão “científica”. Podemos observar 

mesmo nas nomenclaturas, termos como celas e penitenciária, advém do período 

monastérico remetendo às questões ligadas ao isolamento como forma de reflexão 

religiosa, onde o criminoso deve demonstrar arrependimento diante de seu ato procurando 

sua redenção por meio do isolamento.  

Somente no curso do século XIX pacifica-se a restrição de liberdade 
como o modelo ideal de punição, o qual veio a ser um paradigma 
metodológico utilizado em larga escala nas sociedades capitalistas 
modernas, como método principal de solução de conflitos, mesmo 
considerando que a pena privativa de liberdade continuou coexistindo – 
extraoficialmente – com as antigas práticas de punição consideradas 
bárbaras, ou não científicas, nos porões das prisões “modernas”. (Pinel, p. 
50, 2018) 

 

 Em nossa opinião, ao menos no nível teórico, não se pode deixar de 

problematizar o pensamento de Foucault (1977) no sentido da docilização dos corpos por 

meio da constante vigilância, disciplina e isolamento; Goffman (2003) com as chamadas 

“instituições totais” não apenas as prisões, mas também os monastérios, hospícios, navios e 

quartéis e Hobsbawn (1976) sob uma vertente marxiana procurando na contradição do 

“bandido” uma possível versão do rebelde social por meio de sua categoria “banditismo 

social”.  Avançando-se no tempo, no início do século XXI, traz grande importância ao 

campo as contribuições de Bauman (2014) especialmente em seu livro Vigilância Líquida 

(2014), onde procura trazer o panóptico foucaultiano às discussões de um mundo 

conectado dialogando a partir do conceito da hipervigilância tecnológica à qual todos nós 

dentro ou fora do cárcere estamos submetidos; não menos importante trazemos a obra de 

Wacquant (2001) no sentido de contrapor em certo sentido o pensamento foucaultiano em 

tempos de hiperencarceramento, onde especialmente no Brasil o isolamento é a exceção 

sendo a hiperpopulação carcerária amontada em espaços exíguos a regra e finalmente 

Zizek (2017) propondo novos paradigmas para o controle social por meio da utilização da 

neurobiologia, trazendo para uma nova e ainda não dimensionada era do controle social 

por meio de alterações biológicas nos corpos dos supostos inimigos. 

 No Brasil apontamos o pensamento de Misse (2010) e sua concepção de sujeição 

criminal, onde o Estado “preventivamente” atua de modo a “selecionar” certas pessoas 

especialmente por sua classe social, cor de pele e local de moradia, como alvos das 
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políticas repressoras e prisionais e Adorno (1991) um dos pioneiros da chamada Sociologia 

da Violência no Brasil, onde junto a Universidade de São Paulo (USP) produziu um dos 

primeiros trabalhos metodológicos sobre pesquisa em prisões no Brasil. Aproximando-se 

da corrente teórica que guia este trabalho - relembramos Marx (2015) de onde deriva a 

chamada criminologia marxista, destacando-se os juristas Nilo Batista (2003) e Valois 

(2017), como alguns dos expoentes na discussão crítica no Brasil sobre o encarceramento. 

Ressalta-se que toda produção acadêmica vincula-se a escolhas teóricas, longe de esgotar 

outras possibilidades teóricas, ressaltamos que os mesmos acima em nossa opinião 

merecem uma maior problematização, de modo a sustentar teoricamente neste espaço o 

conceito “moderno” de prisão, o qual em nossa opinião é de fundamental importância de 

modo a passarmos à compreensão da Educação nas Prisões, objeto desta tese. 

Começamos nossa breve problematização a partir de Foucault, onde a partir da 

filosofia, influenciando áreas como a Psicologia, o Direito e a Educação procura debater as 

relações de poder e controle social às quais dialogam com nosso trabalho diretamente, em 

seu clássico Vigiar e Punir o autor aborda a técnica do encarceramento em substituição ao 

suplício do condenado, onde o Estado moderno propõe uma “troca”, ou seja, quanto mais 

ofensiva a moral da sociedade a ofensa da pessoa criminosa, maior é tempo que aquele será 

penalizado com seu afastamento do convívio social. 

Neste sentido, o tempo, em nosso pensamento uma categoria central para a 

compreensão do pensamento de Foucault (1977), é administrado de forma rigorosa e 

sistemática por parte do Estado, por meio de técnicas, normas e corpo burocrático nas 

prisões, a vida então é repartida de acordo com um horário absolutamente restrito, sob 

uma vigilância ininterrupta: cada instante do dia é destinado a alguma coisa. Em 

contraponto ao período medieval, onde o suplício público do condenado por meio de 

fogueiras, enforcamento, decapitação onde a crueldade da pena era proporcional à 

exposição pública de modo a assegurar o “aprendizado” das comunidades quanto a 

necessidade de obediência às regras do Monarca. 

 Na “prisão moderna” sob o chamado panóptico5 - onde um poder central invisível 

controla e as automatiza mentes e corpos - o elemento em jogo, parece ser o domínio do 

corpo e da “alma” do condenado em uma relação dialética entre a chamada burocracia 

penitenciária (incluindo-se a Educação Formal e seus professores e técnicos) no rol de 

elementos “regeneradores” da pessoa, sob forte influência moral e religiosa, ainda que em 

                                                             
5 Sistema de vigilância que permite a um único vigilante observar todos os prisioneiros, sem que estes possam saber se 
estão ou não sendo observados. O medo e o receio de não saberem se estão a ser observados leva-os a adotar a 
comportamento desejado pelo vigilante. 

817



 

sua aparência disfarçada pela laicidade do Estado, na essência ela se faz presente na 

ideologia penitenciária, especialmente nos dias atuais por meio de cultos e pregações 

religiosas, predominantemente evangélicas e católicas, incentivadas pelo corpo técnico 

penitenciário nas prisões brasilienses, como parte da ressocialização da pessoa presa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do enquadramento necessário à categoria encarceramento, buscando na 

história e sua prática social um fundamento necessário à compreensão do objeto dentro de 

um contexto que dialogue a partir da tentativa da totalidade, reconhecendo ainda ser esta 

busca invariavelmente incompleta dada às múltiplas determinações que envolvem a 

questão da prisão e seus desdobramentos, como a educação intramuros, procuraremos a 

partir do próximo capítulo, a verticalização do diálogo para as determinantes brasileiras na 

contemporaneidade, discutindo a superpopulação carcerária e suas relações determinantes 

com a classe social e raça das pessoas submetidas as cárcere no país. 

Ao trazermos tais perspectivas e dados para nossa tese que procura dialogar a 

partir da Educação nas Prisões, ao contrário de nos afastar do objeto, a partir da tentativa 

do diálogo com a categoria central da totalidade, tão significativa ao marxismo no sentido 

de compreendermos a partir da historicidade do processo, desde as comunidades 

originárias e suas culturas próprias punitivas, passando à filosofia eurocêntrica e suas 

instituições “modernas” de encarceramento, assim como procurando discutir no Brasil e no 

Distrito Federal a questão do hiperencarceramento assim como o recorte racial sobre a 

temática, as múltiplas determinações que incidem no objeto. 

Passaremos agora à discussão da Educação em Prisões, como possibilidade 

pedagógica, prevista por meio de regulamentos e propostas específicas para a temática e 

suas interfaces teóricas e filosóficas, fundamentando a pesquisa para uma posterior fase de 

ingreesso (reingresso) no campo. 
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Resumo 

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

 

Palavras-chave: Memória Educacional. Alfabetização. História local. 

 

Introdução 

 

O ensino das primeiras letras e a ler o mundo por meio da alfabetização vai além 

do ensino da codificação e decodificação de palavras. Freire (1997) já defendia que 

antes de antes da criança ler o mundo ela já lê a palavra. E que antes dela escrever a 

palavra folha, tem o conhecimento de mundo dos tipos, formas e cores das folhas.  

Assim ler o mundo a palavra, reconhecer as primeiras letras passa pela história, 

memória educacional e de aprendizagens de cada sujeito. Cora Coralina aprendeu a ler a 

carta do ABC no começo do século XX e isso fez parte da sua memória e história. Ela 

contava que iniciou aos sete anos de idade, onde começou decorando o alfabeto, depois 

juntando as sílabas e soletrando. Método característico de uma época que maioria da 

população era analfabeta e que aprendia a ler a partir de palavras soltas. (CARVALHO, 

2012) 

No entanto, sabe-se hoje que a alfabetizar e letrar precisam estar interligados, 

conhecer os sons que as letras representam, é convidá-los a se tornarem leitores e 

participarem da aventura do conhecimento no ato de ler o mundo. (SOARES, 2003; 

CARVALHO, 2012, FREIRE, 1997) 

A alfabetização no sentido de aprendizagem inicial da leitura e escrita ou 

aquisição do código alfabético passa pelo sentido da apropriação da leitura e escrita para 

o uso na vida social como prática social. (SOARES, 2003) 

O tema desta investigação perpassa pela memória educacional ligada aos 

processos vivenciados e experimentados no campo da história da alfabetização 

brasileira, neste caso, trazendo traços da memória educacional existentes no município 

de Arraias, localizado na região sudeste do Estado do Tocantins, divisa com a cidade de 

Campos Belos, norte do Estado de Goiás.  
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O objetivo foi destacar traços da memória educacional do município de 

Arraias/TO, considerando a escolaridade das crianças, onde encontramos evidências 

esparsas no período entre 1927 a 2003, mas que puderam subsidiar uma primeira 

análise. A premissa foi destacar a criação das primeiras escolas e os aspectos da 

escolaridade dos primeiros anos das crianças neste município. A metodologia utilizada 

foi bibliográfica, legislacional e documental. Leis como o Plano Municipal de Educação 

de Arraias (Lei Municipal n.º 924 de junho de 2015), históricos e indícios contidos nos 

Projetos Políticos Pedagógicos das escolas locais, sobretudo, os mais antigos e ainda 

contidos nos arquivos das escolas.  

Como suporte teórico adotamos Soares (2003) referente a alfabetização e 

letramento, Carvalho (2012) no diálogo da memória dos métodos e do ensino da leitura 

e escrita no Brasil, Kleiman (2007) nas implicações do ensino da língua materna, 

Saviani (2007) e as ideias pedagógicas e o problema da instrução pública, dentre outros 

autores. 

 

História da educação brasileira- Ideias pedagógicas  

 

Saviani (2007) em sua obra referente a História das ideias pedagógicas no Brasil 

demonstra a história das ideias pedagógicas atreladas a trajetória histórica da Educação 

e a relação com a prática educativa. 

Fazendo um recorte das décadas de 1930 e 1940 no Brasil percebe-se a 

orientação para tratar a educação como questão nacional, porém com intuito regulador 

por parte do governo central. O conflito entre os católicos e os escolanovistas, ou seja, 

as ideias pedagógicas dos renovadores e dos católicos que disputavam a hegemonia no 

campo educacional no Brasil. 

Lourenço Filho na década de 30 dedicou-se a escola elementar, publicando 

textos didáticos, cartilhas e livros para o uso nas escolas. O primeiro desses trabalhos 

foi a cartilha do povo: para ensinar a ler rapidamente, publicada em 1928. A partir disso, 

foram publicadas outras cartilhas de alfabetização e livros de leitura, acompanhados de 

guias para o professor, livros de literatura infantil e o livro “Nova Taboada e noções de 

aritmética” que atingiu um milhão de exemplares, entre a 1ª edição em 1958 e a 33ª em 

1986. 
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Percebe-se que o manifesto dos pioneiros da educação nova tem como objetivo a 

reconstrução educacional no Brasil que inicia afirmando que é impossível desenvolver 

as forças econômicas se não preparar as forças culturais e o desenvolvimento de 

aptidões. O documento da reforma tratará das finalidades da educação, afirmando que 

toda a educação se guia sempre por uma concepção de vida determinada pela estrutura 

da sociedade. Essa educação nova surge em detrimento a educação tradicional que 

servia aos interesses de classe e que o objetivo era a partir de uma nova concepção 

fundar-se no caráter biológico. (SAVIANI, 2007) 

Contudo além da defesa a uma educação nova o manifesto se propõe a apoiar a 

escola pública. 

No início de 1930 a laicização do ensino surge como a principal bandeira de luta 

dos católicos. Saviani (2007) diz que o padre Leonel Franca menciona a relação 

indissolúvel da religião e pedagogia. E ressalta que educação e a escola leiga, sem a 

religião é incapaz de educar. E os escolanovistas preconizam que uma escola leiga em 

vez de educar, deseduca, estimulando o individualismo e incitando atitudes negativas de 

convivência social e de espírito coletivo. 

Assim, é possível constatar a visão da igreja católica em relação a laicização, 

pois eram contrário a ter uma escola laica, sem a religião imbrincada nas ideias 

pedagógicas, contudo um líder católico brasileiro, Alceu de Amoroso Lima, se alinhava 

com a posição defendida na Itália pelo órgão oficial da igreja católica romana que “[...] 

para ser humano e brasileiro o povo não precisava ler e escrever. Ao contrário, ficando 

salvos dos efeitos desagregadores da instrução laica [...]”, pois a os analfabetos 

conservam as mais puras virtudes. (SAVIANI, 2007, p. 258) Assim, a questão é melhor 

ficar analfabeto e sem uma instrução básica do que ter um ensino sem as ideias 

religiosas, ou seja, ficar sem uma doutrinação católica. Assim, percebe-se que as ideias 

pedagógicas da Companhia de Jesus com o intuito missionário e educacional continuava 

forte no Brasil e a reforma com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, 

tinha o desafios de desmistificar isso. 

Deste modo, o período de 1932 a 1947, as ideias pedagógicas no Brasil foram 

determinadas pela pedagogia tradicional, representada pelos católicos, e pela pedagogia 

nova.  

As ideias pedagógicas no Brasil desde a institucionalização da pedagogia jesuítica até os 

momentos atuais são definidas por aqueles que defendem as classes hegemônicas e 
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aqueles que defendem as contra-hegemônicas, uns pela manutenção do controle e a 

doutrinação e os outros pela liberdade e emancipação. 

 

História da alfabetização nas províncias do norte do Brasil 

 

Coelho e Maciel (2018) apresentam a análise do Primeiro Livro de Leitura, 

organizado pelo professor Augusto Ramos Pinheiro e primeiro livro/cartilha de uma 

série graduada de livros de leitura composta por três livros. Deste modo, demonstram 

como era o ensino da leitura nas províncias do norte do Brasil por meio de um livro que 

circulou nas províncias do norte do Brasil no final do século XIX e nas primeiras 

décadas do século XX, período histórico de crescimento gradual das escolas 

elementares, articulado a uma política cultural do Estado para divulgar o saber letrado.  

Os autores expõem que a denominação cartilha ou primeiro livro de leitura para 

alfabetizar, compreenderiam as obras concebidas com a intenção de serem usadas no 

processo inicial de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita da escola. Já os livros 

se destinavam prioritariamente à família, responsável por contratar um instrutor para 

“educar” os filhos. No materiais impressos havia desde cartas de ABC até livros de 

oração e a Constituição, que eram adaptados para o ensino da leitura tanto nas escolas 

como em suas casas. 

Os modos antigos de ensinar a leitura e a escrita no século XIX originavam da 

orientação jurídico-institucional do sistema político do Império e das condições 

materiais do cotidiano da sociedade brasileira.  

As Escolas de Primeiras Letras na Comarca de Belém do Pará tinham o ensino 

lancasteriano que ocorria pelos próprios alunos sob a direção de um mestre, reunidos em 

classe, geralmente seis, divididas por nível de conhecimento. Desenvolvem a escrita, 

leitura e aritmética sob a orientação de um monitor. O método lancasteriano foi adotado 

em vários países da Europa, territórios africanos, Índia, Austrália, Estados Unidos e 

Canadá. No Brasil, esse método foi adotado oficialmente a partir da lei de instrução de 

1827. (COELHO; MACIEL, 2018) 

Conforme Baena (2004) afirma no Ensaio corográfico sobre a província do Pará 

entre 1782-1850  “Seis na cidade: uma do ensino lancasteriano no bairro da Sé com 

professor, outra igual no bairro da Campina com professor, e quatro do antigo ensino 

individual, três de meninos, e uma de meninas e todas quatro sem professor. Uma em 
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cada uma das vilas seguintes. (BAENA, 2004, p.207).  O autor menciona que existiam 

seis escolas de primeiras letras na Comarca de Belém, localizadas no bairro da Campina 

e da Sé com o ensino lancasteriano.  

Também no Convento Santo Antônio havia duas escolas: uma gratuita de 

Gramática Latina e outra de ensino mútuo, paga pela Tesouraria da Província. 

Trezentos e setenta e um indivíduos estavam matriculados nas escolas da 

comarca de Belém. No entanto, o número de escolas era muito pequena e não havia não 

havia bibliotecas e até mesmo as livrarias dos conventos religiosos estavam falidas de 

livros. 

Não há uma biblioteca inerente às escolas estabelecidas que como parte 
essencial do ramo da instrução pública ofereça nos seus livros um auxílio 
pronto, perene e proporcionado aos estudos da mocidade, que queira 
consultar esses registros fiéis dos conhecimentos dos homens que os 
compuseram. Nem as livrarias dos dois conventos podem servir por estarem 
falidas de livros; principalmente a dos Religiosos de Santo Antônio, da qual 
só aparecem as estantes, que suportaram a maior porção, que falta e que 
constitui a mais numerosa do que a dos Carmelitas. (BAENA, 2004, p. 209-
210). 

 

A progressiva institucionalização da escola como espaço principal para o ensino 

da leitura e da escrita ocorreu a partir de discussões e propostas sobre o método de 

ensino, a formação do professor, a natureza do programa de ensino e o uso de materiais 

pedagógicos – como lousas, cartazes, mapas e livros. 

Coelho e Maciel (2018) ressaltam que não é possível mencionar com precisão o 

ano de publicação do primeiro livro da série leitura de Augusto Ramos Pinheiro. Mas 

que “[...] uma notícia no jornal O Democrata, datada de 27 de novembro de 1891, 

informa que o escritório daquele jornal recebeu de Augusto Ramos Pinheiro um 

exemplar da “obrinha” Primeiro livro de leitura.” (COELHO E MACIEL, 2018, p. 29) 

Contudo, o que se sabe é que o livro apresentava o alfabeto maiúsculo, o 

alfabeto minúsculo e o alfabeto maiúsculo e minúsculo, seguido das famílias silábicas 

da língua portuguesa. A apresentação iniciava com a ordem convencional do alfabeto: 

b; c; d; f; h; j; k; l; m; n; p; s; t; v; x; z., sendo que as letras g, q e r, eram depois 

apresentadas. 

Os pensamentos e os textos do livro possuíam o conteúdo moral e cívico, 

demonstrando que os primeiros livros de leituras e as cartilhas tinham a ideologia de 

construir um identidade nacional e patriótica, legitimando desta forma, o regime político 

republicano. Os textos eram trabalhados nos momentos finais da leitura e escrita.   
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[...] aos momentos finais do aprendizado da leitura, e na última página do 
livro o autor escreve para a criança leitora, a quem chama de “meu 
amiguinho”, uma carta de incentivo à continuidade dos estudos, que devem 
sempre ser realizados com “interesse, esforço e gosto” para “lucro do Brasil e 
do Estado do Pará. (COELHO E MACIEL, 2018, p. 34) 

 

Alfabetização e letramento 

 

Segundo Magda Soares (2004) em seu artigo Letramento e Alfabetização: As 

muitas facetas o conceito de alfabetização e letramento podem ser confundidos, pois 

existe uma relação de uma com o outro, no entanto que suas diferenças conceituais 

devem ser preservadas.  

Dessa forma, o conceito de alfabetização e letramento podem ser interpretados a 

partir dos censos demográficos que permitem identificar a extensão desse conceito. O 

conceito de alfabetizado, vigorou até o Censo de 1940, como o indivíduo que se 

declarava saber ler e escrever, tendo a capacidade de escrever o próprio nome. Assim, 

ser alfabetizado é aquele capaz de ler e escrever um bilhete simples, exercer dessa modo 

uma prática de leitura e escrita. 

A partir do Censo de 1950 até o momento atual, em que os resultados do Censo 

apresentam, acima de tudo, nos casos das Pesquisas Nacionais por Amostragem de 

Domicílios (PNAD), critérios de anos de escolarização, que apesar do indivíduo ter 

alguns anos de aprendizagem escolar, deverá ler e escrever e fazer uso da leitura e da 

escrita, demonstrando a prática social da alfabetização, ressaltando assim para o 

conceito de letramento.  

O letramento que está associado a compreensão da leitura e escrita pelo 

indivíduo, mas também do uso social dessa leitura e escrita. E o conceito de 

alfabetização, explica que é um processo que a pessoa precisa adquirir o domínio de 

código e da habilidade de ler e escrever.  

É um processo que não tem um ponto final, há sempre uma extensão no 

conhecimento de cada um, considerando que cada indivíduo tem seu tempo de processar 

e aprender. A alfabetização para a autora se inicia desde os primeiros contatos com o 

mundo, com as imagens, cores e a diversidade Cultural. (SOARES, 2004) 

Kleiman (2007) diz que o letramento na situação do meio escolar provoca na 

alfabetização uma compreensão social da escrita, em divergência com uma concepção 

tradicional da aprendizagem de leitura e produção textual como fundamentos de 
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habilidades e competências individuais. Os estudos de letramento partem de uma 

concepção de leitura e escrita como práticas inseparáveis do contexto que se 

desenvolvem. Assim, “A diferença entre ensinar uma prática e ensinar para que o aluno 

desenvolva individualmente uma competência ou habilidade não é mera questão 

terminológica.” (KLEIMAN, 2007, p. 4) 

A autora afirma que a escola como agência de letramento deve criar espaços 

para experienciar formas de participação nas práticas sociais letradas e os múltiplos 

letramentos da vida social, como base estruturante do trabalho escolar em todos os 

ciclos. “Um olhar que veja a linguagem oral e escrita não pelas diferenças formais, mas 

pelas semelhanças constitutivas, permite que pensemos a aquisição da escrita como um 

processo que dá continuidade ao desenvolvimento linguística da criança [...]” 

(KLEIMAN, 1995, p.30) determinada pela práxis escolar. 

 No entanto, Kleiman (1995) menciona que a concepção do modelo ideológico 

do letramento é reproduzida na alfabetização a partir das práticas letradas que o 

professor conhece e considera como válida, porque o letramento tem origem na 

instituição de prestígio nos grupos da cultura letrada.  

Schneider e Queiroz (2017) corroboram com essa ideia quando afirmam que as 

práticas das professores podem estar permeadas de uma prática ideológica de 

falseamento da realidade, representando uma falsa ideia de coletividade, unicidade, 

movimento, fortalecendo o sistema administrativo e burocrático. Reforçando deste 

modo a exclusão e a reprodução das desigualdades por meio do pedagógico, visto 

apenas como metas a serem alcançadas de alfabetização e letramento.  

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada foi bibliográfica, legislacional e documental. Leis como 

o Plano Municipal de Educação de Arraias (Lei Municipal n.º 924 de junho de 2015), 

históricos e indícios contidos nos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas locais, 

sobretudo, os mais antigos e ainda contidos nos arquivos das escolas. A pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, além de ser indispensável 

nos estudos históricos. A documental assemelha-se a pesquisa bibliográfica, no entanto, 

o que difere é a exploração das fontes documentais que ainda não receberam um 

tratamento analítico. (GIL, 1999) 
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 A investigação perpassou pela memória educacional, neste caso, trazendo traços 

da memória educacional existentes no município de Arraias, localizado na região 

sudeste do Estado do Tocantins, divisa com a cidade de Campos Belos, norte do Estado 

de Goiás.  

 

Aspectos históricos e geográficos do município de Arraias-TO 

 

O município de Arraias está localizado na Região Sudeste do Estado do 

Tocantins e surgiu no período da mineração no Brasil com as demandas de extração de 

metais preciosos, ouro e prata no período colonial. O município pertencia ao estado de 

Goiás até 1988 quando foi dividido e o município começou a pertencer ao estado do 

Tocantins. Nessa divisão territorial de 1988, o município foi constituído de 3 distritos: 

Arraias, Cana Brava e Novo Alegre. E pela lei estadual nº 251, de 20-02-1991, alterada 

pela lei estadual nº 498, de 21-12-1992, Arraias desmembra do distrito de Novo Alegre, 

elevando à categoria de município. 

O território do Tocantins era ocupado pelos índios xingus e txucarramães e no 

ano de 1625, missionários católicos liderados por Frei Cristovão de Lisboa, fundaram 

uma Missão religiosa no extremo norte de Goiás. Os bandeirantes chegaram à região 

pelo Sul no século XVIII, em busca de ouro. Dessa forma, na região surgiram duas 

culturas: aqueles que vieram de São Paulo, os bandeirantes, (ou sulistas), e a aqueles 

que vieram do norte e nordeste chamada de nordestina. (FARIAS, 2013) 

  As primeiras habitações decorreram da descoberta do garimpo de ouro, na 

chapada dos Negros a três quilômetros do atual município. Em 1736, chegaram os 

primeiros escravos procedentes, provavelmente, da Bahia, tendo em vista os costumes e 

tradições baianas de seus moradores. D. Luís de Mascarenhas, em 1740, Governador da 

Capitania de São Paulo, fundou um novo “arraial”, efetuando a transferência da 

povoação “Chapada dos Negros” para a nova sede do povoamento, com a ajuda do 

Capitão Felipe Antônio Cardoso e os negros escravos. Traçado o arruamento e 

efetivadas as primeiras habitações, o arraial recebeu a denominação de “ARRAIAS”, 

atribuído à espécie de peixes de ferrões peçonhentos encontrados no rio que recebe o 

mesmo nome, que fica próximo à cidade. O município de Arraias está localizado na 

divisa do Tocantins e Goiás, mas pertence ao estado de Tocantins. Limita-se ao norte 
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com o município de Conçeição-TO, ao sul com Campos Belos-GO, a leste com 

Combinado-TO e a oeste com Paranã-TO. 

 

Histórico da Educação do Município de Arraias 

 

A história da educação do município de Arraias iniciou com a criação de salas 

de aulas pública em 1927, onde as crianças aprendiam a ler e escrever, contar e um 

pouco da língua latim com o juiz de direito da cidade José Brasílio da Silva Dourado. 

Em 1937 as salas de aula se transformaram na primeira escola pública, a Escola 

Estadual Silva Dourado com a oferta do primário. Após esta fase os alunos migravam 

para outras cidades para continuar os estudos. Somente em 1992 foram criadas as 

extensões da Escola Estadual Silva Dourado para atender as crianças que moravam 

distantes do centro da cidade. 

Em 1958 a Fundação do Instituto Nossa Senhora de Lourdes, das irmãs 

dominicanas proporcionaram a oportunidade para os alunos concluírem a segunda fase 

do ginásio e segundo grau. Mesmo sendo, um colégio particular procurou manter um 

convênio com o Estado, Prefeitura e parcerias com a comunidade, trocando 

mensalidades por serviços prestados como mão de obra para manutenção da limpeza do 

ambiente escolar, trabalhos administrativos, produtos alimentícios, dentre outros. Até a 

década de 90 atendeu desde o primário até o segundo grau. Em 1982 o colégio tornou-se 

público com o nome de Colégio Estadual Professora Joana Batista Cordeiro em 

homenagem a professora Joana Batista Cordeiro. 

Outra escola que atendeu o município de Arraias foi a Escola Estadual 

Brigadeiro Felipe que foi inaugurada em 1969 com o intuito de beneficiar os arraianos, 

que residiam na parte alta da cidade, ofertando a primeira fase do ensino do primeiro 

grau, hoje o atual Ensino Fundamental. 

O ensino na área rural do município antes de 1974 era a partir de escolas 

informais criadas e mantidas pelos pais. De 1974 a 1977 que o ensino na área rural foi 

formalizado, sendo criadas escolas municipais. 

Conforme o registro de Atas da Secretaria Municipal de Educação, no ano de 

1977, existia dez escolas funcionando na zona rural. Era realizado um acompanhamento 

pedagógico constante por meio de visitas e diálogo com os professores a fim de 

possibilitar um ensino de qualidade. No ano de 1984 houve um aumento significativo na 
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quantidade de escolas atendidas pelo município, passando a ter 34 (trinta e quatro) 

unidades entre área urbana e rural.  

A formação inicial dos professores foi em parceria com o Estado de Goiás na 

oferta dos cursos supletivo e de magistério.  

Em 1983 a 1985 foi criada a Creche Municipal Mestre Adelina, localizada num 

espaço cedido pela igreja Nossa Senhora dos Remédios, permanecendo até o ano de 

1990, quando, então, passou a chamar-se de Creche Municipal Irmã Lucília em 

homenagem a uma freira que foi professora no antigo Instituto Nossa Senhora de 

Lourdes. A creche tinha o caráter assistencialista, no entanto, já havia a preocupação 

com a perspectiva pedagógica. No ano de 2007 por meio da criação da Lei Municipal nº 

764/2007 a creche passou a ser o Centro Municipal de Educação Infantil Irmã Lucília- 

CMEI e começou a ofertar a educação infantil para as crianças de 0 a 5 anos de idade. 

Devido a expansão das matrículas foi construída uma nova sede com a estrutura 

adequada para atender a educação infantil, sendo inaugurada em dezembro de 2012. 

No ensino da Educação Infantil o município também teve a Escolinha Feliz da 

rede particular, criada em 1984 para atender a Educação Infantil, séries iniciais e em 

1994 ofertou a segunda fase do Ensino Fundamental, perdurando por 17 (dezessete) 

anos. Em 1986 foi criado o Educandário Sapiens, ofertando da Educação infantil, 

Ensino Fundamental e progressivamente o Ensino Médio. 

No ano de 1988 foi inaugurada a Escola Municipal Agrícola David Aires França, 

ofertando um ensino direcionado para a agropecuária. Em 2004 a escola passou da 

esfera municipal para a estadual, contribuindo para ofertar não somente o ensino 

fundamental, em regime de internato, mas a implantação do Curso Técnico em 

Agropecuária integrado ao Ensino Médio. 

Em 1990 foi implantada a extensão da Universidade do Tocantins (UNITINS), 

ofertando o curso de Pedagogia para formar os profissionais de educação. No ano de 

1993 consolidou-se em Centro Universitário de Arraias- UNITINS. Em 1995 foi 

implantado o curso de matemática, o curso Norma Superior em 2001 e o curso de 

Pedagogia com habilitação para as séries iniciais do Ensino Fundamental e 

administração escolar. Em 2002 a UNITINS começou a ofertar o curso Normal Superior 

e o de Pedagogia na modalidade a distância. 

Em 2003 é fundada a Universidade Federal do Tocantins (UFT) com a oferta dos 

cursos de Pedagogia, Matemática e Educação no Campo. A UFT em Arraias beneficiou 
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uma região de abrangência direta de 28.291 km2, com cerca de 17.461 habitantes, tendo 

sua área de influência num raio de 200 km com os municípios do estado: Paranã 

(125km), Combinado (59km), Ponte Alta do Bom Jesus (173km), Taguatinga (129km), 

Conceição do Tocantins (100km) e Dianópolis (160km); além de abranger o nordeste 

goiano e sudeste baiano. 

Em 2001 por meio da organização de alguns pais fundaram uma Cooperativa 

Educacional de Pais de Arraias (CEPAR), ofertando a educação infantil e 

progressivamente os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. No ano de 2003 foi criada 

mais uma escola da rede municipal para atender alunos na faixa etária de 5 a 6 anos, 

funcionando em duas casas alugadas e atendendo inicialmente 97 alunos.  

 

Análise e discussão 

 

Percebe-se que a perspectiva história é muito forte no município, pois as 

primeiras escolas têm o nome de pessoas importantes e que contribuírem com a 

comunidade de Arraias. Por exemplo, a Escola Estadual Silva Dourado em 1937 com a 

denominação em homenagem ao juiz de direito José Brasílio da Silva Dourado.  O 

nome do Colégio Estadual Professora Joana Batista Cordeiro em 1982 foi em 

homenagem a professora Joana Batista Cordeiro. E  

a Creche Municipal Irmã Lucília em 1990, que homenageou uma freira que foi 

professora no antigo Instituto Nossa Senhora de Lourdes.  

De acordo com Costa (2008) o nascimento do município foi controlado por 

políticos de linhagens tradicionais, que influenciavam na vida da cidade e dos 

moradores por meio da interferência pessoais, pelo prestígio junto a igreja, pela troca de 

favores, poder econômico e o status intelectual. As linhagens tradicionais eram 

consideradas aqueles que estavam sob o controle dos laços patriarcais, da igreja e o 

domínio local dos chefes políticos e dos coronéis. Assim, a educação também recebia 

influências de pessoas de prestígios, da igreja e tradicionais da cidade. 

A parte da história da educação nos registros demonstra que de 1937 a 1987 a 

oferta era prioritariamente para a educação infantil e séries iniciais, sendo o atual anos 

iniciais. O ensino agrícola foi implantado em 1988 com a Escola Municipal Agrícola 

David Aires França, depois em 2004 transformada em escola estadual com o curso 
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técnico. Em 1999 o município terá o ensino superior com a extensão da UNITINS e em 

2003 com a implantação da Universidade Federal do Tocantins (UFT). 

Costa (2008) afirma que o ensino superior no município mudou a concepção de 

atuação dos professores nas escolas de Arraias, pois surgiu uma visão mais crítica, 

consciente e uma nova postura no ensino na cidade. A qualidade na educação do 

município foi observada gradativamente, fazendo os profissionais de educação 

assumirem seus papeis e funções com o propósito de cidadania.  

Percebe-se que a história da cidade é marcada pela exploração da mineração no 

Brasil com as demandas de extração de metais preciosos, ouro e prata no período 

colonial e com isso ocorre a migração de pessoas e escravos para o município. Isso pode 

ser identificado nos registros do Plano Municipal de Educação de Arraias (Lei 

Municipal n.º 924 de junho de 2015), históricos e indícios contidos nos Projetos 

Políticos Pedagógicos das escolas locais, que ressaltam esse ponto na criação do 

município, conforme o citado no Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma das escolas 

do município que diz: 

 

“Arraias é uma cidade histórica, foi fundada pelas capitanias de são Paulo por 
volta de 1.740 através da exploração de minas de ouro que ficava na chapada 
dos negros. Mais tarde essa comunidade foi transferida para outra localidade 
hoje denominada Arraias. Da união entre as raças negra, índio e branco nasceu 
o tipo criolado que ainda hoje povoa a região. A população tem uma cultura 
predominante e historicamente conservadora.  A economia do município de 
Arraias, tem suas bases na agropecuária de subsistência.” (PPP- Escola 
Municipal dos Anos Iniciais) 

A cidade por ter surgido da mineração e do ouro carrega traços históricos da 

exploração dos escravos, o qual os muros da cidade lembram os escravos do século 

XVIII, confirmando a relação senhor-escravo no município. “Após o fim da mineração, 

outras relações sociais surgiram na cidade como atividades agropastoris entre os 

fazendeiros, vaqueiros, agregados das lavouras, tropeiros e seus auxiliares [...]. 

(COSTA, 2008, p. 125) 

Outro ponto marcante na cidade são os costumes e tradições baianas, que 

apresentavam os moradores, comprovando a vinda dos primeiros escravos procedentes 

da Bahia. Esse período foi evidenciado pela escravidão, de acordo com Costa (2008) em 
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1736 entraram na cidade um grande contingenciamento de escravos para a exploração 

do ouro no território de Arraias.  

Nesse período o Brasil vivenciava o sistema educacional sob a égide do Ratio 

Studiorum (1570- 1759), o plano constituído por um conjunto de regras cobrindo todas 

as atividades ligadas ao ensino (SAVIANI, 2007), influenciando a educação tradicional 

e religiosa em outros lugarejos e municípios do país.  

Esse plano permaneceu por quase dois séculos quando foi suprimido em 1773 

quando o Papa Clemente XIV proibiu a Companhia de Jesus de atuar em seus colégios. 

Essa formação intelectual clássica era vinculada a formação moral baseada nas virtudes 

evangélicas, refletindo nas modalidades curriculares, métodos de ensino e de 

aprendizagem, condutas e posturas no ensino educacional.  

Costa (2008) demonstra que a cidade de Arraias além de ser marcada pelo 

coronelismo e dominação regional, tinha como reflexo valores paternalistas, 

patrimonialistas e clientelistas, tendo a igreja católica como aliada, reforçando e 

legitimando o poder político da localidade. Assim, a cidade seguia os preceitos 

religiosos e a parte educativa seguia e perpetuava os valores conservadores do 

catolicismo e das relações sociais de dominação da elite da cidade. 

Saviani (2007) apresenta esta tendência tradicional e religiosa, no seu livro a 

“História das ideias pedagógicas no Brasil”, abordando o monopólio da vertente 

religiosa e da pedagogia tradicional, composto pela colonização e educação, a 

institucionalização da pedagogia jesuítica ou do Ratio Studiorum.   

 

Considerações finais 

 

Este estudo encontrou traços da memória educacional do município de 

Arraias/TO, considerando a escolaridade das crianças, onde encontrou-se evidências 

esparsas no período entre 1927 a 2003 nos documentos e registros que puderam 

subsidiar uma primeira análise. A premissa foi destacar a criação das primeiras escolas e 

os aspectos da escolaridade dos primeiros anos das crianças neste município, o qual 

percebeu-se que esteve ligada a ensinar as primeiras letras e palavras para as crianças 

arraianas, sempre com o apoio de pais, autoridades do município, igreja e pessoas 

influentes da cidade. 
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Os resultados deste estudo apontaram para um tardio controle da educação pela 

municipalidade, atenção que foi melhorada a partir da emancipação do Estado do 

Tocantins, em 1988, passando a cidade de Arraias a pertencer ao novo estado do 

Tocantins, proporcionando novas possibilidades e investimentos locais, também na área 

da educação. 

De uma certa forma, Arraias hoje já tem todos os níveis de ensino, além da 

oportunidade dos alunos estudarem na rede privada ou na rede pública. As escolas 

podem contar com a melhoria dos serviços do atendimento pedagógico, com o 

aperfeiçoamento dos profissionais em cursos de graduação e formação continuada com 

o apoio da Universidade Federal.  

Portanto, os traços históricos educacional do município confirmam a 

importância da educação e escolarização da população para a transformação social, 

criticidade, emancipação e identidade do cidadão arraiano a partir da memória local e da 

histórica do lugar e dos sujeitos sociais históricos que fizeram parte da construção da 

cidade. 
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HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: GOVERNO ZAIRE 

REZENDE 1983-1988 

 
Fabiane Almeida Silva1 

Sônia Maria dos Santos 2 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o que pretendo analisar sobre a 
História e a Memória da Educação Infantil, elencando como problema, o processo 
pedagógico desenvolvido no governo Zaire Rezende no período de 1983-1988 em 
Uberlândia-MG. O período desse estudo é importante, pois não só em Uberlândia, mas 
em todo país foi marcado pelo processo de redemocratização dos princípios da educação 
brasileira. Nesse contexto, com o fim da ditadura militar os governantes do país se 
depararam com desafios de diversas ordens inclusive educacionais. No município de 
Uberlândia a proposta de governo percebida como democrática pela equipe de trabalho 
da época, trouxe como proposição gestar e desenvolver projetos voltados para a cultura 
e a educação, além de atender as necessidades do povo.  Desta forma, faz-se necessário 
refletir historicamente sobre o conceito de criança e infância além de realizar o 
levantamento das propostas e ações desenvolvidas para a Educação Infantil no governo 
Zaire Rezende. Verifica-se que o candidato apresentou planos denominados de 
“democracia participativa”, inovador para a época, a memória coletiva da cidade se 
revelava como reprodução da memória histórica dos que estavam no poder, dava-se 
destaque para o desenvolvimento, o trabalho, as comunidades dos bairros, entre outros, 
assim, a política era a ferramenta utilizada na organização da cidade que visava o 
desenvolvimento e o progresso. O slogan “democracia participativa” foi uma ferramenta 
necessária e utilizada pelo então gestor para atender os anseios da população. É 
importante destacar, que para compreender a trajetória histórica da Educação Infantil e 
os compromissos que a embasaram na cidade, caracterizada pelo movimento a favor das 
creches comunitárias, é imprescindível abordar a história do conceito de criança e 
infância.  No Brasil, o período analisado coincide com o crescente processo de 
industrialização e a necessidade das mulheres de diferentes camadas sociais saírem para 
o mercado de trabalho, nesse sentido, repensou o papel das instituições no atendimento 
às crianças pequenas. O atendimento das crianças em creches era semelhante aos 
oferecidos em asilos e internatos, principalmente para crianças abandonadas e famílias 
que não tinham condições de criá-las, tinha o pressuposto assistencial e de higienização. 
Metodologicamente, para atender aos objetivos propostos, será realizada uma pesquisa 
bibliográfica referente à história da infância e o atendimento escolar em especial a 
história da educação infantil no Brasil, será feito um levantamento da legislação que 
regulamentava a Educação Infantil no período de 1983-1989 e estudos referentes aos 
movimentos sociais e de consolidação das creches comunitárias na cidade de 
Uberlândia.  Além da pesquisa bibliográfica, será realizada uma pesquisa documental 
no Arquivo Municipal de Uberlândia para levantamento de documentos, imprensa 

                                                             
1 Mestranda, FACED/UFU, fabianefct@yahoo.com.br. 

2 Profª. Titular FACED/UFU, soniaufu@gmail.com. 
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periódica e imagens (fontes iconográficas) além da proposta de ação da gestão Zaire 
Rezende. Portanto, faz-se necessário a partir dos dados coletados analisar os 
compromissos que configuraram a história da Educação Infantil no município de 
Uberlândia no período denominado de “democracia participativa”. 
 

Palavras-chave: Infância. Democracia Participativa. Prática Pedagógica. 
 

Para compreender como se desenvolveu o processo pedagógico da Educação 

Infantil e os compromissos que a embasaram na cidade de Uberlândia-MG na gestão 

Zaire Rezende no período de 1983-1988, caracterizada pelo movimento a favor das 

creches comunitárias é imprescindível abordar a história do conceito e o sentimento de 

infância, além da educação de 0 a 6 anos no Brasil e na cidade de Uberlândia. 

Nesse sentido, as creches surgiram na Europa no fim do século XVIII; sofreram 

diversas transformações e se consolidaram no século XIX. O estudo terá como ênfase 

um breve histórico da creche no Brasil e posteriormente a reflexão da prática 

pedagógica desenvolvida na Educação Infantil na gestão denominada de Democracia 

Participativa. 

Para Ferreira (2010, p.39) as concepções de creches se modificaram assim como 

o conceito de infância de acordo com as próprias transformações sociais, políticas e 

econômicas de cada sociedade. A creche, instituição destinada as crianças de 0 a 6 anos 

de idade, tinha como objetivo amparar as crianças necessitadas socialmente. Dessa 

forma, paulatinamente o sentimento e a concepção de infância sofrearam mudanças 

conforme a organização social. 

Segundo Ariès (1981, p.36) a palavra infância estava ligada a ideia de submissão 

e dependência a um ser não falante. Até o século XII, o conceito de criança inexistia, a 

arte medieval não tentava representá-la, não havia lugar para a infância e a criança era 

considerada um adulto em miniatura: 

 

 

A cena do Evangelho em que Jesus pede que se deixe vir a eles as 
criancinhas, sendo o texto latino claro: parvuli. Ora, o miniaturista 
agrupou em torno de Jesus oito verdadeiros homens, sem nenhuma 
das características da infância: eles foram simplesmente reproduzidos 
numa escala menor. Apenas seu tamanho os distingue dos adultos (...) 
o mundo das fórmulas românticas, e até o fim do século XIII, não 
existem crianças caracterizadas por uma expressão particular, e sim 
homens de tamanho reduzidos. Essa recusa em aceitar na arte a 
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morfologia infantil é encontrada, aliás, na maioria das civilizações 
arcaicas.  (ARIÈS, 1981, p.51). 

 

De acordo com a citação acima, além da representação estética, na realidade 

cotidiana a infância era ignorada como se ela não existisse, os artistas não tinham 

interesse em retratá-la era apenas uma fase sem importância, a criança nessa 

perspectiva, era vestida como os adultos e se assemelhava a eles.  

Pode-se datar o século XVII o respeito pelas crianças, cria-se uma nova noção 

de infância, o da inocência infantil “as almas das crianças, ainda impregnadas da 

inocência batismal, são a morada de Jesus Cristo” (ARIÈS, 1981, p.141), percebe-se 

uma concepção moral, da criança frágil e inocente que necessita de cuidados, reflexo da 

pureza divina. Assim, tinha-se uma atitude moral com relação à infância, a primeira 

seria preservá-la da corrupção da sociedade e a segunda consistia em fortalecê-la, 

desenvolvendo a razão e o caráter. 

É importante destacar o progresso contínuo do sentimento de infância em 

consonância com as transformações da sociedade, principalmente com o advento da 

escola e do colégio. Nesse contexto, a criança deixa de ser misturada aos adultos para 

aprender os ofícios e passa a ser separada deles em uma espécie de quarentena “essa 

quarentena foi a escola, o colégio. Começou então um longo processo de 

enclausuramento das crianças “como dos loucos, dos pobres e das prostitutas) que se 

estenderia até nossos dias, e ao qual se dá o nome de escolarização” (ARIÈS, 1981, 

p.11). Ou seja, se antes a criança aprendia com a família, a aprendizagem seria 

destinada ao contexto escolar, que assemelhava-se ao encarceramento, um ensino 

voltado para a moral e a disciplina. 

No fim do século XVII, e a primeira metade do século XIX a preparação para a 

vida seria garantida pela escola. A aprendizagem tradicional coordenada pela família foi 

substituída pela instituição escolar, instrumento de disciplina rigorosa, que seria 

assegurada pela justiça e política. 

Nesse contexto, as creches modernas surgem no fim do séc. XVIII. Os chamados 

“refúgios” europeus eram o principal lugar para “guardar” as crianças das famílias 

pobres, um dos objetivos “era garantir a guarda e a alimentação para os filhos das 

mulheres que necessitavam se ausentar do lar” (DROUT, 1990, p.20).  
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Com o advento da Revolução Industrial e o meio de produção vigente exigiam 

que as mulheres saíssem do lar e ingressassem nas fábricas.  Os refúgios foram uma das 

alternativas para o amparo das crianças. Pode-se afirmar que as instituições pré-

escolares surgiram em resposta ao próprio sistema social, político e econômico da 

época, era evidente a pobreza, o abandono e os maus-tratos de crianças pequenas cujos 

pais precisavam trabalhar nas fábricas criadas pela Revolução Industrial “todavia, aos 

mais pobres era proposta a educação da ocupação e da piedade (OLIVEIRA, 2001, 

p.16). 

 No Brasil as instituições de educação infantil começam a chegar na década de 

1870 em decorrência da tentativa de regulação da vida social aliada ao contexto da 

crescente industrialização e urbanização. É importante destacar a diferença entre as 

instituições destinadas ao atendimento às crianças – as escolas maternais, creches e os 

jardins-de-infância, enquanto as crianças das classes populares eram cuidadas em 

creches e escolas maternais voltadas para o atendimento das necessidades básicas como 

alimentação, guarda e higiene, aos filhos da classe dominante era oferecido um 

atendimento instigador, de promoção dos aspectos cognitivos e sociais nos jardins-de-

infância “os primeiros jardins - de - infância brasileiros datam do início deste século, 

com uma diferença em relação às creches e escolas maternais descritas: quase todas 

eram escolas particulares e caras, destinadas à elite” (DROUET, 1990, p.23). 

Nesse cenário, defendia-se que o cuidado da criança menor, seria destinado à 

mãe e a família, obedecendo aos preceitos elaborados por médicos, educadores, 

legisladores, religiosos, mulheres e homens de prestígio social.  É evidente a distinção 

social e hierarquizada das instituições brasileiras. A creche seria um complemento 

familiar destinada às mulheres pobres que necessitassem de trabalho  

 

 

Não apenas as pobres, mas também as de classe média e alta e as 
pertencentes às famílias da Corte, no Rio de Janeiro, encontrariam no 
“jardim de infância” um lugar propício ao seu desenvolvimento e ao 
cultivo de bons hábitos a creche, para os bebês, cumpriria a função de 
apoio à família e seria exclusivamente para quando as mães 
necessitassem trabalhar. Isso significava, à época, as mulheres pobres 
e operárias. (KUHLMANN JR, 2000, p.472). 
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Segundo Kuhlmann (2000, p.472-473) as instituições a priori seriam destinadas 

apenas as crianças sem família, como exemplo As Casas de Expostos que recebiam os 

bebês abandonados na roda e seriam criados até o ingresso em internatos, essas 

instituições permaneceriam até o século XX. 

Historicamente, o atendimento oferecido às crianças pobres envolveu o trabalho 

das “criandeiras” que para Oliveira foram “estigmatizadas como fazedoras de anjos, 

dada a alta mortalidade das crianças atendidas e explicada na época pela precariedade 

de condições higiênicas e materiais” (2001, p.17). 

Além dessas crianças e para atender os filhos das mães trabalhadoras, sob o lema 

da “proteção à infância” várias instituições e associações foram criadas. Era necessário 

garantir a saúde e a sobrevivência “Na educação infantil paralelamente ao jardim-de-

infância situado em órgãos da educação, a creche e os jardins-de-infância ou as escolas 

maternais destinadas aos pobres subordinam-se aos órgãos de saúde pública ou de 

assistência” (KUHLMANN JR. 2000, p.473). 

Destaca-se A Associação Protetora da Infância Desamparada, como uma das 

primeiras instituições que pensou na “instrução e educação da infância desamparada no 

país”, principalmente na regeneração de menores infratores, essas associações assim 

como o jardim-de-infância “desempenharia o papel de moralizar a cultura infantil e 

educar para o controle da vida social” (KUHLMANN JR.2000, p.474). 

Apenas no período republicano têm-se referência a criação de creches no país, 

destaca-se a primeira delas, “vinculada à Fábrica de Tecidos Corcovado no Rio de 

Janeiro, inaugurada em 1899, mesmo ano da fundação do Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância do Rio de Janeiro (IPAI-RJ)”. (KUHLMANN JR, 2000, p.476), 

posteriormente várias filiais seriam abertas em todo país. 

A primeira instituição pública seria criada apenas em 1896, atendendo a 

proposta educacional do Partido Republicano Paulista, seria “um anexo à Escola 

Normal Caetano de Campos, construída na cabeceira da praça da República na capital 

de São Paulo” (KUHLMANN JR, 2000, p.476), a escola primária e o jardim anexo era 

um local de estágio para os futuros professores e por meio da Revista Jardim-de-

Infância, com dois números publicados se propagaria modelos para as escolas oficiais 

em todo estado. 

Verifica-se que o discurso referente à “proteção e ao cuidado da infância” 

novamente seria enfatizado, destinado às crianças pobres e filhos de operários, essas 
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instituições estariam vinculadas a assistência social ou à saúde, constata-se que as 

instituições mantidas pelo poder público se propagariam lentamente, principalmente no 

interior do país. 

A década de 30 é considerada importante pelas transformações políticas, 

econômicas e sociais e que refletiram nas configurações das instituições voltadas às 

questões da educação e da saúde. A concepção de criança como o futuro da nação tem 

respaldo nos discursos médico-pedagógico. Em 1922 por meio de instituições 

particulares ocorreu o 1º Congresso de Proteção à Infância, conforme Kramer (1984 

p.60), o 1º e o 2º Congresso realizado em 1933 reproduziam campanhas de defesa das 

creches e do atendimento público à infância desamparada e abandonada, percebe-se a 

concepção higienista e assistencialista do atendimento infantil.  

Nessa conjuntura, médicos sanitaristas defendiam uma instituição que sanasse as 

infecções e o alto índice de mortalidade infantil advindo das classes mais baixas da 

população, provenientes da falta de higiene e de saneamento básico. Assim, carecia de 

uma política nacional para a infância, considerada como um direito e não como caridade 

 
 
esse movimento, ao mesmo tempo que faz a defesa da criança, carrega  
os limites da concepção da “assistência científica”, que parte do 
preconceito pela pobreza e trata das instituições como dádiva e não 
como direito a ser oferecido por instituições privadas, desobrigando o 
Estado” (KUHLMANN JR, 2000, p.481). 

  
 
 Conforme Kuhlmann Jr.(2000) o processo de organização do Estado, acelera a 

partir da década de 30, estabelece a tensão entre a legislação e o compromisso com as 

políticas sociais, é importante destacar a primeira regulamentação do trabalho feminino 

ocorrida em 1923 que previa posteriormente a integração na CLT, a obrigatoriedade da 

construção de creches em estabelecimentos e indústrias com pelo menos 30 mulheres 

para a educação dos filhos de pais trabalhadores. 

 Em 1940 cria-se o Departamento Nacional da Criança (DNCr) dirigido por 

Olinto de Oliveira, médico atuante em congressos, o DNCr estabelecia normas para o 

funcionamento das creches, promovendo a publicação de livros e artigos. Segundo 

Kramer (1984, p.64-66). O DNCr objetivava unificar os serviços relativos não só à 

higiene da maternidade e da infância, como também à assistência social. Para a mesma 

autora a tendência médico-higiênica pode ser destacada devido às várias campanhas de 
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combate a desnutrição, vacinações, programas de fortalecimento da família e educação 

sanitária. 

Além dessa instituição, em 1942 sob a influência de D. Darcy Vargas surge a 

Legião Brasileira de Assistência (LBA), segundo Kramer “ sua política assistencial se 

voltou ao atendimento exclusivo da maternidade e da infância através da família, 

passando então a construir  órgão de consulta do Estado” (1984, p.74), foram criados 

centros de proteção à criança e à mãe, supervisionados e financiados pela comunidade e 

também pela própria LBA, além da criação de creches, postos de puericultura, 

comissões municipais, hospitais infantis e maternidades. A LBA durante 20 anos (1946-

1966) se efetivou entre as obras assistenciais brasileiras. 

Verifica-se que progressivamente o atendimento às crianças de zero a seis anos 

se expandiu pelo país, porém ainda permanecia o caráter assistencial e a postura 

compensatória articulada à ideia de que as crianças das classes desfavorecidas nadam 

traziam da experiência familiar e social, dessa maneira, deveriam ser preparadas para o 

ingresso e permanência no Ensino de 1º grau. 

Constata-se que os discursos vigentes de caráter compensatório, assistencial e de 

privação cultural das crianças das classes populares escondem a verdadeira causa do 

fracasso escolar, a falta de infra-estrutura sócio-econômica e a exclusão da sociedade 

brasileira. 

As décadas de 70 e 80 são marcadas pela efervescência do contexto econômico, 

social e político em especial destacam-se os movimentos operários e feministas de luta 

pela democratização do ensino e contra a desigualdade social, essas lutas culminariam 

em um movimento nacional pela democratização do ensino público brasileiro. Esses 

movimentos foram importantes, pois assegurou na Constituição de 1988 o 

reconhecimento da educação infantil como um direito da criança e principalmente um 

dever do Estado. 

 

Democracia Participativa em Uberlândia e a prática pedagógica na Educação 

Infantil 

A cidade de Uberlândia se destaca no cenário nacional na segunda metade da 

década de 50, para Machado (1991, p.37-38) a construção de Brasília faria da cidade um 

ponto obrigatório de cruzamento entre as regiões, investimentos federais passam a ser 
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canalizados para Uberlândia como forma de integração nacional contidas no projeto de 

desenvolvimento do governo Juscelino Kubitschek. 

Machado (1991, p.47) chama a atenção para o discurso oficial que traz 

circunscrito na história de Uberlândia a ordem e o progresso, construídas na trajetória 

do tempo pelo “trabalho de sua gente”, o progresso aparece nesse ideário burguês como 

a imagem de uma sociedade pacífica, ordeira e de gente que trabalha, deixando oculto 

as contradições sociais, as lutas e as diferentes formas de exploração. 

Verifica-se, que Uberlândia assim como outras cidades do Brasil, participou do 

processo acelerado de urbanização ocorrido entre 1950-1980, ligado intrinsecamente ao 

crescimento econômico e industrialização do país nos últimos 30 anos. 

O discurso da cidade progressista, de economia diversificada promoveu o 

crescimento urbano e o êxodo rural. A cidade de Uberlândia teve sua população 

duplicada nas décadas de 70 e 80 e a proporção entre a população rural e urbana se 

inverteu conforme mostra a tabela 

 

 

 

 
 
 
 
               Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1997, UBERLÂNDIA 
 
 

Podemos constatar neste quadro o aumento considerável da população urbana, 

além do êxodo rural houve também o aumento de imigrantes na cidade. Para o discurso 

da classe dominante revestido de modernidade, a pobreza e a exclusão social inexiste 

em um cenário crescente de urbanização.  

 

 

No início da década de 80 os 10.000 habitantes da zona rural 
representavam 3.9 % da população total. De uma cidade pequena, 
concentrada em torno de um centro comercial, passou a uma cidade de 
porte médio com uma periferia espacial, social e política em plena 
expansão. Como no resto do país, está expansão se deu obedecendo às 
leis de maior lucratividade do capital mobiliário especulativo. Esta 
população periférica, composta em grande parte por migrantes da 
região do Triangulo Mineiro e de Goiás, passou estes últimos 20 anos 
desorganizada, tanto pela situação de repressão vivida no país, como 
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pelas peculiaridades de periferia em formação (ALVARENGA, 1991, 
p.104). 

 

Pode-se afirmar que Uberlândia se tornaria cidade-modelo para a região 

“contrapondo-se a essa imagem de riqueza e prosperidade, os dados do Censo 

Demográfico de 1980/MG, apontam para uma distribuição de rendas desigual na região, 

onde 40, 60% da população uberlandense sobrevive na miséria” (MACHADO, 1991, 

p.42). 

Verifica-se uma lacuna entre o discurso vigente na época e a realidade objetiva 

demonstrada no Censo Demográfico de 1980, a pobreza e a exclusão social era evidente 

no cenário político, econômico e social.  

O estudo de Alem (1991, p.80) aponta que a memória histórica dominante se 

repete constantemente, por meio, de categorias idealizadas como Uberlândia a cidade do 

trabalho, do progresso, da comunidade e do futuro, esse discurso estão materializados 

não somente nas fontes literárias, jornalísticas e históricas, foram elaborados por 

intelectuais que estão próximos ao poder e incorporadas às falas diárias dos habitantes, 

tornaram-se parte comum da memória coletiva  

 

 
dentre uma multiplicidade de discurso efetivamente existentes, há um 
discurso histórico e cultural nativo, elaborado pelas elites, que 
pretendem fixar as categorias históricas locais, ao mesmo tempo que 
absorve  e tenta integrar os outros diferentes sujeitos que vão se 
constituindo na cidade. (ALEM, 1991, p.80). 

 
 
 Assim, todos os habitantes, nativos e migrantes se submetem a memória 

histórica dominante, mesmo que esses grupos apresentem singularidades sociais, 

culturais etc. Esse discurso ideológico intenta manter a ordem e o poder político das 

elites locais. 

Nesse contexto, com o fim da ditadura militar os governantes do país se 

depararam com desafios econômicos, sociais, políticos, culturais e educacionais. Após 

experiências com o populismo e a ditadura militar em Uberlândia como em grande parte 

das cidades brasileiras, os problemas sociais e econômicos se agravaram não 

comportando soluções propostas unicamente entre as elites. 

Segundo Alvarenga (1991, p.103) os movimentos populares urbanos ganham 

evidência no Brasil pós-64, as décadas de 70 e 80 foram importantes para o surgimento 
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de novas formas de democracia, de pensar o espaço urbano e principalmente a 

emergência de novos atores sociais.  

No município de Uberlândia a proposta do governo Zaire percebida como 

democrática pela equipe de trabalho da época, trouxe como proposição gestar e 

desenvolver projetos voltados para a cultura e a educação, além de atender as 

necessidades do povo. 

Os movimentos populares urbanos permitem o questionamento dos valores 

fundamentais do sistema capitalista, práticas cotidianas dos indivíduos ou grupos se 

deslocam da dimensão política para a dimensão sócio-cultural, esses sujeitos fundam 

formas de sociabilidade que permitem o surgimento de novos movimentos sociais, com 

ideais transformadores “ é dessa perspectiva, dos movimentos socais  pensados como 

locus de uma prática com potencialidade para alterar as formas de sociabilidade 

vigentes, que são abordadas as Associações de Moradores (AM) em Uberlândia” 

(ALVARENGA, 1991,p.103). 

As “Ams" surgiram durante a gestão Zaire Rezende (1983-1989), incentivadas 

pela prefeitura e como parte do projeto político-partidário do PMDB-Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro, surge como base fundamental para ascensão de um 

novo grupo das classes dominantes ao poder,  

 
 
As AM não se constituem de forma isolada e autônoma, mas sim 
articuladas à Administração Municipal e aos movimentos presentes na 
sociedade, e inseridas na dinâmica da política urbana que se 
concretiza na trama das relações de classe, via pressões políticas das 
entidades de classe sobre o Poder Público. (ALVERENGA, 1991, 
p.103). 

 
 
 Pode-se inferir que a participação nas AMs permite a transformação dos valores 

sócio-culturais que regem as ações sociais, individuais, coletivas e principalmente não 

surgiram de forma isolada, fizeram parte da proposta política do candidato Zaire.  Nesse 

novo cenário, para a mesma autora (1991, p.104) a população periférica começa a se 

organizar em AMs, alguns conjuntos habitacionais foram organizados pelas igrejas, 

outros pela necessidade de um órgão financiador e por último, por incentivo dos 

partidos políticos interessados em organizar as bases eleitorais. “No caso dos partidos, 

tanto o PT, como o PDS e o PDT atuaram na organização de algumas, mas, porém, só o 
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PMDB agiu organizadamente em torno de uma estratégia eleitoral” (ALVARENGA, 

1991, p104). 

 Dessa forma, em conformidade ao movimento nacional de redemocratização do 

país, o PMDB local procurou organizar os bairros periféricos, almejando as eleições de 

1982, o então candidato a prefeito da época Zaire Rezende buscou ouvir os moradores 

de diferentes bairros da cidade. Segue um trecho da Proposta Para Ação do Governo 

Municipal, do partido PMDB 

 

 
 De janeiro de 1981 a agosto de 1982, em 46 bairros de nossa cidade, 
realizamos 512 reuniões em casas de famílias, alcançando um 
comparecimento de 6.709 pessoas; nessas reuniões foram debatidos 
problemas do país, do Estado e do município. Esta PROPOSTA, ora 
apresentada, é fruto desse trabalho onde muito aprendemos a respeito 
de Uberlândia. É o resultado das sugestões de milhares de pessoas das 
mais diferentes camadas sociais. (REZENDE, 1982). 

 

  O trabalho de Alvarenga (1991, p.105) demonstra que o PMDB aderiu a 

perspectiva social-democrata, nesse panorama as lutas entre as classes sociais e os 

conflitos dão espaço ao diálogo e a cooperação entre elas, visando um interesse comum, 

nesse sentido, a estratégia utilizada pelo partido para implementá-la foi a: Democracia 

Participativa. 

 Nas eleições de 1982, o voto era vinculado, o eleitor deveria votar em candidatos 

de um mesmo partido para todos os cargos, três candidatos disputaram a prefeitura de 

Uberlândia pelo partido do PMDB, concorreram a prefeitura municipal: Renato de 

Freitas (ex-prefeito de Uberlândia por dois mandatos nos anos de 1970), Aldorando 

Dias (empresário da cidade) e Zaire Rezende(ex-vereador por dois mandatos em São 

Sebastião/SP, pela Arena). O slogan “Democracia Participativa” foi uma ferramenta 

necessária e utilizada pelo candidato Zaire para que a população construísse o 

sentimento de identidade e pertencimento da sociedade uberlandense. Assim, Zaire é 

eleito como prefeito da cidade se opondo a chapa de Virgilio Galassi, prefeito anterior à 

administração de 1983. 

 No momento de retomada do processo democrático no país, o PMDB incita a 

democracia que visa a descentralização administrativa e a participação da população nas 

tomadas de decisões “a democracia passa pela participação popular, isto é, co-
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responsabilidade da população na realização dos projetos da Administração Pública que 

já terá ouvido o povo para definir seus objetivos” (ALVARENGA,1991, p. 105). 

 Nesse contexto, utiliza-se a estratégia da participação popular como forma de 

obter a Democracia Participativa: 

 
 
A democracia participativa do Governo Zaire Rezende se inspirou nos 
princípios acima referidos que balizavam experiências similares em 
outras cidades administradas pelo PMDB, notadamente Piracicaba 
(SP), Lages (SC) e Boa Esperança (ES). O programa deste Governo, 
cujo eixo era a participação popular, foi buscar nas AM o elo de 
ligação entre a Administração Municipal e as classes populares. Até as 
eleições de 1982 haviam sido formadas 11 AMs. Após a posse do 
Prefeito eleito, estas já somavam 32 devido ao incentivo e orientação 
que sua Administração dispensava no sentido de organização dos 
vizinhos em AM, como condição para o atendimento das inúmeras 
reivindicações individuais e particularizadas que chegava ás diversas 
secretarias. (1991, p.106).  

  

 Conforme Alvarenga (1991, p.106), as características das AMs em Uberlândia se 

assemelham as outras associações no país, possui caráter de reivindicação das classes 

populares em garantir suas necessidades básicas, essa luta ganha sustentação no 

discurso partidário do PMDB. Para a autora as AMs estavam interligadas a um poder 

exterior, via administração Municipal atrelada ao PMDB, ou organizações de base da 

Igreja. 

Nessa perspectiva, surgem novos sujeitos políticos que a experiência social 

abarcou, mas de acordo com Alem (1991, p.97) não registrou de forma positiva suas 

ações “as ações políticas são fundadas no carisma das lideranças, no status dos 

proprietários, nas concessões de favores, enfim em um sistema de prestação e 

contraprestação de benefícios” (1991, p.97). 

A citação acima de Alem (1991, p.97) reforça a ideia de que as eleições 

formalizam um sistema de poder já cristalizado e sem possibilidades de rupturas, as 

lideranças que surgem e as ações políticas são previsíveis e tem o papel de manter a 

ordem social. 

É importante destacar que uma das propostas do prefeito Zaire para a Educação 

seria a ampliação do atendimento às crianças de 0 a 6 anos. Para Ferreira (2010, p.53) 

iniciou-se em 1981 um movimento a favor das creches comunitárias que teve total apoio 

e incentivo do PMDB para concorrer às eleições de 1982.  
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Anterior a década de 80 o atendimento às crianças de 0 a 6 anos provenientes de 

bairros periféricos partiram de ações filantrópicas e religiosas. O quantitativo de creches 

era insuficiente para atender a demanda, as primeiras instituições na cidade “foram 

organizadas por igrejas e outras entidades filantrópicas. Mais tarde se agregaram  

às associações de bairros; reunindo forças para cobrar do poder municipal mais 

responsabilidade para com a educação infantil” (FERREIRA, 2010, p.48). 

Segundo a pesquisa realizada na imprensa local da época, caracteriza-se três 

tipos de creches existentes em Uberlândia. A comunitária, institucional e a creche-lar, 

também chamada de lar-substituto. 

 

 A primeira se caracteriza pela participação efetiva da comunidade, 
das mães na organização e funcionamento da creche. A institucional-
filantrópica presta a assistência à partir da iniciativa privada e o lar-
substituto (creche –lar) é outra forma alternativa, cujas mulheres que 
não trabalham fora recebem em suas casas os filhos daquelas que 
saem para trabalhar (PRIMEIRA HORA, 1983, p.05). 

 
 

Nota-se na década de 80 o aumento do número de creches assistenciais, 

principalmente para atender os filhos de pais trabalhadores, alguns dos espaços 

destinados as crianças compunham de casas improvisadas ou cedidas pela comunidade 

local, organizadas por igrejas ou entidades filantrópicas, que sucessivamente afiliaram-

se às associações de bairros. A luz da dissertação de mestrado de Ferreira (2010, p.53), 

o número de creches comunitárias aumentou significativamente. No ano de 1983 foram 

construídas 7 creches e ao término do mandato da gestão Zaire, contava-se com 44 

instituições. Constata-se que o movimento Pró-Creches teve apoio do PMDB na 

campanha de 1982. O partido efetivou a proposta de incentivá-las e apoiá-las, 

principalmente em parceria com as associações de moradores e clube de mães.  

 O movimento Pró-Creches se consolida por meio de lutas para a abertura de 

creches principalmente nos bairros periféricos, percebe-se a evolução quantitativa 

dessas instituições, porém, segundo Ferreira (2000, p.54), o movimento se tornava 

vulnerável pelas próprias condições econômicas e sociais que enfrentavam o país e o 

município de Uberlândia, a abertura e a manutenção de creches necessitavam de apoio 

financeiro e manutenção do Poder Público. Esse quadro era preocupante, principalmente 

porque não condizia com o discurso de modernidade e de progresso da cidade de 
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Uberlândia, tornara-se evidente a necessidade de instituições para atender as crianças 

menores de 6 anos.  

A análise desse contexto é importante, pois permite refletir a prática pedagógica 

desenvolvida nas instituições destinadas ao atendimento a criança de zero a seis anos na 

cidade. Observa-se que até meados dos anos de 1980 o atendimento ao pré-escolar 3 na 

cidade de Uberlândia era oferecido pelos estagiários da Universidade Federal de 

Uberlândia-(UFU), o trabalho desenvolvido na época foi intitulado de Projeto 

Maravilha. Posteriormente, o atendimento ao pré-escolar foi destinado às Secretarias de 

Educação e Cultura4. Devido à grande demanda por instituições que atendesse crianças 

de 0 a 6 anos, a oferta em pré-escolas nessa década demonstrou-se insuficientes, ou seja, 

o atendimento às crianças de 0 a 6 anos de idade passou a ser ofertado em período 

integral nas creches, espaço que carecia de uma proposta pedagógica sistematizada para 

o pré-escolar.  

A partir da segunda metade dos anos de 1980 houve ampliação da oferta nas 

escolas pré-escolares municipais, com atendimento em meio período para as crianças 

com idade entre 4 e 6 anos que freqüentavam as creches comunitárias 

  Nessa perspectiva, verifica-se que o atendimento à educação infantil na cidade 

de Uberlândia era organizado de forma fragmentada. Enquanto o atendimento em 

creches (0 a 3 anos) era coordenado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Ação 

Social vinculado as práticas assistenciais, a oferta de pré-escola (4 a 6 anos) ficaria 

encarregado à Secretaria Municipal de Educação e teria caráter educativo. 

O período desse estudo é importante, pois não só em Uberlândia, mas em todo 

país foi marcado pelo processo de redemocratização dos princípios da educação 

brasileira. O secretário da Educação e Cultura da época Nelson Bonilha participou de 

um movimento nacional a favor da municipalização do ensino. Dentre os objetivos 

estaria a proposta de que cada município pudesse gerenciar seus programas 

educacionais, ou seja, uma política educacional compatível com a realidade e as 

necessidades municipais, além de melhor distribuição dos recursos financeiros. 

                                                             
3 A pré-escola pressupõe o atendimento às crianças de 4 a 6 anos de idade, mas verifica-se na literatura 
referente às políticas públicas para a educação infantil que a nomenclatura também é utilizada para o 
atendimento às crianças de zero a seis anos, assim, diferentes terminologias são utilizadas: educação pré-
escolar, criança pré-escolar, atendimento pré-escolar, a nomenclatura sugere que o atendimento pré-
escolar esteja vinculado ao conceito de preparação para o ensino fundamental. 
4  As Secretárias de Educação e Cultura estariam vinculadas até o ano de 1985. 
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Em entrevista a imprensa local da época, Bonilha, menciona a integração entre a 

Universidade Federal de Uberlândia, a Secretaria Municipal de Educação e a 26º 

Delegacia Regional de Ensino defendendo a mesma filosofia e política para o pré-

escolar no Município, que consistia em colocar em prática um ensino que reflita a 

concepção de criança relacionada com a situação social e de relacionamento com a 

comunidade. Assim, Bonilha destaca a importância do Pré-escolar 

 

 

É nos primeiros anos de vida da criança que se estabelece as bases da 
personalidade da criança e daí a necessidade de se considerar o 
relacionamento que ela estabeleceu com a família desde os primeiros 
dias de vida. A maneira como foi adquirindo a sua visão do mundo e 
se adaptando a ele. É importante que os educadores que trabalham no 
pré-escolar, levem em consideração esse período de 0-3 anos de vida 
da criança, para não criarem uma rotura no seu processo de 
desenvolvimento (PRIMEIRA HORA, 1986. p.08). 

 

Percebe-se que para Bonilha a concepção de criança deve refletir o contexto 

social ao qual ela está inserida, nesse sentido, o secretário de educação ressalta a 

importância de compreender a visão de mundo da criança e principalmente pensar na 

transição da educação de 0 a 3 para o pré-escolar.  

Para promover a qualidade do ensino pré-escolar na cidade de Uberlândia a 

Secretaria Municipal de Educação criou o Projeto de Educação Pré-Escolar que tinha 

como meta ampliar e melhorar o ensino pré-escolar, essa meta orientava as ações da 

Divisão de Pré-escolar no município, priorizando principalmente a capacitação do 

professor e da equipe de supervisão.  

A coordenadora da divisão era Olga Lara Cardoso que promovia reciclagem e 

cursos de aperfeiçoamento dos profissionais que atuavam no setor, além de ciclos de 

estudos. Os professores e a equipe de supervisão se reuniam para debater e avaliar os 

aspectos teóricos e metodológicos do desenvolvimento da criança. 

Conforme noticiado no Jornal Participação (1984, p.05) a criação do Projeto 

Municipal de Educação do Pré-Escolar, ampliou o número de crianças atendidas na pré-

escola, em conformidade com a proposta de governo do prefeito Zaire, a oferta de vagas 

seria prioritária para as classes menos favorecidas.  

Para assegurar a qualidade do ensino uma equipe de 14 supervisores foi formada 

para estudar, planejar e avaliar o processo educativo. Conforme, o artigo do Jornal 
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Participação (1984, p.05), a coordenadora da área afirmava que as unidades do pré-

escolar funcionavam sem uma diretriz filosófica, desta forma, a proposta filosófica e 

pedagógica para o pré-escolar consistia em assegurar às crianças o conhecimento 

científico partindo das vivências sociais, buscando a autonomia e a participação ativa na 

sociedade. 

É importante ressaltar que um dos métodos utilizados nas pré-escolas segundo a 

coordenadora seria os Temas Geradores, as crianças adquiriam novos conhecimentos a 

partir da realidade ao qual estão inseridas.  

Assim, verifica-se que a proposta pedagógica para o pré-escolar foi importante 

em um momento de luta pela municipalização da educação na cidade, principalmente 

porque o município carecia de uma proposta educativa voltada para a educação de zero 

a seis anos. 

Refletir sobre a Memória e a História da Educação Infantil no município de 

Uberlândia no período de 1983 – 1988, em especial a prática pedagógica, permite 

compreender a conjuntura política, social e educacional no governo Zaire Rezende.  

Nesse contexto, a população que antes não se sentia incluída, seja pela falta de espaço e 

por não terem as necessidades básicas atendidas e sequer ouvidas, puderam expressar o 

sentimento de identidade e pertencimento à sociedade uberlandense.  Assim, por meio 

das Associações de Moradores, Clube de mães e outras representatividades, lutaram por 

instituições que garantissem o atendimento às crianças de zero a seis anos, o período 

denominado de “Democracia Participativa” foi importante para a efetivação das creches 

na cidade. 

O presente projeto de investigação está em fase inicial de pesquisa, a 

continuidade das coletas de dados e posterior análise de documentos possibilitarão 

compreender melhor o processo pedagógico da Educação Infantil desenvolvido no 

governo Zaire Rezende. Assim, uma reflexão inicial pressupõe que a coordenação 

pedagógica do pré-escolar pensou em uma filosofia e prática pedagógica que 

valorizasse o conhecimento de mundo da criança e o contexto social ao qual está 

inserida, além da capacitação de docentes e supervisores. Nessa perspectiva, faz-se 

necessário refletir também a concepção de criança e as práticas pedagógicas 

desenvolvidas nas creches, que não tinham uma proposta nitidamente educativa. 
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EXPERIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) EM 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS  
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Resumo 

Após um longo período em que a EJA ocupou um lugar marginal nas políticas educacionais, o 
movimento a favor da modalidade retoma sua relevância, inscrevendo-a nas agendas das 
políticas públicas nacionais e evidenciando, no âmbito da história da alfabetização, novas 
formas de construir propostas voltadas aos jovens e adultos. Dentre as iniciativas direcionadas 
à modalidade, este estudo, em andamento, enfoca propostas de EJA que nasceram no interior 
de universidades brasileiras na década de 1980 e objetiva analisar, mediante as memórias de 
educadores universitários, as concepções formativas presentes nas experiências de EJA 
desenvolvidas na Universidade Federal de São Carlos-UFSCar e na Universidade Federal de 
Minas Gerais-UFMG. O estudo tem nos direcionado a uma aproximação com o método 
materialista histórico, cujas análises vêm se estruturando por entrevistas e estudos de 
documentos que possibilitam a compreensão das propostas de EJA em conexão com as 
memórias dos educadores. As discussões no âmbito da EJA se estabelecem cunhadas 
essencialmente em Freire (1977); Fávero (2003); Haddad (2007); Soares (2011); Arroyo 
(2005). Para compreensão do momento vivenciado nas universidades, ainda marcado pela 
Ditadura Militar, lançamos mão de autores como Motta (2014); Fávero (1980) e Alves (1984). 
Para o estudo da memória nos ancoramos principalmente em Ricoeur (2007). Os resultados, 
ainda preliminares, apontam que ambas as propostas - Programa de Alfabetização de 
Funcionários da UFSCar (PAF) e Projeto Supletivo do Centro Pedagógico da UFMG - foram 
gestadas para oportunizar escolarização para os funcionários das universidades em estudo, o 
que evidencia uma perspectiva de formação concatenada às especificidades dos alunos de 
EJA, geralmente trabalhadores. A diversidade dos sujeitos de cada uma das iniciativas 
pesquisadas implicou no desenvolvimento de uma concepção pedagógica específica para a 
EJA que demandou material pedagógico próprio, produzido pelos educadores universitários e 
educandos participantes dos projetos e oportunizou uma construção científica em íntima 
relação com a prática. Nessa perspectiva, o currículo foi associado à realidade concreta dos 
educandos. O fato das propostas analisadas terem constituído um espaço de formação também 
para educadores de EJA, depõe a favor da perspectiva de construção coletiva e horizontal das 
iniciativas junto aos jovens e adultos deixando um legado para além do recorte temporal 
estudado.  Em razão do período histórico em que as iniciativas emergiram, marcado por 
resistência e luta, as memórias dos educadores sinalizam o impacto da dimensão política na 
educação. Sem desconsiderar as peculiaridades de cada proposta inferimos que elas 
conservam relações dialógicas, tendo o respeito aos saberes dos educandos como esteio para a 
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ação pedagógica. A experiência da UFSCar logrou a produção de materiais e de estudos 
científicos que traduziram a emancipação política e a apropriação de uma visão crítica por 
parte dos sujeitos. A proposta da UFMG conseguiu se reinventar e se ampliou para o atual 
Projeto de Educação Básica para Jovens e Adultos, abarcando as demandas internas e 
externas à UFMG. As memórias dos educadores oportunizaram o entendimento da relevância 
das iniciativas e o alcance que elas possuem tanto para as universidades quanto para a 
reconfiguração da EJA no Brasil. 
 
Palavras-chave: Memórias. Proposta da UFMG. Proposta da UFSCar. 

 

1 Introdução  

Desenvolver estudos no âmbito da Educação de Jovens e Adultos significa reportar a 

trajetória de uma proposta de educação necessariamente atrelada às demandas populares, 

essencialmente por ser gestada com os grupos histórica e socialmente excluídos e oprimidos. 

Após um longo período em que a EJA ocupou um lugar marginal no âmbito das políticas 

educacionais, o movimento a favor da modalidade retoma sua relevância, inscrevendo-a nas 

agendas das políticas públicas nacionais e evidenciando novas formas de construir propostas 

voltadas aos jovens e adultos alijados dos processos de escolarização, em razão desses 

sujeitos, por muito tempo, permanecerem isentos de muitos direitos, dentre os quais o direito 

a educação. Depreende-se, pois, que o espaço destinado à EJA no conjunto das políticas 

públicas, se confunde com o lugar social endereçado aos setores populares da sociedade, 

essencialmente, quando “os jovens e adultos são trabalhadores, pobres, negros, 

subempregados, oprimidos, excluídos” (ARROYO, 2001, p. 10). 

Enquanto modalidade da educação básica direcionada aos indivíduos que não tiveram 

oportunidade de estudar no tempo tido como adequado, a EJA, assegurada pelo artigo 37 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9394/96 (BRASIL, 1996), deve considerar as 

especificidades dos alunos e suas trajetórias de vida, na maioria das vezes, marcada pelo 

trabalho e por exclusão social, característica que se confunde com a própria modalidade que 

sempre configurou como um campo precarizado.  

No sentido mesmo de ser a EJA uma modalidade historicamente marginalizada, 

muitos grupos sociais têm atuado em defesa dessa modalidade, a exemplo de educadores 

universitários vinculados a movimentos populares que aceitaram o desafio de se apropriarem 

dos fundamentos da modalidade educativa para desenvolverem projetos dentro das 

universidades. Diante da existência de Programas de EJA em universidades públicas 

brasileiras, desenvolvidos mediante o engajamento de educadores sensíveis às lutas no âmbito 

da educação de adultos, este estudo, em andamento, se concentra nas experiências de EJA 
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desenvolvidas por duas universidades públicas brasileiras. Com base no histórico, no impacto 

na área e na relevância para os envolvidos, foram eleitas as propostas de educação de adultos 

que tiveram início na década de 1980 na Universidade Federal de São Carlos-UFSCar e na 

Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG.  

Enfocar os episódios envolvendo as universidades durante o início da década de 1980, 

período em que a ditadura militar ainda conseguia mostrar supremacia, é uma maneira de 

evidenciar um universo de muitas lutas, mas que também logrou significativas conquistas 

para o país. Muito embora o regime militar tenha se mantido pelo forte poder autoritário de 

suas lideranças, acabou desenvolvendo importantes políticas, muitas vezes contraditórias 

(MOTTA, 2014), mas cujo legado segue prestando contribuições. No âmbito da universidade, 

reformas, financiamentos em pesquisas e cursos de pós-graduação marcaram um período 

envolto em paradoxos e ambivalências que permanece vivo, seja pela via da historiografia, 

seja através das memórias de quem vivenciou tão intenso momento da história nacional. Foi 

nesse período, marcado por tensões e pressões, que no interior de algumas universidades 

públicas brasileiras, iniciativas de Educação de Jovens e Adultos floresceram, demonstrando 

que o projeto de governo que perdurou nas décadas de 70 e 80, ao mesmo tempo em que 

devastou, conseguiu ser reformador. Ao mesmo tempo em que impôs, abriu espaços para o 

surgimento de grupos contra hegemônicos, a exemplo dos educadores que inseriram a EJA 

nas pautas das universidades.    

A dimensão política da universidade e também da educação de adultos, as colocam 

numa perspectiva de realidades contraditórias, no entanto, os projetos desenvolvidos por 

educadores universitários acabam sendo alguns dos espaços em que a universidade pode 

articular um processo de transformação social. Essas percepções não vieram apenas por 

evidências teóricas, mas analisando as formulações pedagógicas necessárias à promoção da 

consciência crítica dentro das universidades percebemos a importância de buscar, pela via dos 

educadores, as memórias de iniciativas que floresceram nessa articulação dialógica entre 

universidades e projetos de EJA, essencialmente na metade da década de 80, enfocando o 

período em que a ditadura militar começou a recuar permitindo a abertura frente à propostas 

educativas com cunho mais libertador.  Considerando o legado deixado por alguns Programas 

de educação de adultos desenvolvidos nos anos 1980, nos lançamos na busca do entendimento 

de quais eram as concepções de formação presentes nos Programas de EJA desenvolvidos por 

universidades públicas brasileiras? 

Uma das motivações que nos incitou a desvelar as iniciativas de EJA desenvolvidas 

pela UFSCar e pela UFMG foi o anseio por entender essas relações entre universidades e 

855



 

 

experiências de educação voltadas às classes populares, já que historicamente as 

universidades se consagraram como instituições destinadas aos interesses burgueses, o que 

parece bastante contraditório que dentro delas nasçam projetos voltados às classes populares, 

a exemplo dos Programas da UFSCar e da UFMG, ambos direcionados à alfabetização dos 

funcionários que atuavam naquelas instituições e cujos processos de escolarização, quando 

não elementares, eram inexistentes.  

Consideramos interessante enfocar as experiências de educadores cujas trajetórias de 

vida e formação se imbricam com os movimentos de resistência e transformação social. Para 

isso, é preciso considerar a memória e a experiência desses educadores, no sentido de retomar 

a atuação e militância junto aos jovens e adultos de camadas populares. Como afirmou Freire 

(1998, p.33), “carregamos conosco a memória de muitas tramas, o corpo molhado de nossa 

história, de nossa cultura; a lembrança de algo distante que, de repente, se destaca límpido 

diante de nós”. Realizar esse estudo visando encontrar o legado das experiências na atualidade 

da EJA, possivelmente nos possibilitará buscar, através das memórias, reescrever a história 

das lutas sociais que implicaram e, ainda implicam, nos processos educativos desenvolvidos 

com a população de jovens e adultos. 

 

1.1 Objetivos 

Este estudo, em andamento, enfoca Programas de EJA que nasceram no interior de 

universidades brasileiras na década de 1980 e objetiva analisar, mediante as memórias de 

educadores universitários, as concepções de formação presentes nas experiências de EJA 

desenvolvidas na Universidade Federal de São Carlos-UFSCar e na Universidade Federal de 

Minas Gerais-UFMG.  

 

2 Referencial Teórico 

Após um longo período em que as atividades voltadas à educação de jovens e adultos 

analfabetos se mantiveram longe das prioridades das iniciativas políticas, sendo 

progressivamente abandonadas pela União (BEISIEGEL, 1997), o movimento em prol da 

EJA resgata sua relevância, inserindo-a nas agendas das políticas públicas. De acordo Haddad 

(2007), esse momento tem se traduzido em avanços que apontam pistas de uma nova maneira 

de fazer EJA. 

Avançar numa nova concepção de EJA significa reconhecer o direito a uma 
escolarização para todas as pessoas, independentemente de sua idade. Significa 
reconhecer que não se pode privar parte da população dos conteúdos e bens 
simbólicos acumulados historicamente e que são transmitidos pelos processos 
escolares. Significa reconhecer que a garantia do direito humano à educação passa 
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pela elevação da escolaridade média de toda a população e pela eliminação do 
analfabetismo (HADDAD, 2007, p. 15).  
 

Não é difícil perceber, diante do entendimento que se vem alcançando sobre a EJA, 

que essa modalidade de educação tem suas especificidades (ARROYO, 2006) e que a 

depender do momento histórico em que iniciativas de EJA são gestadas, as marcas de atuação 

podem se apresentar de maneiras bastante distintas. O fato deste estudo se concentrar em 

iniciativas que emanaram no interior de universidades públicas, através da ação de educadores 

comprometidos com a educação de adultos de classes populares, denota nosso desejo sobre 

determinadas formas de fazer a educação de adultos em estreita preocupação com as 

especificidades dos sujeitos trabalhadores. 

O desenvolvimento de propostas que reconheçam as especificidades dos sujeitos da 

EJA e que se forjam mediante as necessidades desse público, perpassa por aspectos como a 

construção de currículos que dialoguem com as peculiaridades e necessidades dos educandos 

trabalhadores das classes populares, incluindo a flexibilidade dos tempos e espaços, a 

construção de instrumentais didáticos que atendam e desenvolvam as potencialidades desses 

sujeitos e, sobretudo o empenho, por parte de seus mentores, pela transformação das 

realidades sociais desses educandos. Esses foram alguns apontamentos que nos fizeram 

investigar os Programas de EJA da UFSCar e da UFMG.  

O Programa de Alfabetização de Funcionários da UFSCar nasceu em um período em 

que as experiências no âmbito da educação de adultos estavam ganhando corpo na sociedade 

civil e sendo discutidas em instituições como as universidades, mas naquele período, o 

envolvimento das universidades com a EJA, em suas pouquíssimas ocorrências, ainda se dava 

pelos projetos de extensão, contudo, a EJA ainda não era reconhecida como direito e o seu 

oferecimento se dava sem que a modalidade fosse tomada como uma política pública.  

As discussões sobre a necessidade de criação do PAF se iniciaram com a abertura 

política de 1978, mas o início das atividades do Programa se deu em 1980. O PAF foi gestado 

visando o atendimento das solicitações dos funcionários que atuavam na UFSCar e que por 

motivos vários, não tiveram oportunidade de escolarização no tempo tido como certo. A 

organização dos funcionários em prol da busca por alfabetização visava alcançar, junto aos 

processos formativos, conseguir melhores condições de trabalho. O Grupo de Alfabetização 

foi criado na UFSCar em 1980, em decorrência da motivação imediata da eleição para reitor, 

quando se descobriu a existência de um número bastante considerável de servidores não 

alfabetizados. Diante dessa constatação, educadores com engajamento político e pedagógico 

no âmbito das lutas por educação de adultos e sensíveis à problemática daqueles que não liam 
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e nem escreviam se mobilizaram na formulação do Programa de Alfabetização atendendo 

inicialmente a 40 funcionários.  

O PAF emerge em um período em que a proposta de alfabetização de adultos de bases 

freirianas trazia discussões sobre a importância da dimensão política da educação e sobre o 

real papel da escola na socialização do conhecimento historicamente produzido. Desse modo, 

o PAF se constituiu num espaço privilegiado de amadurecimento dessas ideias ao promover a 

experimentação de um processo de alfabetização em que a participação efetiva dos 

alfabetizandos propulsionava a aprendizagem desses, ao passo que o trabalho pedagógico 

desenvolvido assegurava a formação dos educadores. O Programa implementado na UFSCar 

desempenhava, pois, uma dupla função em que à proporção que seus mentores focavam na 

formação dos educandos, cumpria-se também o objetivo da formação dos educadores.  

O Programa emergiu, portanto, com o escopo de oferecer aos funcionários da UFSCar 

que não tiveram a condição de frequentar a escola no tempo tido como adequado, a 

oportunidade de alfabetização, mas não apenas se buscava no PAF a garantia dos rudimentos 

do “ler e escrever”, a proposta continha, também, um caráter de formação de consciência 

crítica e política. Atrelado a esses intentos estava o objetivo da realização de pesquisas e 

estudos no âmbito da educação de adultos. Dessa forma, desde o começo dos trabalhos, a 

coordenadora Betty Oliveira se empenhou junto aos pesquisadores e graduandos dos cursos 

de licenciatura da UFSCar, no sentido de garantir a produção científica e a divulgação 

sistematizada daquela experiência de educação de adultos.  

Desenvolvendo um trabalho numa perspectiva de valorização dos saberes dos 

educandos, o PAF se construiu pelas ideias e palavras de alfabetizandos, alfabetizados e 

alfabetizadores, num movimento de valorização das experiências e dos conhecimentos 

trazidos pelos educandos. Ao logo de sua vigência (1980-1985), foram realizadas atividades 

como o Seminário de Aperfeiçoamento dos Trabalhadores, promovido em 1981, oficinas com 

o protagonismo dos educandos, debates, encontros, além da produção do material didático 

como os Livros de Leitura 1 e 2, ancorados nos textos dos alfabetizandos e posteriormente 

revisados e organizados pela coordenação, mediante orientação daqueles que prestavam 

assessoria ao PAF a exemplo de Paulo Freire, Elza Freire, Dermeval Saviani, dentre outros 

educadores que contribuíram com a experiência da UFSCar. Mediante a experiência do PAF, 

foi desenvolvido o Programa de Educação de Adultos-PEA, que se constituiu na organização 

integrada de todas as atividades de educação de adultos desenvolvidas na UFSCar. Foi 

também através do PAF que se desenvolveu um trabalho bastante inovador na área da 

matemática cuja propulsão se deu com o empenho do professor Newton Duarte que conseguiu 
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unir teoria e prática na confecção e exploração de ábacos em tamanhos ampliados. Pela 

perspectiva crítica assumida pelo Programa, houve a produção coletiva do Jornal 

Participando, produto da participação efetiva dos educandos que traziam as situações de suas 

vivências para as discussões, vindo após os debates, a compor os textos do Jornal.  

O PAF foi considerado uma das experiências de alfabetização de adultos mais bem-

refletida e avaliada (FÁVERO; SIQUEIRA, 2016), em que além do material didático, foi 

capaz de provocar discussões e contribuir para a produção de documentos e estudos que 

ajudam a compor a memória da educação de adultos, além de ter sido um laboratório para 

construção de formas de ensinar e de aprender em uma época em que tornar a educação um 

ato político não só era difícil, como perigoso.  

A iniciativa de EJA da UFMG nasceu com a denominação “Projeto Supletivo do 

Centro Pedagógico” pela via da extensão universitária na década de 1980, uma década cujo 

atendimento público da educação de adultos era bastante reduzido. Foi nessa conjuntura que, 

em 1985, a Associação dos Servidores da UFMG buscou, junto aos órgãos gestores da 

instituição, o oferecimento do curso de ensino fundamental para os trabalhadores, o que 

acabou culminando no surgimento do Projeto Supletivo da UFMG.  

O Projeto foi criado em 1985 por um grupo de professores da Faculdade de Letras 
da UFMG que desenvolvia uma pesquisa com o objetivo de analisar o processo de 
alfabetização pelo viés da linguística. Esse grupo trabalhou com as primeiras turmas 
de Jovens e Adultos funcionários da UFMG. (SOARES, 2011, p. 310). 
 

Em uma perspectiva que já nasceu diferente dos demais Cursos Supletivos existentes 

no período, o Projeto da UFMG obteve reconhecimento e autorização no Conselho Estadual 

de Educação – CEE (SOARES, 2019) em 1989, e antes mesmo da conclusão dos estudos da 

primeira turma, o Ministério da Educação autorizou o Centro Pedagógico da UFMG a realizar 

a certificação. Com isso o Projeto conquistou o direito à avaliação no processo, o que 

desembocou na certificação e, consequentemente, na elaboração de um currículo com 

prerrogativas interdisciplinares. 

O Projeto emerge com o escopo de oferecer aos funcionários da UFMG que não 

tiveram a condição de frequentar a escola no tempo tido como adequado a oportunidade de 

escolarização. Atrelado a esse intento está o objetivo da realização de pesquisas no âmbito da 

EJA, assim como a formação de educadores para atuar junto aos jovens e adultos. Dessa 

forma, desde o começo dos trabalhos, grupos de pesquisa acompanhavam o cotidiano do 

Projeto visando identificar as especificidades dos alunos e romper com a fragmentação, 

buscando assim, um trabalho interdisciplinar. 
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Após atravessar o período de sua implantação, o Projeto de EJA da UFMG sofreu uma 

interrupção no ano de 1989, sendo retomado anos depois pela Faculdade de Educação, sob a 

coordenação do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos – NEJA – e do Centro de 

Alfabetização Leitura e Escrita – CEALE. (SOARES, 2011). 

Em 1996, anos após as atividades do Projeto da UFMG serem retomadas, houve a 

promulgação da LDBEN 9.394/96, e foi justamente com a LDB de 1996 que a expressão 

Ensino Supletivo se tornou verdadeiramente Educação de Jovens e Adultos.  Junto às 

modificações anunciadas pela LDB 9394/96, o Projeto de Ensino Supletivo da UFMG 

recebeu uma nova formulação e passou a se chamar Projeto de Ensino Fundamental de Jovens 

e Adultos - PROEF, abarcando o primeiro seguimento e o segundo seguimento, e compondo, 

juntamente com o Projeto de Ensino Médio de Jovens e Adultos-PEMJA, o Programa de 

Educação Básica de Jovens e Adultos da UFMG. 

Junto à reformulação do Projeto de EJA da UFMG vieram algumas alterações, sem 

contudo, modificar o escopo da proposta, que desde o começo visava o desenvolvimento de 

um trabalho pedagógico com condições de oferecer escolarização básica a jovens e adultos de 

modo a valorizar as vivências pessoais e sociais dos educandos. Atrelado a esse intento, 

estava o de conferir aos estudantes das licenciaturas da UFMG uma oportunidade de formação 

profissional, teórico-prática, como educadores de jovens e adultos.  

Para operacionalização das ações previstas pelo PROEF, a coordenação, desde a 

primeira formatação do Projeto, atuou/atua na elaboração e divulgação dos materiais didático-

pedagógicos adotados, sendo também incumbência da gestão, a formação dos profissionais 

que atuam junto ao projeto. Daí advém a assunção da responsabilidade da universidade com a 

produção e divulgação do conhecimento no âmbito da Educação de Jovens e Adultos (DINIZ-

PEREIRA; LEÃO, 2008). 

Contando com uma organização que assegura escolarização de educandos jovens e 

adultos, produção científica e formação de educadores, o PROEF se estrutura num formato 

que acopla uma série de reuniões com fins à coerência e organicidade do trabalho 

desenvolvido. De acordo Diniz-Pereira e Leão (2008), semanalmente ocorrem as “reuniões de 

turmas” através de encontros das equipes multidisciplinares que atuam nas turmas; também 

ocorrem toda semana as “reuniões de áreas” em que os professores-monitores de cada área se 

reúnem com seus coordenadores. Nas sextas-feiras, por não haver atividades letivas no 

Projeto, ocorrem as formações dos educadores de EJA. Mensalmente são realizadas as 

“reuniões gerais” com a participação de professores-monitores, coordenadores e 

representantes dos estudantes. Além dessas reuniões, acontece quinzenalmente a “reunião de 
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coordenadores”, com o objetivo de planejar as ações do Projeto e avaliar o andamento das 

atividades implementadas.   

As linhas de ação do Projeto, de acordo os documentos consultados, buscam 

considerar as experiências, saberes, opiniões e necessidades dos jovens e adultos, 

oportunizando aos educandos orientação crítica e construção de conhecimentos. A busca por 

linhas metodológicas que assegurem a interdisciplinaridade e a construção coletiva das 

propostas curriculares se apresenta como um aspecto já consolidado nos programas de EJA da 

UFMG.  

Durante as análises, evidenciou-se que além dos aspectos relacionados ao trabalho 

cotidiano no interior da UFMG, o Programa tem realizado, periodicamente, discussões com a 

comunidade acadêmica, com a sociedade, com líderes de movimentos sociais e profissionais 

das redes públicas e privadas, visando refletir sobre o alcance social do trabalho pedagógico 

desenvolvido nos Programas de EJA da UFMG.  

Após essa rápida apresentação das duas propostas de EJA desenvolvidas nas 

universidades, é possível perceber algumas convergências entre ambas, já que as duas 

experiências nasceram praticamente no mesmo período, no início da década de 1980. O 

contexto do período foi de resistência, de lutas e de conquistas que marcaram o movimento da 

sociedade a favor da redemocratização, tendo como auge a Constituição de 1988. 

Diante das lutas por direitos, os educadores das universidades que perseguiram o 

direito à educação para as classes trabalhadoras presentes naquelas instituições, buscaram 

meios que, mesmo contrariando estruturas, foram capazes de considerar a enorme 

desigualdade entre as classes sociais, preservando as especificidades das condições de 

existência dos jovens e adultos e garantindo a eles o direito à formação.  Segundo Giovanetti 

(2005), a EJA é caracterizada pela presença de jovens e adultos de origem popular, marcados 

por processos de exclusão social, marginalização cultural e exploração econômica. Os jovens 

e adultos trabalhadores que frequentam a EJA são, em sua maioria, sujeitos expropriados pelo 

capital e que não possuem nenhuma condição de usufruto da riqueza que ajudam a produzir. 

São sujeitos de direitos que não gozam de direitos.  

Os alunos da EJA, ao vivenciarem, pelo viés da exclusão social, o agravamento das 
formas de segregação – cultural, espacial, étnica, bem como, das desigualdades 
econômicas –, experimentam, a cada dia, o abalo de seu sentimento de 
pertencimento social, o bloqueio de perspectivas de futuro social (FREIRE, 2000, p. 
254). 
 

As propostas aqui estudadas têm como referência a educação voltada aos educandos 

trabalhadores das classes populares e, por isso mesmo, são focadas no resgate da 
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“humanidade roubada” (FREIRE, 2000). Considerando que quando falamos em sujeitos que 

estabelecem relações sociais no contexto de um modo de produção capitalista estamos falando 

de relações entre sujeitos de origens e posições de classe, os sujeitos da EJA aos quais as 

propostas das universidades se endereçaram eram/são sujeitos de classe e, como tal, se 

constituíram/constituem nos confrontos e embates das relações sociais e, por isso mesmo, 

relações também de pensamentos e consciência. Nos processos educativos empreendidos pela 

EJA, existem, no bojo dessas relações sociais, situações desafiadoras de ordens e naturezas 

bastante variadas. No enfrentamento consciente dessas situações é possível alcançar o 

movimento práxico da formação de sujeitos críticos, políticos e epistemológicos capazes de, 

não somente entender suas realidades, mas para além disso, transformá-las. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O desenvolvimento do estudo tem nos direcionado a uma aproximação com o método 

materialista histórico, nos oportunizando a constatação de que, tal como anunciado por Marx 

(1980), todo o começo é difícil em qualquer ciência. Diante das dificuldades em iniciar os 

estudos e buscar a compreensão de processos históricos firmados em períodos cujo acesso a 

dados e informações se fez desafiador pela própria característica do momento, ainda marcado 

por certo controle e vigilância, fomos impelidos a buscar mecanismos que nos permitissem 

escavar as informações relevantes ao estudo de modo a manter os cuidados éticos inerentes à 

investigação científica.  Nossa análise empírica vem se estruturando através de entrevistas e 

estudos de documentos que tem nos permitido a compreensão do processo histórico do 

período do surgimento das propostas de EJA, de modo a explorar os referenciais teórico-

metodológicos disponíveis em consonância com o retorno das memórias dos educadores.  

Por serem os relatos “vivos” as fontes soberanas desta pesquisa, os documentos 

consultados consistem nos materiais formativos produzidos pelos próprios educadores 

universitários que implementaram as experiências de EJA estudadas. No decorrer do processo 

de recolha de dados, temos entrevistado os educadores que efetivamente participaram dos 

Programas de EJA desde a gestação até o desenvolvimento. Entendemos, assim como Ricoeur 

(2007), que mesmo sendo a memória alvo de desconfianças, ela ainda constitui nosso último 

referencial a procura do que se passou. Apropriamo-nos, pois, das memórias para 

compreendermos o desenvolvimento do Programa de alfabetização dos funcionários da 

UFSCar e do Projeto de Ensino Supletivo da UFMG.  

Ao pensar a produção do conhecimento científico numa concepção materialista 

histórica especialmente nas ciências humanas, é preciso buscar captar a lógica própria do 
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objeto. Através desse método é possível compreender e analisar a história, as lutas e as 

evoluções econômicas e políticas, achados que este estudo possui potencial de viabilização. 

Como observou Marx (1980), a pesquisa tem que captar detalhadamente a matéria, analisar 

suas várias formas de evolução e rastrear sua conexão íntima. Só depois de concluído esse 

trabalho é que se pode expor o movimento real.  

As experiências da UFSCar e da UFMG, retomadas mediante as memórias dos 

educadores, apresentaram significativo destaque no período de reabertura política e mesmo no 

momento atual como é o caso da proposta da UFMG que se ampliou para o que hoje se 

configura o seu Projeto de Educação Básica, compreendendo iniciativas com foco na EJA que 

emergiram pela ação dos educadores universitários e que foram capazes de assegurar a 

formação dos funcionários de apoio das universidades, prestando relevante contribuição 

àqueles sujeitos sociais alijados do direito à educação.  

 

4 Resultados 

Ao analisar as concepções de formação presentes nas experiências de EJA 

desenvolvidas na Universidade Federal de São Carlos-UFSCar e na Universidade Federal de 

Minas Gerais-UFMG, alguns aspectos se mostraram evidentes, mesmo que ainda careçam de 

maior aprofundamento. Vamos dispor os nossos achados, considerando tanto os aspectos em 

que as duas propostas pesquisadas se encontram, quanto os aspectos em que elas se afastam. 

Como já dito, as experiências aqui estudadas são produtos de um mesmo período 

histórico – década de 1980 – um momento de luta e de resistência da sociedade em prol da 

redemocratização. Esse evento já é revelador de que muitas concepções e pensamentos dos 

educadores que levaram as propostas de educação à frente e que se preocuparam com essa 

pauta possuíam ressonância nos mesmos princípios. 

Os sujeitos jovens e adultos das propostas pesquisadas apresentavam as mesmas 

especificidades: funcionários das universidades e carentes de escolarização. Dessa condição 

emanaram as propostas com fins à formação voltada ao aluno trabalhador. Em razão dessa 

especificidade, ambas as experiências se detiveram a pensar em uma organização curricular 

associada à realidade dos sujeitos concretos. Por serem os alfabetizandos da EJA sujeitos 

sociais que, em quase sua totalidade, constroem suas existências pela lógica das relações de 

produção econômica, suas vidas acabam por se constituir na contradição das relações sociais. 

“O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral da vida social, política 

e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas, ao contrário, é o seu 

ser social que determina sua consciência”. (MARX, 1996, p. 52). A situação econômica que 
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circunscreve a vida dos educandos trabalhadores da EJA se apresenta, pois, como a base, mas 

os diversos fatores da superestrutura que se erguem sobre ela, também influenciam o curso 

das suas lutas e é nesse sentido que os sujeitos da EJA, por pertencerem a uma classe 

expropriada dos bens e serviços que ajudam a produzir, demandam processos de escolarização 

que, como dito em outros termos por Marx (1999a), não se limitem a interpretar o mundo, 

mas que cumpram o mais importante que é transformá-lo. 

A preocupação com o desenvolvimento de condições que conferissem aos educandos 

essa capacidade de transformação de suas realidades desdobrou-se, em ambas as propostas 

pesquisadas, em especial atenção aos recursos didáticos para atendimento das potencialidades 

dos educandos. Os materiais utilizados para a alfabetização dos jovens e adultos foram 

produzidos coletivamente com os educandos, externando, pois, as situações concretas das 

realidades sociais daqueles sujeitos.  

No exercício da construção dos materiais didáticos, na organização curricular e na 

preparação para as atividades em sala de aula, consolidavam-se as questões centrais das 

propostas. As experiências da UFSCar e da UFMG enfocaram a escolarização de jovens e 

adultos; a formação de educadores licenciandos dos cursos ofertados nas universidades e o 

incentivo à pesquisa no âmbito da educação de adultos. A coerência entre esses aspectos 

fez/faz as perspectivas formativas de cada uma das propostas, conservando em cada uma 

delas, suas especificidades e suas matrizes de constituição.  

Os dados até então analisados dão conta de evidenciar que o PAF/UFSCar já nasceu 

numa perspectiva de educação voltada às bases freirianas, vindo no decorrer do seu 

desenvolvimento, a agregar os pressupostos de uma educação histórico-crítica em que junto 

com a escolarização promoveu a elevação da consciência crítica dos educandos. Um dos 

pressupostos formativos do Programa da UFSCar era a consideração do conhecimento da 

realidade do aluno como elemento para o processo educativo. Com isso, o PAF foi 

estruturado com o diálogo entre a sua organização formativa e a experiência social dos 

educandos.  

Das análises empreendidas acerca dessa tão cara experiência de educação de adultos 

desenvolvida pela UFSCar, um ponto bastante evidente foi a assunção da dimensão política 

(OLIVEIRA, 1983) entranhada na ação pedagógica e o consequente comprometimento da 

ação pedagógica na transformação da sociedade. Nas palavras de Oliveira (1985, p. 52), “o 

modo de produção da sociedade, produz/determina o modo de pensar e agir de qualquer 

indivíduo. No entanto, essa determinação não é absoluta”. Posto dessa maneira é possível, 

mediante ação de educadores comprometidos com as classes populares, desenvolver uma 
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atuação que seja capaz de contribuir com a modificação dessa sociedade. Eis nessa 

interpretação a atualidade da experiência da UFSCar que mesmo estando fincada em um 

momento histórico (1980-1985), continua apresentando relevância, considerando que as 

análises dos produtos emanados das experiências envolvendo a educação de jovens e adultos 

contribuem para o entendimento das atuais estruturas, desencadeando necessárias lutas, 

muitas vezes, já “apagadas” da memória. 

Assim como a experiência do PAF, os pressupostos formativos do atual PROEF 

denotam haver a consideração dos saberes trazidos pelos educandos como elementos para o 

processo educativo. Outro importante pressuposto adotado pelo Projeto desde a implantação e 

que persiste no momento atual é a busca pelo conhecimento do percurso cognitivo dos 

educandos. É dessa busca que emana a valorização dos saberes da experiência dos educandos, 

já que os educadores consideram a bagagem cultural construída ao longo da vida dos 

estudantes jovens e adultos.  

Com isso, o diálogo entre os saberes curriculares e a experiência social dos educandos 

estruturou o Projeto de Ensino Supletivo da UFMG e continua a apontar horizontes para o 

atual PROEF. A proposta de escolarização interdisciplinar empreendida pelo PROEF se calca 

no planejamento coletivo com fins à valorização dos saberes dos educandos e a consequente 

divulgação do trabalho realizado, se consolidando, pois, como um espaço de formação e 

produção de conhecimentos voltados à educação de adultos.  

A constatação de que o PAF/UFSCar priorizava, além da escolarização, o 

desenvolvimento de uma consciência política capaz de transformar as estruturas da sociedade 

e de que o PROEF/UFMG priorizava/prioriza as questões relacionadas ao aprendizado, não 

destitui nenhuma das propostas de uma perspectiva de formação calcada na valorização 

humana dos sujeitos sociais trabalhadores. Mantendo as particularidades de cada proposta, 

percebemos, em ambas, aspectos que entendemos ser influências do pensamento freiriano, 

como foi o caso das relações horizontalizadas de diálogos entre educador e educando, 

tomando como ponto de partida e de chegada, para o trabalho pedagógico, o respeito pelos 

conhecimentos dos sujeitos. 

Dentre os aspectos constatados no PAF/UFSCar e no PROEF/UFMG, a perspectiva de 

formação capaz de incutir nos educandos jovens e adultos a criticidade que lhes permitam 

perseguir a garantia do direito à EJA aparece como uma maneira de fazer educação muito 

importante para a classe de educandos trabalhadores, já que esse pressuposto formativo 

aponta horizontes para políticas públicas no campo da educação de adultos. Como argumenta 

Fávero (2009, p. 91),  
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Não apenas uma segunda oportunidade de escolarização, em termos do que se critica 
como uma “educação pobre para os pobres”, mas outras formas de educação que 
venham a instrumentalizar indivíduos e grupos para, dizendo novamente: entender e 
criticar a realidade em que vivem e, em consequência, propor alternativas para sua 
transformação. Não mais meras e repetitivas campanhas de alfabetização, nem 
ofertas facilitadas do ensino copiado do sistema regular, mas ações educativas que 
preparem para a vida, para uma nova vida, ao longo de toda a vida. 

 

O anseio perseguido pelos educadores para que os educandos conseguissem entender e 

criticar a realidade em que viviam/vivem e, consequentemente, buscar alternativas para 

transformá-la, aparece como aspectos latentes. As memórias dos educadores trouxeram em 

relevo o sentimento de uma dívida social para com os sujeitos isentos dos processos de 

escolarização. Mediante as lembranças de aspectos passados, a memória passa a constituir 

uma projeção para o que deverá nortear o porvir. Nesse movimento, ocorre um imperativo de 

justiça em relação as “vítimas da história” (RICOEUR, 2007). Os alfabetizandos jovens e 

adultos participantes dos Programas de EJA da UFSCar e UFMG, em função das limitações 

impostas, sobretudo, pelo mundo do trabalho, foram vítimas de um sistema que lhes 

expurgaram das oportunidades de acesso à escolarização formal, daí deriva a preocupação dos 

educadores com uma formação política capaz de desencadear a consciência crítica dos 

sujeitos frente à transformação da realidade.   

 

5 Considerações Finais 

As concepções de formação presentes nos Programas de EJA da UFSCar e da UFMG, 

desenvolvidos durante a década de 80, se apresentam como calcadas nas concepções 

horizontais de diálogo e participação em que as ações se mostraram, pelo que a memória foi 

capaz de salvaguardar, sensíveis às especificidades dos educandos, de modo a reconhecê-los 

como sujeitos históricos e sociais alijados das oportunidades de escolarização. Nesse sentido, 

ao revelar que os processos formativos desenvolvidos pelas iniciativas pesquisadas 

consideram as referências legitimadoras da vida adulta como educação, trabalho e cultura, o 

estudo também evidencia que os mentores dos Programas eram dotados de um entendimento 

da educação de adultos para além da teoria e que, por militarem junto à modalidade por 

melhores condições de vida e de formação para os educandos, foram capazes de implantar 

propostas que nasceram pela necessidade de alfabetização dos sujeitos jovens e adultos e se 

ampliaram para uma ação preocupada com as questões das classes sociais.   

O reconhecimento dos educandos da EJA como sujeitos de direito à educação e à 

humanidade, muitas vezes perdida, perpassa pelo entendimento desses sujeitos como 

construtores de cultura, como portadores de experiências de vida. Como afirma Arroyo 
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(2005), nos programas de formação, uma das questões que deve ser nuclear é a constante 

indagação acerca de quem são esses jovens e esses adultos com quem se vai trabalhar. Essa 

especificidade da situação social, étnica, cultural e econômica dos educandos, pelo que os 

dados puderam revelar, foi perseguida tanto pelo PAF quanto pelo PROEF e é essa 

especificidade que precisa ser referência para a atual construção da EJA.  
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Introdução 

 O artigo intitulado “O mundo do trabalho e a relação com os alunos da educação de 

jovens e adultos (EJA)”, discute as relações entre o mundo do trabalho e a educação, tendo 

como foco a educação atual e sua relação com a formação do trabalhador. Esta pesquisa tem 

como objetivo investigar a relação existente entre o mercado de trabalho e a modalidade de 

ensino EJA. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96, a EJA 

consiste em uma modalidade de ensino que visa oportunizar a formação escolar para aqueles 

que não tiveram acesso ou não puderam concluir o ensino fundamental ou médio nas idades 

apropriadas.  

 Tendo em vista a dinâmica do mundo moderno, acreditamos que a educação é um dos 

caminhos para ascensão social, mas sabemos também que ela continua sendo o grande desafio 

da sociedade contemporânea para diminuir o índice de analfabetos (aqueles que não sabem 

ler), como também os analfabetos funcionais. Os alunos da EJA estão inseridos nesse 

contexto, pois, quando se refere à educação, a legislação brasileira determina a 

responsabilidade da família e do Estado no dever de orientar a criança em seu percurso sócio 

educacional; mas quando se refere aos jovens, a família já não tem um controle sobre eles, por 

isso ocorre o abandono e consequentemente o aumento no índice de analfabetos no Brasil, 

sendo que seu retorno à escola quando o mercado de trabalho exige deles uma formação. 

Mesmo sabendo que o ensino desenvolvido na EJA ainda apresenta lacunas que 

deverão ser preenchidas, não podemos negar os benefícios que a educação traz para o ser 
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2  Doutora em Ensino - UNIC - mdgcampos@uol.com.br  
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5 Doutora em Educação - IFMT – silvia.stering@ifmt.edu.br 
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humano, elevando sua autoestima, assim como, seu nível intelectual tornando-o um cidadão 

crítico e participativo. Para atender os objetivos propostos nesta investigação optamos pela 

abordagem qualitativa, por meio do uso de fontes bibliográficas, e documentais utilizando 

como técnica de investigação o estudo de caso, tendo como metodologia de coleta de dados a 

entrevista semi estruturada, onde o objeto de análise consiste no aluno da EJA e sua relação 

com o mundo do trabalho. Para Ludke e André (1986), o estudo de caso desenvolve numa 

situação natural, é rico de dados descritivos, tem um plano aberto, flexível, focaliza a 

realidade vivenciada por alunos dessa modalidade de ensino.  

Este trabalho é resultante do recorte de uma pesquisa de mestrado desenvolvida por 

uma das pesquisadoras relativa ao tema EJA. O trabalho se justifica por possibilitar uma 

reflexão quanto ao papel da escola como principal responsável pela formação humana, 

mostrando que é possível trabalhar de acordo com as necessidades do jovem que retornou à 

escola pela necessidade de inserção ao mundo e ao mercado de trabalho. Além disso, expõe as 

possibilidades e a viabilidade de uma EJA erguida na ética, na criticidade utilizando uma 

metodologia adequada para que o jovem ou adulto tenha autonomia, beneficiando não apenas 

ele, mas a sociedade como um todo. 

Objetivos 

Geral 

 Investigar a relação existente entre o mundo, o mercado de trabalho e a modalidade de 

ensino EJA, buscando junto ao aluno dessa modalidade de ensino um incentivo para que eles 

voltem aos estudos e possam mudar o rumo de sua vida. 

Específicos 

 Sensibilizar os alunos da EJA para a importância da escola/conhecimento na vida do 

ser humano; 

 Despertar nos alunos o interesse para o mundo da leitura e da escrita, adquirindo assim 

conhecimentos para vida; 

 Evidenciar a relação existente entre a escola e o mundo do trabalho; 

Melhorar a autoestima/confiança dos alunos, despertando neles a vontade de evoluir 

intelectualmente. 

Referencial Teórico 
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Afirmar que o processo educacional tem um significado imprescindível para o 

desenvolvimento do ser humano, tanto no passado, como no mundo atual, é sem dúvida uma 

verdade a respeito da educação, pois, ela possibilita ao homem avanços significativos, no 

sentido de desenvolver no ser humano uma visão crítica do mundo. 

Pode-se afirmar que a educação é à base de uma sociedade contemporânea, 

começando em casa e dando continuidade na escola. No entanto, a relação escola-família é 

indispensável para que se tenham bons resultados, pois juntas, conseguirão o objetivo 

desejado: educação de qualidade. Libâneo conceitua com propriedade que é educação, como 

sendo: 

O conjunto de ações, processos, influências, estruturas que intervêm no 
desenvolvimento humano de indivíduos e grupo na relação ativa com o ambiente 
natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais 
(LIBÂNEO, 2000, p.22). 

 
 
 A história da educação brasileira atravessou no decorrer dos séculos inúmeros entraves 

para chegar até aqui e a Educação de Jovens e Adultos no Brasil nunca foi tratada com a 

atenção necessária, não era prioridade para os governos anteriores, nem tão pouco para os 

atuais, resultando assim nas “lacunas” do Sistema Educacional Brasileiro. As principais 

características das ações governamentais em relação à Educação de Jovens e Adultos no país 

apresenta pouco resultado sendo que as políticas públicas adotadas são mais de interesses 

assistencialistas e compensatórias, contradizendo o seu verdadeiro sentido que se refere à:  

Toda educação destinada àqueles que não tiveram oportunidades educacionais em 
idade própria ou que a tiveram de forma insuficiente, não logrando alfabetizar-se e 
obter conhecimentos básicos correspondentes aos primeiros anos do curso 
elementar, (PAIVA, 1987, P. 16). 

 
 O sistema de ensino brasileiro passou por muitas reformas e somente entre as décadas 

de 60 e 70 se deu um processo de reorganização mais consistente onde a obrigatoriedade da 

lei foi cumprida, criando assim, escolas normais e profissionalizantes e em 1974 surgiu um 

projeto enfatizando além da efetivação da obrigatoriedade, a abertura de escolas para adultos, 

(PAIVA, 1987).  

Foi nesse mesmo período que a educação recebeu uma ajuda de Paulo Freire a qual 

revolucionou o sistema educacional brasileiro e com ele, novos paradigmas pedagógicos para 

a Educação de Jovens e Adultos e surgem então os movimentos sociais levantando a bandeira 
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de uma educação de adultos críticos, direcionada para mudanças sociais e não apenas somente 

para adaptação da sociedade ao processo de modernização, (CARVALHO, 2009). 

Em consonância com o pensamento de Freire (2006), a Educação de Jovens e Adultos 

deve estar fundamentada na ética, no respeito à dignidade, e na própria autonomia do aluno. É 

preciso romper com a barreira de concepções e posturas que esnobam aqueles que não 

tiveram acesso a certas formas de cultura. Portanto, a ética deve ser inseparável da prática 

educativa. É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o formando, 

desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito também 

da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. (FREIRE, 

2006, p. 22). 

 

 Segundo a Constituição de 1988 a educação é um direito universal estendido a todos 

brasileiros. No entanto, a maior parte da população brasileira ficou excluída do acesso à 

educação, sendo que:  

[...] a instrução popular [...] se desenvolveu precariamente durante todo o Império, 
século XIX e grande parte do período republicano. [...] O censo de 1890 informava a 
existência de 85,21% de iletrados na população total brasileira (PAIVA, 1985, p. 
6385). 

 
 A realidade evidencia o alto índice de analfabetos no Brasil. Apesar da educação ser 

um direito da população, parte da população brasileira não tem gozado desse direito, o censo 

de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - (IBGE), 50,2% da 

população não tem instrução ou com fundamental incompleto. A Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) de 2014 apontou que 13 milhões de brasileiros são 

analfabetos. Onde a maioria está entre jovens, adultos e idosos em todas as regiões do país. 

Entre aqueles de 20 a 59 anos de idade, a taxa de analfabetismo foi de 14% e entre os idosos 

(60 anos ou mais de idade) foi de 23,9% (IBGE, 2014).  

 A Lei nº 5.692/71 reconhece a educação de jovens e adultos como um direito de 

cidadania, com isso implanta o Ensino Supletivo, o qual visava à suplência - suprir a 

escolarização de jovens e adultos, que não tivesse seguindo ou concluído os estudo em idade 

adequada, suprimento – proporcionar estudos de aperfeiçoamento ou atualização para os que 

tivessem seguindo o ensino elementar no todo ou em parte, aprendizagem correspondia à 

formação sistemática no trabalho e por fim a qualificação que era responsável pela 

profissionalização que atenderia ao objetivo da formação de recursos humanos para o 
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trabalho. Entretanto somente na Constituição Federal de 1988 o direito fica mais amplo à 

educação básica, pública e gratuita seria estendido aos jovens e adultos e mais tarde através da 

LDB 9394/96 foi que houve uma reorganização no que se refere a essa nova modalidade de 

ensino. Segundo Brunelli,  

as conquistas sociais consagradas pela Constituição Federal de 1988, entre elas o 
direito à educação que foi estendido a todos e elevado à categoria dos deveres 
básicos do Estado, propiciou a ampliação do atendimento escolar à população 
adulta. A Educação de Jovens e Adultos, conforme registrado em Brasil (2006) 
passou a ser reconhecida como modalidade específica da educação básica, no 
conjunto das políticas educacionais brasileiras e o país passou a garantir o direito à 
educação gratuita não só aos que se acham na denominada idade próprias, mas 
também aqueles que pelas mais diversas circunstâncias não usufruíram deste direito 
antes de chegarem à vida adulta. (2012, p. 36) 

 Com a industrialização, surge à necessidade da mão de obra qualificada isso ocorreu 

no século passado e continua nos tempos atuais, onde o mercado de trabalho exige mais 

qualificação aumentando assim a taxa de desempregos. Neste sentido, pode-se considerar que 

a educação seja o caminho para a profissionalização, não que isso garantirá um bom emprego, 

mas será uma possibilidade para conseguir uma ascensão social.  

 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), lei nº 9394/96, em sua seção V, “Da 

Educação de Jovens e Adultos” (BRASIL, 1996): 

Art. 37 – A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 
§ 1º - Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 
não puderam efetuar os estudos na idade regular; oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 
de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 
§ 2º - O poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

 

De acordo com a LDB as oportunidades educacionais apropriadas a essa modalidade de 

ensino deveriam ser oferecidas, considerando as características do alunado, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames (BRASIL, 1996). No entanto, na 

prática, desconsideraram esta forma de educação de segunda categoria, tratando-a como 

modalidade específica, de maneira parcial e em alguns momentos interpretando-a, até mesmo, 

como Ensino Supletivo (HADDAD; XIMENES, 2014). 

 Em 1997, por meio do Decreto 2.208 que regulamentou o inciso 2º do artigo 36 e os 

artigos 39 a 42 da LDB, foi estabelecidos que os sistemas de ensino assegurariam 

oportunidades educacionais apropriadas aos jovens e adultos; o poder público viabilizaria o 

acesso e a permanência do trabalhador na escola e que a EJA aconteceria de forma articulada 
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com a educação profissional. Em 2004, este Decreto foi substituído pelo 5.154/2004 que 

regulamentou a Educação Profissional e estabeleceu a integração entre Educação Profissional 

e Educação Básica, além disso, a articulação dessa modalidade com a EJA e/ou com outras 

modalidades que contemplassem estratégias de educação continuada. 

A obrigação da implantação de cursos profissionais na modalidade EJA nos Centros 

Federais de Educação Tecnológica (antigo CEFET) foi estabelecida pela Portaria 2.080/2005. 

Ainda neste mesmo ano, a Portaria 2.080 foi ratificada pelo Decreto 5.478, que instituiu o 

Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação 

de Jovens e Adultos. O Decreto 5.840/2006 revogou o de número 5.478 e alterou o nome para 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) com a inclusão do ensino 

fundamental. O programa passou a ser ofertado nos sistemas públicos de ensino e nas 

instituições do Sistema Nacional de Aprendizagem, mas sendo mantida a obrigatoriedade para 

a Rede Federal. 

 Mesmo com tantos decretos que efetivou o trabalho com a modalidade de ensino da 

EJA, o problema da evasão que envolve os alunos da EJA são inúmeros, assim como, os 

motivos que os levam de volta à escola, o trabalho desenvolvido com os alunos dessa 

modalidade escolar demonstra bem essa realidade.  A partir do instante em que um jovem ou 

adulto participa de qualquer modalidade de ensino, melhora sua autoestima, ele se sente capaz 

para enfrentar as dificuldades que a vida lhe oferece. 

 As ações políticas, econômicas, sociais e culturais são determinantes para definir o 

mundo do trabalho, onde o trabalho é a forma de sobrevivência presente na sociedade 

independente do momento político, Karl Marx afirma que: 

[...] trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que o 
homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a 
Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. 
Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e 
pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural como uma forma útil 
para a sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza 
externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. 
(...) Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao 
homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha 
envergonha mais de um arquiteto humano com a construção do favo de suas 
colmeias. Mas, o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que 
ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construído na cera. No fim do processo 
de trabalho, obtém-se um resultado que, já no início deste, existiu na imaginação do 
trabalhador, e, portanto, idealmente. (Marx, 1983, p. 149). 
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A importância da integração entre trabalho e educação na sociedade dividida em classes 

está relacionado à atividade de autodesenvolvimento e auto realização da existência humana 

sendo uma necessidade essencial para efetivar o intercâmbio material entre o homem e a 

natureza e, portanto, de manter a vida humana, onde a educação representa um instrumento do 

processo de humanização, (MARX E ENGELS, 2002). 

É por meio do trabalho, que o homem produz valores apropriando-se dos elementos 

naturais intencionalmente ou planejada, onde o trabalho nas sociedades baseadas na divisão 

em classes sociais antagônicas, na sociedade capitalista, funciona como fonte de exploração, 

desigualdade e estranhamento, sendo este para Marx, quando há a apropriação privada do 

produto do trabalho por outro indivíduo que não seja o trabalhador-produtor. O trabalho 

enquanto elemento de humanização é degradado, torna-se alheio, hostil e aliena o trabalhador 

e o produto (COSTA, 1995). 

 Do ponto de vista legal, a EJA tem como função preparar para a vida profissional, 

desenvolvendo competências e aptidões, suprindo necessidades do mercado atual, de forma a 

redefinir papéis, perspectivas e estratégias, sendo necessária a articulação com o mundo do 

trabalho desde a educação básica. Para Frigotto (2005), a EJA não deve atender somente ao 

imediatismo do mercado do trabalho. A formação profissional específica, para ser efetiva, 

deve ter como condição prévia a educação básica (fundamental e média) e relacioná-la às 

mudanças técnico-científicas do processo produtivo imediato.  

 A sociedade moderna exige da população muito mais do que algo imediatista, 

funcional ou treinamentos exigidos pela função que desempenha, fazendo com que o ser 

humano se prepare melhor para enfrentar as exigências do mercado de trabalho e os alunos da 

EJA estão incluídos nesse contexto. Neste sentido, a educação deve ter como preocupação 

fundamental o trabalho em sua forma mais ampla, refletindo sobre as contradições da 

organização da sociedade e construindo possibilidades de superação das condições adversas. 

Procedimentos Metodológicos 

Entende-se por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade. Neste sentido, a metodologia ocupa um lugar central no interior das 

teorias e está sempre referida a elas. Lênin (1965) afirma que "o método é a alma da teoria" 

(Minayo, 2001, p. 148), distinguindo a forma exterior com que muitas vezes é abordado tal 

tema (como técnicas e instrumentos) do sentido generoso de pensar a metodologia como a 

articulação entre conteúdos, pensamentos e existência. 
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Esta pesquisa aborda umas das categorias da pesquisa de mestrado em andamento no 

Programa de Pós-Graduação em Ensino desenvolvida em duas Escolas Públicas Estaduais na 

cidade de Cuiabá/MT, sendo uma localizada num bairro periférico, outra central. Sendo, 

portanto, reflexões apresentadas parcialmente e transitórias do objeto de pesquisa.  

Partindo da ideia de que toda investigação se inicia por um problema com uma 

questão, com uma dúvida ou com uma pergunta, articuladas a conhecimentos anteriores, mas 

que também podem demandar a criação de novos referenciais, no período em que a 

pesquisadora se encontrava na escola desenvolvendo um trabalho junto ao aluno, percebeu as 

dificuldades enfrentadas por ele diariamente. Sendo assim, partindo desse ponto resolveu 

aprofundar melhor no que se refere à relação da escola e do mundo do trabalho e o que isso 

reflete na vida do aluno da EJA. 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis, (MINAYO, 2001, p.22).  

 Para responder às perguntas inerentes a esta pesquisa, foi desenvolvido um trabalho 

empírico de base qualitativa, bibliográfica e documental que consistiu na realização de um 

estudo de caso em duas Escolas Estaduais de Cuiabá que trabalham com a EJA. Para Rey 

(1998, p.42) “a investigação qualitativa substitui a resposta pela construção, à verificação pela 

elaboração e a neutralidade pela participação”.  

A pesquisa bibliográfica por sua vez se configura como sendo o exame de materiais de 

natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser 

reexaminado, criando novas ou interpretações complementares, atividade localização de 

fontes, para coletar dados gerais ou específicos a respeito de determinado tema. É um 

componente obrigatório para qualquer pesquisa.  

Na visão de Lakatos, 

A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a resolução de um 
problema pode ser obtida através dela, por outro lado, tanto a pesquisa de laboratório 
quanto a de campo (documentação direta) exigem, como premissa, o levantamento do 
estudo da questão que se propõe a analisar e solucionar. A pesquisa bibliográfica 
pode, portanto, ser considerada também como o primeiro passo de toda pesquisa 
científica. (1992, p. 44). 
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 O estudo de caso prevê uma compreensão holística do caso em estudo: pretensão 

totalizante do nível de observação, da reconstituição e da análise dos casos; se caracteriza pela 

profundidade que estuda os casos, assim como, perceber atitudes, perspectivas e 

comportamentos dos sujeitos em interação com o contexto. O “estudo de caso”, na definição 

de Bogdan e Biklen (1994:89) «consiste na observação detalhada de um contexto, ou 

indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um acontecimento específico».  

O processo começa com a fase exploratória tempo dedicado leituras de referências 

pertinentes sobre o objeto de estudo, organização das questões operacionais para levar ao 

trabalho de campo, o material coletado necessita de um tratamento, o qual a autora afirma 

que:  

O tratamento do material nos conduz à teorização sobre os dados, produzindo o 
confronto entre a abordagem teórica anterior e o que a investigação de campo aporta 
de singular como contribuição, (MINAYO, 2001, p.27). 

 

Assim, a pesquisa se orienta pela combinação de diferentes técnicas que permitem 

uma compreensão da realidade; compreendendo o que há de particular no fenômeno e o que é 

determinado pelo ambiente estudado. 

Resultados e discussões 

 Para esta pesquisa, relativa aos alunos da EJA, o perfil exigido dos sujeitos a serem 

pesquisados relacionava-se com o de alguém que atua no mundo do trabalho. Ao observar as 

duas escolas, foi possível identificar a diferença existente entre ambas, não apenas na forma 

de organização, tendo em vista que a escola localizada em um bairro trabalha no sistema 

regular e a escola central trabalha no sistema de carga horária etapa, mais também em relação 

à idade, onde no ensino regular os alunos pertencem a uma faixa etária jovial, na outra escola, 

no entanto, os alunos são mais maduros, havendo poucos alunos jovens. 

 Utilizou-se para a análise as entrevistas desenvolvidas junto aos 6 (seis) alunos da 

EJA, sendo quatro mulheres e dois homens (três de cada escola), por meio destas, a 

pesquisadora obteve informações relevantes sobre a relação entre eles e o mercado de 

trabalho. 

 

      O quadro abaixo demonstra o perfil do aluno da EJA e sua ocupação atual. 

Alunos Idade Regime de 
ensino 

Motivo que o 
levou de volta à 

escola 

Atividades 
profissionais 

A1 19 anos EJA Exigência  do Desempregada 
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trabalho 
A2 23 anos EJA Necessidade 

pessoal 
Empregada 

A3 21 anos EJA Terminar  Ens. 
Médio 

Autônomo 

A4 29 anos CEJA Terminar  Ens. 
Médio 

Recebe p/ 
INSS 

A5 40 anos CEJA Por causa trabalho Empregada 
A6 30 anos CEJA Força de vontade Recebe 

benefício (DF) 
Fonte: Elaborada pela autora, maio/2019. 

 Vale ressaltar que existem outros fatores observados além do quadro, que valem a 

pena socializar, pois, são vários os entreves que os alunos enfrentam diariamente para 

continuar os estudos. Todos relataram que um dos maiores problemas para continuarem 

estudando é o cansaço por causa da jornada de trabalho, a distância entre sua casa e o local da 

escola, e o fato de outros trabalhalharem à noite e terem que ir direto para a escola. 

 Dentre os entrevistados apenas um que trabalha como autônomo relatou que não vê a 

relação existente entre a escola e o mercado de trabalho, os outros, no entanto, relataram que 

um dos motivos pelo qual está estudando é a esperança de um reconhecimento profissional, 

melhores salários. Mas, a maioria vê nos estudos um caminho para sua inserção como ser 

social dotado de direitos e deveres. 

 A aluna A6 é deficiente e fez um relato sobre sua situação: 

Eu parei de estudar por um ano por falta de escola adaptada para sua deficiência 
próxima de casa e naquele momento não conseguiu transporte e que está ali todos os 
dias pela força de vontade de concluir seus estudos e conseguir um trabalho, mesmo 
sabendo que tem suas limitações ela pretende trabalhar e que a escola está ligada às 
oportunidades de trabalho. 

 
 A aluna A1 com apenas 19 anos conclui que: 
 

Que parou de estudar por duas vezes, sendo a primeiro em virtude ao nascimento de 
seu filho e que sua volta está ligada à exigência cada dia mais do mercado de trabalho 
e que ela pretende terminar o Ensino Médio pelo menos e que o apoio de sua família 
foi determinante para o seu retorno à escola. 

 
 Analisando as entrevistas realizadas com os alunos das duas escolas percebe-se a 

diferença entre eles tanto na idade como na maturidade, o que influencia na questão relativa a 

valores e ponto de vista no que diz respeito à escola/estudo e o mercado de trabalho, uma vez 

que estas se caracterizam como elementos indissociáveis. 

Considerações Finais 

No Brasil, como consequência de longos períodos de exclusão, da falta de 

reconhecimento social demonstrado pelo processo histórico, a EJA não foi e nem é uma das 

878



 

11 
 

prioridades educacionais. Esta modalidade de ensino ainda não representa um processo de 

emancipação e de transformação social desejado e as contradições entre trabalho, educação e 

o modo de produção capitalista ainda persistem.  

A educação básica pautada no princípio da igualdade de direito ao conhecimento produ-

zido, pode representar a conquista do acesso e permanência na escola daqueles que pelos mais 

diversos motivos econômicos, políticos e sociais, não chegaram a frequentá-la na idade 

regular ou dela foram excluídos (MACHADO, 2008).  

Esta pesquisa permitiu “o repensar” sobre a importância e consequências sociais que o 

ensino de EJA pode oportunizar aos Jovens e Adultos a fim de possibilitar aos mesmos 

articular as dimensões pessoal e profissional na vida diária, para que exista uma real 

integração entre a escola\ e o mundo do trabalho.   

 Nesse sentido, faz-se necessário compreender a heterogeneidade existente entre os 

alunos da EJA respeitando suas limitações e experiências de vida para direcioná-los para um 

caminho de solução de problemas e melhor adequação às regras da sociedade contemporânea. 
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Resumo 

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

                                                           
1
 Mestranda em Ensino - UNIC/IFMT - nair.oliveira@ifmt.edu.br 

2
 Mestranda em Ensino - UNIC/IFMT – genibilioprofessora@gmail.com 

3
 Doutora em Ensino - UNIC - mdgcampos@uol.com.br 

4
 Doutora em Educação - IFMT – silvia.stering@ifmt.edu.br 

5
 Mestre em Ensino - UNIC/IFMT - candidoenerci@yahoo.com.br 
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Proeja evidencia desafios e possibilidades, além da crença de que a chave interpretativa maior 
de toda e qualquer política pública, que se refere à educação ao longo da vida, deve considerar 
o homem como chave de leitura, compreensão e razão da busca por uma educação plena. Fica 
evidente que a investigação em tela se articula com o GT 09 por se traduzir em uma Política 
Pública para a Educação em uma perspectiva de inclusão. 
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Mundo do trabalho. Ressignificação de 
vidas. 

 

1 Introdução 

 Ao longo do tempo é perceptível o quanto a Educação de Jovens e Adultos é tratada 

como um apêndice no contexto educacional brasileiro. O processo de ressignificação da EJA 

no Brasil passa necessariamente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Nº 9394/96 e 

se constitui como um marco para a EJA no Brasil, tendo em vista que a modalidade passa a 

ser concebido como integrante da Educação Básica, o que permite a superação da condição 

até então experimentada de oferta aligeirada, compensatória e supletiva de escolarização. 

 Além de consolidar os preceitos constitucionais presentes no Artigo 205 da Carta 

Magna, a LDB permitiu assegurar um direito social básico, que é a educação, na perspectiva 

de um direito subjetivo, extensivo a todos, independente de qualquer condição, e preconiza o 

papel da educação na vida dos sujeitos, afirmando que deverá visar “ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (BRASIL, 1988). Assim, a Constituição Federal situa a relação dialética existente 

entre a educação e o exercício da cidadania, considerando-a como condição para a plena 

participação da vida em sociedade. 

 Fica evidente, portanto que no contexto da seara política, a educação do cidadão 

brasileiro é dever do Estado e desta forma, responsabilidade da escola. Neste sentido, na 

primeira década e metade da segunda década relativa ao século XXI ocorrem no Brasil 

alterações significativas na legislação educacional que podem alterar o status quo do país ao 

longo de todo o milênio. Tais alterações, legislativas e normativas, se referem não só à forma 

como ao conteúdo do que se pretende ensinar. Ou seja, articulado a esse processo legislativo 

ocorre concomitantemente o desenvolvimento econômico que aparentemente se fundamenta 

em bases sólidas que é a educação.  

 Foi diante da tônica de compreensão quanto à importância do Estado no cumprimento 

do direito social que o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva priorizou a 

educação na perspectiva das Políticas Públicas, sobretudo no que se refere à educação 

profissional, com grandes investimentos em relação à implantação e ampliação da Rede 
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Federal de Educação Tecnológica, recentemente transformada em Institutos Federais, que 

passa a ofertar, além do Ensino Médio Técnico, Cursos Superiores de Tecnologia, 

Engenharias e Bacharelados, também as Licenciaturas.  

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, propõe-se 

capacitar profissionalmente jovens e adultos para o mundo do trabalho. Nesse contexto, há de 

se preparar esses técnicos para que tenham alguns diferenciais. Entre esses diferenciais estão a 

criticidade de pensamento e a capacidade de iniciativa. Visto que via capacidade de iniciativa 

o indivíduo não mais executa ordens simplesmente, mas faz parte do processo produtivo de 

forma pró-ativa. Além disso, há uma preocupação em todo o ensino de base, com a formação 

de uma formação sólida para a construção da cidadania do indivíduo que inclui a questão da 

consciência política, social e acima de tudo de um posicionamento ético. É na perspectiva da 

ressignificação da Educação Profissional e Tecnológica que é institucionalizado a oferta do 

PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Jovens e Adultos, via programa do governo federal, como forma de 

minimizar os dados relativos à taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais de 

idade no Brasil que caiu de 7,2% em 2016 para 7,0% em 2017, mas não alcançou o índice de 

6,5% estipulado, ainda para 2015, pelo Plano Nacional de Educação (PNE). As informações 

estão no módulo Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgado pelo 

IBGE no ano de 2018. 

 
1.1 Objetivos 

Evidenciar o PROEJA no IFMT na perspectiva de uma Política Pública de Educação 

inclusiva, tendo em vista que a modalidade, na perspectiva do desafio político, se configura 

como uma oportunidade de anulação das experiências de assistencialismo, descontinuidade, 

fragmentação e de ações parciais, particularidades há muito tempo notadas na EJA e também 

na Educação Profissional e Tecnológica. 

 

2 Referencial Teórico 

 O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos-Proeja, foi instituído no ano de 2005 no 

âmbito do Plano de Desenvolvimento da Escola PDE, com o intuito de minimizar a 

dissociação que havia se instaurado entre a EJA e a Educação Profissional. O Decreto nº 

5.840, de 13 de julho de 2006, estabeleceu, na esfera federal, o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos – Proeja que tem por objetivo promover a reintegração do jovem, a partir de 
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18 anos completos, ao processo educacional dos Ensinos Fundamental e Médio, sua 

qualificação profissional inicial e de nível técnico e seu desenvolvimento humano. 

 O Proeja alcançou muitos avanços nos anos iniciais de sua implementação, tornando-

se responsável pela inserção do público de Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos Institutos 

Federais. Contudo, desde o início de sua oferta e desenvolvimento, o Programa enfrenta 

desafios relacionados à oferta reduzida de vagas, formação de professores, fragilidade nas 

propostas curriculares e alto índice de evasão. Estes desafios foram agravados pela estagnação 

do Governo Federal que, desde 2011, interrompeu o investimento de recursos de ordem 

técnica e financeira, colocando em risco a continuidade desta política, sendo substituída 

gradativamente, no governo Dilma Russeff (2011-2016), pelo Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) – Lei nº 12.513/11 (BRASIL,2011). 

 No intuito de compreendermos o Proeja na perspectiva de uma Política Pública 

Inclusiva, importante se faz compreendermos o que são políticas públicas, e para tanto, 

precisamos compreender o significado de política. Espinoza (2009) afirma que o termo 

política não possui significado único e é perpassado por certa ambiguidade. Trata-se de uma 

palavra de sentido polissêmico e possui elo com visão de mundo agregadora de valores, tendo 

em vista que o ser humano é um ser político por sua essência.  

 Políticas Públicas consiste em “um conjunto de decisões inter-relacionadas que são 

adotadas por um ator ou grupos de atores políticos que envolvem a definição de metas e 

meios para a sua realização em um quadro de uma situação particular” (DUNN, 1994, p. 70). 

A afirmação de Dunn (1994) permite compreender que as políticas públicas se caracterizam 

na perspectiva de interesses coletivos interdependentes, voltados para as decisões 

governamentais e de seus e seus representantes para os diferentes campos da vida em 

sociedade, dentre os quais a segurança, saúde, educação, bem-estar previdência social etc.  

 Bowe (1992), Ball (1994) e Mainardes (2006) alertam para a necessidade de ao 

analisarmos as Políticas Públicas para a educação, considerarmos que estas não lineares, e que 

são perpassadas por três contextos, a saber: os contextos de influência relativos à política, os 

atores sociais e os fatores que a influenciaram, de forma direta ou indireta, a origem de 

determinada política pública e, por fim, a produção alusiva aos processos utilizados para 

produzir textos, nos quais são veiculados valores e conceitos, assim como a audiência à qual 

está dirigida e prática associada ao desenvolvimento da política e dos efeitos que esta pode 

ocasionar em diferentes níveis e nos atores sociais, o que consolida o ciclo de políticas 

defendido pelos autores. 
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 No Brasil, a modernização neoliberal assim como os demais modelos políticos 

adotados anteriormente, não muda a estrutura piramidal da sociedade. Apenas amplia sua 

verticalidade notada pelo aumento do número de desempregados, de moradores de rua, de 

mendigos, entre outros, sobretudo a partir de 2016, quando no Brasil acontece o golpe6. Na 

prática, a pirâmide social se mantém e as desigualdades sociais crescem de forma assustadora.  

 No campo da educação, o discurso neoliberal parece propor um tecnicismo reformado. 

Assim, os problemas sociais, econômicos, políticos e culturais da educação se convertem em 

problemas administrativos, técnicos, de reengenharia, passando a ideia de que a escola ideal 

deve ter gestão eficiente para competir no mercado. A educação, na essência do seu sentido, 

não deve se fechar apenas às obrigações do Estado para com a coletividade, ela vai além dessa 

perspectiva e aponta, necessariamente, para uma política pública que requer investimento 

diverso, para além do investimento financeiro. (STERING, 2015, p. 21). 

 Embora as políticas públicas sejam pensadas e articuladas na instância governamental, 

com base na ação do Estado, seu sucesso e desenvolvimento irão acontecer na escola, bem 

como em outras instituições que aprovem os programas educacionais, que terão a tarefa de 

preparar os estudantes para a leitura, a escrita, o enfrentamento do mundo do trabalho, e de 

tomar seu lugar na sociedade, de forma a questionar a ordem social atual e contribuir para 

transformá-la. Para que dada política pública educativa tenha efeito positivo, as instituições 

deveriam trabalhar e desenvolver, de forma eficiente, sua atividade enquanto lócus 

responsável pela educação, de maneira a tratar a todos igualmente e garantir o acesso dos 

diferentes grupos sociais, a fim de que garantir que eles conquistem outras condições. 

(STERING, 2015, p.70 e 71). 

 As definições de políticas públicas nos trazem condições advindas do Estado, tendo 

como supremacia de escolha do que se trata a educação, mesmo considerando democrático e 

de direito, ainda vivemos sob a supremacia de leis que regem há muitos anos as condições 

políticas do país. Porém toda a política pública vai ser vivenciada na escola, onde os cidadãos 

de direito fazem parte dela e participam como coadjuvantes da própria história, como é o caso 

do Proeja. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

                                                           
6
 Tomada da presidência da república pelo PMDB, mediante impeachimant da então presidente Dilma Roussef. 
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 A fim de responder aos objetivos propostos para este artigo, elegemos como 

metodologia a pesquisa qualitativa bibliográfica documental. Por pesquisa qualitativa 

compreendemos a luz de Bogdan e Biklen (1994), que a mesma é também denominada 

naturalista “[...] porque o investigador frequenta os locais em que naturalmente se verificam 

os fenômenos nos quais está interessado, incidindo os dados recolhidos nos comportamentos 

naturais das pessoas” (BOGDAN e BIKLE, 1994, p. 17) e em suas interações com o meio e 

os demais, onde constroem seus repertórios de significados. 

 Bogdan e Biklen afirmam que a investigação qualitativa surgiu de um campo 

inicialmente dominado por práticas de mensuração, elaboração de testes de hipóteses 

variáveis etc., da qual “[...] alargou-se para contemplar uma metodologia de investigação que 

enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais” 

(1994, p. 11).  

 Enquanto possibilidade no que se refere à pesquisa qualitativa, podemos conceituar a 

pesquisa documental como sendo aquela realizada a partir de documentos que não receberam 

tratamento analítico contemporâneo ou retrospectivos, considerados cientificamente 

autênticos, constituindo uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema.  

 Trata-se de uma técnica decisiva para a pesquisa em ciências sociais e humanas, sendo 

indispensável porque a maior parte das fontes escritas – ou não – é quase sempre a base do 

trabalho de investigação. 

 Para Lüdke (1986: 38),  

“[...] a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de 
dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, 
seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema." 

 

A pesquisa bibliográfica por sua vez se configura como sendo o exame de materiais de 

natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser 

reexaminado, criando novas ou interpretações complementares, atividade de localização de 

fontes, para coletar dados gerais ou específicos a respeito de determinado tema. Constitui-se 

em um componente obrigatório para qualquer pesquisa.  
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 Diante do exposto, considerando a proposição em tela, para alcançar os objetivos 

pretendidos utilizaremos além da revisão bibliográfica do tema também uma pesquisa 

documental a partir dos documentos oficiais que segundo Marconi e LaKatos. (2003, p. 178) 

Documentos Oficiais - Constituem geralmente a fonte mais fidedigna de dados. Pode 
dizer respeito a atos individuais, ou, ao contrário, atos da vida política, de alcance 
municipal, estadual ou nacional. O cuidado do pesquisador diz respeito ao fato de que 
não exerce controle sobre a forma como os documentos foram criados. Assim, deve 
não só selecionar o que lhe interessa como também interpretar e comparar o material, 
para torná-lo utilizável. 

 

 Assim sendo, foram utilizados documentos oficiais tais como: A LDB - Lei Nº 

9394/96, o Decreto Nº 5.840, de 13 de julho de 2006, O Documento Base relativo ao Proeja 

(2006) a Lei de criação dos Institutos Federais, Lei Nº 11.892 de 28 de dezembro de 2008 e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMT relativo à 2019/2023. 

 Para uma melhor compreensão da importância dessa metodologia, destacamos que:    

A pesquisa documental é um procedimento metodológico decisivo em ciências 
humanas e sociais porque a maior parte das fontes escritas – ou não – é quase sempre 
a base do trabalho de investigação. Dependendo do objeto de estudo e dos objetivos 
da pesquisa, pode se caracterizar como principal caminho de concretização da 
investigação que ouse constituir como instrumento metodológico complementar. 
(SÁ-SILVA et al, 2009.p.13). 

 
  

 De acordo com Gil (2008), a pesquisa documental guarda estreita semelhanças com a 

pesquisa bibliográfica. A principal diferença entre as duas é a natureza das fontes: na pesquisa 

bibliográfica os assuntos abordados recebem contribuições de diversos autores; na pesquisa 

documental, os materiais utilizados geralmente não receberam ainda uma tratamento analítico. 

Neste sentido, no intuito de investigar o Proeja na perspectiva de uma Política Pública de 

Educação, analisamos além do cenário relativo ao IFMT, também as legislações que tratam da 

temática inerente à formação para o trabalho atrelado a qualidade do ensino.  

 

4 Resultados 

 Ao longo dos 10 anos de existência, o IFMT tem buscado cumprir com sua missão, 

que consiste em “Educar para a vida e para o trabalho” (MATO GROSSO, 2019), assim como 

cumprir com as prerrogativas dos artigos 6º e 7º de sua lei de criação, que consiste em: 

“ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da 

economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional” 
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(BRASIL, 2008) e “ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente 

na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 

educação de jovens e adultos” BRASIL, 2008). 

A meta de garantir que 85% dos alunos do ensino médio estejam na idade esperada 

para a etapa também não foi alcançada. Em 2017, apenas 68,4% dos estudantes estavam na 

etapa esperada para a idade, mostrando pouca variação em relação a 2016, 68%. 

 

 Diante dos dados relativos ao percentual de alunos defasados em idade série no estado 

de Mato Grosso, desde o início da nova institucionalização, o Proeja tem se apresentado como 

um desafio, tendo em vista o fato de que os cursos obedecem a mesma dinâmica de oferta dos 

cursos regulares.  

Dentre as autoras deste artigo, duas atuam como pedagogas técnicas na Pró-reitoria de 

Ensino do IFMT e realizam o acompanhamento da oferta da modalidade, desde a elaboração 

do Projeto Pedagógico do Curso - PPC, sua implantação e desenvolvimento nos campi, 

observando um alto índice de evasão escolar, o que na visão das servidoras possuem 

diferentes razões, que vão, desde o fato de que o discente do Proeja ser trabalhador, e, 

portanto, ter que frequentar um curso noturno, se constitui tarefa complexa, dado o cansaço 
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após um dia de trabalho, a distância em relação ao trabalho, sua residência e o campus, até as 

questões relativas às dificuldades na relação professor/aluno, metodologias frágeis, dentre 

outras questões.   

 Conforme se pode observar na tabela abaixo, desde o ano de 2009, logo após a criação 

dos Institutos Federais, que em Mato Grosso a oferta relativa ao Proeja é pequena, tendo em 

vista o número de pessoas na idade adulta sem escolarização no estado.  

 

ANO CAMPUS CURSOS 

2009 Cuiabá 

São Vicente 

Pontes e Lacerda 

Técnico em Eletrotécnica. 

Técnico em Agropecuária. 

Técnico em Comércio e Técnico em Edificações. 

2010 Cuiabá 

Juína 

 

Pontes e Lacerda 

São Vicente 

Técnico em Eletrotécnica. 

Matemática Financeira. 

Técnico em Meio Ambiente. 

Técnico em Comércio e Técnico em Edificações. 

Técnico em Agropecuária. 

2011 Cuiabá 

Juína 

Pontes e Lacerda 

Técnico em Eletrotécnica. 

Técnico em Matemática Financeira. 

Técnico em Edificações. 

Técnico em Meio Ambiente. 

2012 Cuiabá 

Juína 

 

Pontes e Lacerda 

Campo Novo do Parecis 

Técnico em Eletrotécnica. 

Técnico em Matemática Financeira. 

Técnico em Meio Ambiente. 

Técnico em Edificações 

Técnico em Comércio 

2013 Cuiabá 

Juína 

Pontes e Lacerda 

Campo Novo do Parecis 

Técnico em Eletrotécnica. 

Matemática Financeira. 

Técnico em Edificações 

Técnico em Meio Ambiente 

Técnico em Comércio 

2014 Cáceres 

 

 

 

Rondonópolis 

Pontes e Lacerda 

Campo Novo do Parecis 

Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio 

Curso Técnico em Aquicultura Integrado ao Ensino Médio, 

Curso de Técnica de Aproveitamento e 

Industrialização de Pescados Regionais 

Técnico em Alimentos 

Técnico em Edificações 

Técnico em Comércio 

2015 Tangará da Serra Técnico em Administração 
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Várzea Grande 

Alta Floresta 

Pontes e Lacerda 

Técnico em Serviços de Técnico em Condomínio. 

Técnico em Logística 

Técnico em Comércio 

2016 Alta Floresta 

Tangará da Serra 

Rondonópolis 

 

Pontes e Lacerda 

Campo Novo do Parecis 

Várzea Grande 

Técnico em Logística 

Técnico em Comércio 

Técnico em Administração 

Técnico em Alimentos 

Técnico em Comércio 

Técnico em Administração 

Técnico em Serviços de Técnico em Condomínio 

2017 Alta Floresta 

Campo Novo do Parecis 

Rondonópolis 

Pontes e Lacerda 

Técnico em Logística 

Técnico em Administração 

Técnico em Administração 

Técnico em Comércio 

2018 Alta Floresta 

Campo Novo do Parecis 

Rondonópolis 

Pontes e Lacerda 

Campo Novo do Parecis 

Técnico em Logística 

Técnico em Administração 

Técnico em Administração 

Técnico em Comércio 

Técnico em Administração 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados disponíveis no Q- Acadêmico e na Plataforma Nilo Peçanha. 

Mesmo diante do pequeno número de matrícula nos cursos relativos ao Proeja, a 

perspectiva da inclusão nos acontece diferentes municípios onde estão situados os campi do 

IFMT. Como exemplo temos o campus Cáceres, que por meio da oferta dos Cursos Técnico 

em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Aquicultura Integrado ao Ensino 

Médio, e Curso de Técnica de Aproveitamento e Industrialização de Pescados Regionais por 

meio do Proeja FIC, na perspectiva da formação inicial e continuada nas séries iniciais do 1º 

ao 5º ano e o curso de Processamento de Produtos Orgânicos Vegetais, cuja carga horária, dos 

cursos tinha 1.400 h, sendo 1.200h destinadas às disciplinas da base comum e 200 h para as 

disciplinas relativas à formação técnica para a aquisição da certificação, tem possibilitado a 

inclusão de seus egressos no mundo e no mercado de trabalho.  

Um fato relevante a ser destacado foi à participação do PROEJA FIC no Concurso de 

Boas Práticas em Educação de Jovens e Adultos instituídos pelo MEC no ano de 2011, 

denominada "Medalha Paulo Freire". O prêmio foi instituído pelo MEC, por meio da Portaria 

Nº 37, de 24 de março de 2009, e a experiência relativa ao Proeja FIC desenvolvida em 

Cáceres foi agraciada, por ser considerada uma das 5 (cinco) melhores experiências de 

Educação de Jovens e Adultos no país no ano de 2011. 
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Cada campus ao seu modo agrega aos seus discentes a possibilidade de ressignificação 

da vida por meio do trabalho, como é o caso do curso de agrimensura e eletrotécnica no 

campus Cuiabá, administração e comércios em Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis e 

Pontes e Lacerda e de Técnico em Serviços de Condomínio em Várzea Grande. 

 

Como se pode observar no mapa relativo à taxa de analfabetismo entre as pessoas de 

15 anos ou mais o desafio a ser suplantando pelo estado é grandioso. É perceptível que a 

prática do Proeja no IFMT, vai ao encontro da compreensão de Bowe, Gold e Ball (1992), no 

sentido de que toda política sofre influências ininterruptas de contextos e textos no campo 

internacional, supranacional e nacional, estando sujeita a interpretações e recriações 

determinadas no contexto da prática institucional local e da história de vida dos sujeitos, seus 

valores e experiências, não podendo ser considerada pura e simplesmente implementada.  

Ou seja, o programa é desenvolvido no IFMT de forma a cumprir com todos os 

mecanismos legais que perpassam o ciclo de políticas e o contexto educativo do qual o IFMT 

não está imune, contudo, sem deixar de considerar a dimensão humana e crítica do processo 

formativo que é traduzida em inclusão social de homens e mulheres marcados pelas 

adversidades impostas pela vida. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 
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Ao analisarmos o Proeja na perspectiva de uma Política Pública inclusiva, inferimos 

que as políticas de educação para o trabalhador têm sido ao longo dos tempos, formuladas, 

por diferentes governos no Brasil, com o intuito ideológico de uma “educação salvífica” a 

serviço da economia e do desenvolvimento da nação.  

Embora fique evidente que os processos educativos desenvolvidos no Proeja não estão imunes 

às demandas do mundo do capital, na busca por “instrumentalizar” o capital humano com 

habilidades e formação, impondo aos adultos trabalhadores a lógica do mundo do capital por 

meio de uma formação vocacional a partir da execução das estratégias de gestão necessárias 

para a dinamização da competitividade econômica, constitui prioridade real para o futuro do 

país, não podemos deixar de visualizar para além da carga política, a intenção do 

desenvolvimento da educação como prática da liberdade. 

 O cenário que envolve o Proeja no IFMT evidencia que o Proeja, na condição de 

Política Pública prima pela valorização da vida de homens e mulheres nos diferentes campi do 

IFMT, e concebe na educação destes, na indignação, na autonomia, no sonho possível e na 

esperança, o suporte teórico-metodológico que permite o enfrentamento dos obstáculos e 

desafios presentes em um projeto de educação que considera a dimensão humana e cultural 

das ações populares desenvolvidas via ações cotidianas, uma vez que o Proeja emerge para a 

construção da educação para a cidadania, por meio do respeito e da consideração pela 

aprendizagem do homem contextualizada e enraizada na cultura e aberta a novas 

possibilidades via ações em permanente processo de criação e recriação.  
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Resumo 

Este trabalho3 compreende a importância da apropriação da Pedagogia Histórico-
Crítica e da musicalização na educação escolar como metodologia a ser utilizada em sala 
de aula, tomando a música como linguagem social mediadora entre as práticas, escutas, 
sentimentos, pensamentos e conhecimentos musicais do cotidiano dos alunos. O artigo 
relata a experiência de um trabalho materializado na área da educação a partir dos 
fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica, seguindo os cinco passos da didática  
proposta por Gasparin (2005). Objetivamos apresentar a importância da educação musical 
e como ela pode ser desenvolvida e sistematizada como propõe a Pedagogia Histórico-
Crítica, valorizando o saber elaborado e sistematizado, sem desvalorizar o ensino da 
música na escola. Como metodologia foi utilizada a pesquisa do tipo estudo de caso.4 
Segundo Triviños (2015, p.133), “o estudo de caso é uma categoria de pesquisa qualitativa 
cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente”. Recorremos diferentes autores, 
tais como: Saviani (2013); Marsiglia e Batista (2012); Schafer (2009); Beyer e Kebach 
(2009); Mateiro e Ilari (2011); Brito (2003); dentre outros. Tomando como análise e 
metodologia a Pedagogia Histórico-Crítica, depreendeu-se que o trabalho desenvolvido 
obteve resultados significativos em relação a materialização do ensino de música. 
 

Palavras-chave: Música. Saber elaborado. Metodologia de ensino. Pedagogia Histórico-

Crítica. 

 

Introdução 

Com a realização de pesquisa “Pedagogia Histórico-Crítica: Música como 

metodologia de trabalho na educação escolar” a partir de nossa experiência com o trabalho 

de musicalização, desenvolvemos um projeto de intervenção nas disciplinas de Estágio 

                                                             
1 Pedagoga, Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí, Aluna do programa de Pós-Graduação (PPGE) 
Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí, Musicista técnico\prático, daniiielamorena@gmail.com. 
2 Dra. Em Educação, professora no Curso de Pedagogia e na pós-Graduação em Educação na Universidade 
Federal de Goiás- Regional Jataí, laisleni@gmail.com. 
3 Este trabalho se trata de parte de uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), realizada no 
Curso de Pedagogia na UFG-Regional Jataí, em 2017-8. 
4 A pesquisa foi desenvolvida com um grupo de dez alunos frequentes em uma Organização não 
Governamental (ONG) em Jataí - Goiás “Casa da Criança Amor e Arte” e matriculados, no período inverso 
ao que frequenta a instituição em uma escola formal. 
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Supervisionado, o que, posteriormente, veio a culminar com uma pesquisa de TCC (2017-8). 

Analisamos por seis meses, de março a setembro de dois mil e dezessete, uma sala de aula 

inserida em um ambiente não formal na Casa da Criança Amor e Arte (ONG), localizada 

no Bairro Sodré, anotando todas as informações possíveis em um diário de bordo. Já que 

nesse espaço a música é utilizada como metodologia de trabalho. Para atender aos 

objetivos desta pesquisa. Como metodologia de pesquisa, realizamos estudo de caso. Essa 

abordagem qualitativa nos oportunizou a aproximação entre sujeito e objeto pesquisado, 

tornando essas relações mais significativas.   Observamos uma turma em especial para que 

pudéssemos ter a dimensão das demais em relação aos seus conhecimentos, no que se 

refere a música e, se a metodologia a ser proposta, a partir da Pedagogia Histórico-Crítica 

seria significativa para o processo de musicalização dos alunos. Para Lüdke e Menga 

(1986, p. 23) “O estudo de caso parte do princípio de que o leitor vá usar esse 

conhecimento tácito para fazer as generalizações e desenvolver novas ideias, novos 

significados, novas compreensões”.  

Para responder a problematização: “é possível trabalhar a musicalização na 

perspectiva da pedagogia histórico crítica”, desenvolvemos uma pesquisa com um grupo 

de 10 alunos, com idade entre oito e nove anos. Estes estão no quinto ano do ensino 

fundamental na rede regular de ensino (período matutino) e frequentam a instituição campo 

de pesquisa no período vespertino. Os referidos alunos são crianças e adolescentes em 

vulnerabilidade social. Segundo Triviños (2015, p.??), na abordagem qualitativa os dados 

são trabalhados de forma essencialmente descritiva  

 
E como as descrições dos fenômenos estão impregnadas dos significados que o 
ambiente lhes outorga, e como aquelas são produto de uma visão subjetiva, 
rejeita toda expressão quantitativa, numérica, toda medida. Dessa maneira, a 
interpretação dos resultados surge como a totalidade de uma especulação que 
tem como base a percepção de um fenômeno num contexto. 

 

Assim, seguimos com a pesquisa, observando diretamente o contexto dos alunos, 

desde o momento que adentravam a sala até o momento da saída. Todos os dados eram 

observados e registrados: aquilo que eles já sabiam sobre a música durante nossos 

diálogos, suas expressões, o ambiente em que eles estavam inseridos, as primeiras 

respostas, as relações entre eles durante as atividades, os avanços e as dificuldades. Para 

Triviños (2015, p.133), o estudo de caso deve ser analisado profundamente.  

Desse modo, observamos a turma por seis meses, duas vezes por semana, e em um 

diário de bordo íamos anotando com cautela todas as informações relevantes, analisando 

cada detalhe possível que era apresentado pelas crianças nas falas, gestos, escritas, entre 
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outros. Em razão desta proposta, buscamos amparo nas propostas didáticas da Pedagogia 

Histórico-Crítica para refletirmos sobre as práticas pedagógicas e depois pudéssemos 

planejar quais perguntas faríamos às crianças, por onde começaríamos as questões, para 

assim direcionar um trabalho mais sistematizado. A seguir descreveremos como ocorreu o 

trabalho na instituição campo de pesquisa. A seção apresenta os passos e as reflexões 

amparadas do trabalho realizado nos estudos sobre a Pedagogia Histórico-Crítica5 

 

3.1 PRÁTICA SOCIAL INICIAL 

 

O ponto de partida para realização desta pesquisa foi o interesse em aprofundar os 

estudos sobre a Pedagogia Histórico-Crítica e ver a possibilidade da materialização do 

trabalho com a música na referida instituição pesquisada. Inicialmente buscamos amparo 

para a esta proposição nas elaborações propostas por Gasparin (2005), elaboramos e 

sistematizamos metodologias que serão descritas a seguir. 

Compreendemos que a função educativa da música é de contribuir para assegurar a 

todas as crianças o máximo desenvolvimento de suas potencialidades, tendo em vista 

auxiliá-las na superação das desvantagens decorrentes das condições sócio econômicas 

desfavoráveis despertando nos alunos a apreciação, o sentimento, a imaginação, a 

concentração, a coordenação motora, a apreciação da beleza expressa na natureza, a 

inserção de uma nova cultura erudita respeitando sua singularidade, dentre outros 

benefícios advindo do trabalho com a música. 

 Inicialmente, propomos um trabalho ensinando a escala musical para as crianças na 

teoria e na prática tomando como execução um instrumento de sopro, a flauta doce 

barroca, um dos instrumentos considerados mais adequados para a iniciação musical nessa 

fase, pois o mesmo é de fácil embocadura, tem um valor mais acessível, e a partir dele 

pode-se trabalhar a escala musical e diversas canções. 

Assim, tomamos como princípio a prática social inicial. De acordo com Gasparin 

(2005, p.75) a prática social inicial é o momento em que o aluno tem o primeiro contato 

com o tema e atribui a ele um significado baseado em sua vivência cultural. Momento este 

em que o professor como mediador no processo de ensino e aprendizado apresenta o tema 

a ser estudado. Como afirma Libâneo (1994), é preciso detectar as dificuldades enfrentadas 

                                                             
5 As reflexões aqui realizadas foram amparadas em estudos sobre a Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia 
Histórico-Cultural, realizadas no Grupo de Estudos e Pesquisas Trabalho na Educação Infantil (GETEI), nas 
leituras feitas durante a graduação em Pedagogia e na realização do Trabalho Final de Curso (TCC). 
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pelos alunos na assimilação ativa dos conteúdos e encontrar procedimentos para que eles 

próprios superem tais dificuldades e progridam no desenvolvimento intelectual. A partir da 

vivência dos alunos o professor fará uma avaliação prévia do nível de domínio e 

conhecimento em relação a temática proposta. De acordo com o autor,  

 

[...] frente a um conjunto de conhecimentos e habilidades a serem 
necessariamente dominados pelos alunos, trata-se de: verificar previamente o 
nível de conhecimento já alcançado por eles e sua capacidade potencial de 
assimilação, organizar as atividades de assimilação e checar gradativamente à 
sistematização e aplicação dos conhecimentos e habilidades (LIBÂNEO, 1994, 
p. 95). 

 

O professor precisa considerar o que os alunos já sabem. Desse modo, o papel do 

professor aqui é significativo já que ele é quem vai lançar caminhos a partir do que os 

alunos já sabem para que cheguem até o conteúdo a ser aprendido. De acordo com Libâneo 

(1994, 95), “Em síntese, podemos dizer que, talvez, uma das qualidades mais importantes 

do professor seja a de saber lançar pontes (ligações) entre as tarefas escolares e as 

condições prévias dos alunos para enfrentá-las, pois é daí que surgem as forças impulsoras 

da aprendizagem.” 

Assim, para realizar este primeiro momento apresentamos a temática mostrando aos 

alunos, inicialmente, um vídeo de um recital com crianças tocando flauta doce. Seguindo o 

que foi proposto pelo autor, durante esse processo observávamos e anotávamos o interesse 

e os comentários que os alunos faziam, analisando o que eles já tinham conhecimento, 

registrando suas primeiras impressões do tema que havíamos proposto a eles, para que 

mais à frente pudéssemos comparar o que eles sabiam a priori e o os novos conhecimentos 

que seriam obtidos a posteriori ao fim do trabalho desenvolvido. 

O vídeo exposto inicialmente foi proposto intencionalmente para que 

despertássemos nos alunos o desejo de aprender e de conhecer mais o universo sonoro e 

ainda para que analisássemos quais alunos já tinham conhecimento do tema e quais ainda 

não tinham. 

Durante o vídeo ouviu-se vários comentários como: “eu tenho uma flauta de 

brinquedo em casa”, “olha, que legal!”, “tia, você vai ensinar a gente?”, dentre outros 

comentários e, a partir de cada manifestação observávamos o nível de conhecimento da 

turma em relação a música. De acordo com Gasparin (2005, p.61),  

 

Uma das formas para motivar os alunos é conhecer a sua prática social imediata 
a respeito do conteúdo curricular proposto. Como também ouvi-los sobre a 
prática social imediata, isto é, aquela prática que não depende diretamente do 
indivíduo, e sim das relações sociais como um todo. 
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Nesse processo percebemos que os alunos já haviam tido contato com esse 

instrumento musical em forma de brinquedo e alguns já haviam visto na televisão, como 

eles mesmos expressaram. Mas, nenhum deles havia feito aula de música ou teria 

aprendido a executar um instrumento musical a partir da leitura das notas musicais, ou seja, 

os signos que a compõe. 

Tudo foi observado, a reação dos alunos, os comentários, as perguntas imediatas, a 

curiosidade do que era desconhecido, o comentário daquilo que já era comum a eles. 

Assim, partimos para o segundo momento da nossa intervenção que foi a problematização. 

 

3.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Para Gasparin (2005, p.36) a problematização é o segundo passo da didática da 

Pedagogia Histórico-Crítica, sendo o momento em que a prática social é colocada em 

questão, interrogada, analisada, considerando o conteúdo a ser trabalhado com os alunos e 

as relevâncias sociais da aplicação desse conhecimento. É neste momento que o professor 

faz a inserção do tema proposto desafiando os alunos sobre o que eles sabem a respeito. 

A seguir fizemos vários questionamentos às crianças perpassando por todas as 

dimensões. Ao que se refere a dimensão natural, perguntamos aos alunos o que eles 

sentiam quando ouviam uma música? Por que as pessoas ouvem música? De onde veio a 

música? O que é música para eles? Na dimensão cultural, perguntamos aos alunos se a 

música estava presente em diferentes culturas? De que forma a música interfere na vida das 

pessoas e povos? Qual é o papel da música em diferentes culturas? 

Na dimensão social, perguntamos aos alunos qual a importância da música para a 

nossa vida? Em quais momentos e lugares ouvimos músicas? Por que ouvimos? Por que 

sentimos vontade de chorar ao ouvir uma música considerada triste; vontade de dançar 

quando ouvimos uma música animada ou lembramos de alguém e de algum momento ao 

ouvir uma música? Por que o gosto musical influencia na vestimenta das pessoas e 

comunidades, dentre outras questões. 

Na dimensão histórica, perguntamos: desde quando existe música no mundo? Em 

quais lugares? Quem criou a música? Como a música tem refletido na sociedade, se ela 

sempre esteve presente em todos os espaços? 

E por fim, na dimensão política e econômica, perguntamos se todas as pessoas tem 

acesso ao ensino da música? Por que eles não tinham aula de música na escola? Por que as 
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pessoas precisam pagar para fazer aula de música? Por que que os instrumentos musicais 

geralmente são caros?  

Desse modo, começamos fazendo estas perguntas aos alunos de forma elaborada e 

sistematizada, mediando as perguntas com o objetivo de levá-los a pensar sobre a 

importância e a influência da música no cotidiano deles. Foi muito significativo a 

curiosidade que eles demonstravam, e como se sentiam importantes naquilo que eles já 

sabiam sobre o assunto.  

Os alunos tentavam responder as perguntas a partir do que eles já sabiam, outros 

respondiam com outras perguntas, outros demonstravam pensar no assunto. Decidimos 

então partir para instrumentalização, direcionando um trabalho com o ensino da música, 

para que os alunos pudessem aprender conceitos e prática de um instrumento musical. 

 

3.3 INSTRUMENTALIZAÇÃO 

 

Segundo Gasparin (2005, p. 52) a instrumentalização é o caminho dado pela 

mediação do professor ao aluno pelo qual o conteúdo sistematizado é colocado à 

disposição do aluno para que ele assimile e recrie, transformando-o em instrumento de 

construção profissional e pessoal.  

Ainda de acordo com o autor e os cinco passos da Pedagogia Histórico-Crítica, este 

é o momento em que intencionalmente se concretizam os processos de ensino-

aprendizagem. Ressaltamos aqui a participação do professor como mediador de todo o 

processo que ao agir sobre a zona de desenvolvimento iminente pode promover o avanço 

no processo cognitivo do aluno tornando o que era antes uma possibilidade em 

desenvolvimento efetivo.  Para Libâneo (1994, p. 250), “O professor estabelece objetivos 

sociais e pedagógicos, seleciona e organiza os conteúdos, escolhe métodos, organiza a 

classe. Entretanto, essas ações docentes devem orientar para que respondam a elas como 

sujeitos ativos e independentes”.  

Desse modo, para que essa etapa se concretizasse, adotamos durante o processo 

ações e recursos para que os alunos pudessem avançar em conhecimento. Utilizamos 

algumas ações e recursos metodológicos para que os alunos pudessem se apropriar do 

tema. 

Nessa fase do processo a metodologia é muito importante, pois é por meio dela que 

os alunos irão aprender o conteúdo proposto. Assim, a primeira delas foi entregar a eles a 

imagem de um pentagrama com as notas da escala musical escrita, explicamos o nome de 

cada nota e sua posição diferenciando as notas da linha e do espaço. Depois pedimos para 
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que eles respondessem a um exercício colocando o nome das notas musicais, inicialmente 

olhando no exemplo que oferecemos escrito.   

Nossa primeira atividade foi aprender o nome e a posição das notas musicais. 

Fomos mostrando aos alunos as notas da linha e as do espaço falando em voz alta para 

estimular a memória. Esse exercício foi proposto com a intenção de que os alunos 

aprendessem de fato o que é uma escala musical, qual a posição das notas musicais e que 

cada uma delas tem um significado, altura, intensidade, duração e timbre. Em roda, 

fizemos um exercício prático em que apontávamos as notas e eles, em grupo, tinham que 

acertar o nome, foi um exercício colocando a teoria em prática. 

 Essa aula foi bem produtiva, os alunos se envolveram na atividade nomeando as 

notas. Foi um desafio, a cada pergunta que fazíamos eles queriam responder rapidamente 

demonstrando motivação e que haviam compreendido a posição das notas musicais. 

Apontávamos cada nota e perguntávamos o seu nome e os alunos pensavam para 

responder corretamente qual era o nome da nota e sua posição. Por exemplo: Qual é o 

nome dessa nota? Eles respondiam: “nota sol, ela está na segunda linha do pentagrama de 

baixo para cima”. 

A segunda metodologia proposta foi “utilizando as mãos”. Fizemos o desenho de 

uma mão. Mostramos aos alunos a semelhança que havia entre o pentagrama e as mãos. O 

pentagrama é composto por cinco linhas e quatro espaços e nossa mão por cinco dedos 

com quatro espaços entre eles. 

Fizemos este exercício para que os alunos pudessem contar as notas musicais e 

aprender o nome de cada uma. Sempre contando nos dedos a escala de baixo para cima: 

“mi, sol, si, ré, fá” e nos espaços entre os dedos “fá, lá, do, mi”, sempre posicionando as 

mãos de baixo para cima. Eles aprenderam rápido, iam nomeando os dedos e, a partir do 

trabalho direcionado, aprendendo cada vez mais. Este exercício foi realizado também com 

o objetivo de que os alunos aprendessem as notas principais dentro do pentagrama 

mediante a oralidade. 

A terceira metodologia se deu da seguinte forma: colocamos um pentagrama diante 

dos alunos somente com as notas musicais, sem o nome, e individualmente perguntávamos 

a cada aluno o nome da nota indicada. O objetivo dessa atividade foi praticar a leitura das 

notas e memorizá-las, exercício este que é fundamental para começar os estudos práticos 

na flauta doce, olhar e já fazer a leitura de signos musicais a partir da leitura. De acordo 

com (GASPARIN, 2005, p. 55), “Nesse processo, a visão cotidiana dos alunos, a respeito 

do conteúdo é comparada ao conteúdo sistematizado. Por isso, constitui um dos pontos 

centrais do processo de instrução escolar.” Dessa forma, destacamos a importância de um 
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trabalho elaborado e sistematizado que direcione os alunos, passo a passo, até a 

aprendizagem. A cada exercício os alunos iam familiarizando com as notas e acertando. 

Assim, percebíamos quanto eles estavam aprendendo. 

A quarta metodologia realizada com os alunos foi uma tarefa na qual os alunos, 

cada um com sua flauta doce, ia observando o nome e o lugar das notas na flauta e 

praticando com o nosso auxílio. 

Em seguida, observamos juntos o desenho da flauta doce, dialogando sobre onde 

ficava cada nota e cada dedo. Assim, explicamos a todos a posição das notas musicais na 

flauta doce e a posição dos dedos. Neste dia praticamos a escala musical e a embocadura 

que é fundamental para a qualidade do sopro e do som em um instrumento musical, seja na 

flauta doce ou em outros da mesma categoria. Os alunos estavam animados e queriam 

aprender a tocar. 

Nesta etapa, o objetivo foi ensinar aos alunos a memorizarem a escala musical na 

flauta doce para reconhecer o nome e a posição das notas musicais no pentagrama e treinar 

a embocadura. Essa concepção de ensino-aprendizagem se alinha àquela apresentada pela 

Pedagogia Histórico-Crítica, segundo a qual, 

 

A aprendizagem ocorre por meio da apropriação de capacidades intelectuais e 
depende do desenvolvimento, é preciso transmitir às novas gerações aquilo que 
os seres humanos já desenvolveram e conquistaram ao longo da história humana, 
por meio do trabalho. Essa transferência não se dá de maneira natural, nem tão 
somente mecânica, e para apropriar-se da cultura é preciso desenvolver 
maximamente funções psicológicas superiores que possibilitem aos indivíduos 
utilizar o patrimônio humano-genérico exitosamente fazendo das apropriações 
mediações entre os sujeitos e a realidade. (MARTINS; MARSIGLIA, 2015, p. 
29-30). 
 

Na quinta metodologia, entregamos aos alunos uma partitura, explicamos a eles 

todos os elementos que compõe uma partitura, clave de sol, linhas, espaços, pausas, 

fermata, pauta grossa, pauta fina, e tempo. A partitura foi escolhida com o objetivo de que 

ao final do trabalho em campo os alunos aprendessem a tocar uma canção a partir do que 

foi aprendido. Nessa atividade se aplicava todo o conteúdo ensinado até então aos alunos, 

tornando o processo mais fácil, já que foi direcionado. 

A partitura que entregamos a eles continha uma música clássica do compositor 

Beethoven chamada “A nona sinfonia de Beethoven” que é adequada para alunos que estão 

na iniciação musical devido ser composta por notas básicas da escala musical. Nela 

colocamos todos os aspectos que havíamos ensinado aos alunos, posição das notas, nome 

de cada uma, altura, ritmo, melodia, escala na flauta doce, dentre tudo o que foi explicado 
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intencionalmente aos alunos com o objetivo que eles aprendessem a tocar uma canção no 

final do processo de trabalho. 

No primeiro momento solfejamos as notas - solfejar é cantar em voz alta as notas 

de uma partitura -, que deve ser cantada no ritmo certo da canção com ritmo formando na 

voz a melodia. Esse processo estimula a memorização das notas. Alguns alunos, no início 

do trabalho, apresentaram dificuldade, mas depois de muitos exercícios, conseguiram 

solfejar. 

Em seguida entregamos a cada aluno a partitura mencionada e pedimos para que os 

alunos treinassem, aplicando tudo o que havia sido aprendido. Colocamos como exercício 

prático na tentativa de que eles começassem a aprender a executar a canção na flauta doce 

com o nosso auxílio, respondendo as possíveis dúvidas que surgissem. Para Gasparin 

(2005, p. 53), 

 

 Em virtude disso, os educandos, com auxílio e orientação do professor, 
apropriam-se do conhecimento socialmente produzido e sistematizado para 
enfrentar e responder os problemas levantados. Dentro dessa perspectiva, não 
mais se adquire o conteúdo por si mesmo; a apropriação dos conhecimentos 
ocorre no intuito de equacionar e|ou resolver, ainda que teoricamente, as 
questões sociais que desafiam o professor, os alunos e a sociedade. 
 
 

Dessa forma, levamos os alunos a pensar para além do que já haviam aprendido em 

seu cotidiano, mas levamos até eles, agora, o saber científico, um novo conhecimento, 

agora mais elaborado e crítico. O que se faz aqui é conectar o que os alunos já sabiam ao 

novo conhecimento. 

 

3.4 CATARSE 

 

A sexta metodologia se deu em um treino prático, no qual os alunos precisavam 

reconhecer as notas musicais no pentagrama e executá-las na flauta doce, foi um momento 

de exercícios com repetições. Para transpor as notas para a flauta, inicialmente pedimos 

aos alunos que solfejassem, memorizando-as, com o objetivo de que aos poucos a música 

fosse fluindo e assim despertasse mais desejo de aprender música e um novo olhar diante 

do conteúdo que estava sendo ensinado. 

Na catarse, o processo principal é a síntese elaborada pelo aluno. Sendo ela, a 

síntese do cotidiano e do científico, do teórico e do prático que o educando chegou, 

mostrando sua nova postura em relação ao conteúdo aprendido, da sua construção social e 

da sua reconstrução na escola. Para Gasparin (2005, p. 128) a catarse é, então, a 

manifestação de um novo conceito adquirido. Assim, para que pudéssemos analisar se os 
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alunos realmente haviam compreendido o conteúdo ensinado, voltamos em sala na 

problematização retomando as perguntas feitas no início nas primeiras aulas ministradas, 

para que, de acordo com as respostas dos alunos durante as perguntas e respostas dadas por 

eles, pudéssemos identificar se houve a elaboração da síntese do conteúdo ensinado. 

Durante nossa roda de conversa relembrando as perguntas feitas inicialmente, 

percebemos que muitas respostas antes dadas pelos alunos sobre música mudaram de 

resposta, sendo respondidas de acordo com o que ensinamos. Nesse momento, 

aproveitamos para corrigir possíveis equívocos de apreensão dos conteúdos pelos alunos. 

Nossa revisão foi teórica relembrando tudo que foi aprendido e prático ao que se refere ao 

ensino do instrumento musical, a flauta doce. 

Acreditamos que o resultado do trabalho desenvolvido com os alunos foi bastante 

significativo já que as respostas dadas pelos alunos na roda de conversa foram condizentes 

ao conteúdo trabalhado. Os alunos passaram a ter uma nova postura diante do conteúdo 

trabalhado com eles. 

Por fim, para que os alunos, pudessem reformular suas ideias e assimilassem com 

maior profundidade os conteúdos, interpretaram na flauta doce a canção aprendida em 

conjunto, demonstrando domínio e conhecimento. 

Para que os alunos conseguissem tocar, foi necessário que colocassem em prática o 

que foi aprendido durante as aulas, ou seja, a leitura das notas musicais. De acordo com 

Gasparin (2005, p.128), 

 

 O educando mostra que, de um sincretismo inicial sobre a realidade social do 
conteúdo trabalhado, conclui agora com uma síntese, que é o momento em que 
ele estrutura, em nova forma, seu pensamento sobre as questões que conduziram 
seu processo de aprendizagem. É o momento em que indica quanto incorporou 
dos conteúdos trabalhados; qual seu novo nível de aprendizagem. 

 

Dessa forma, os alunos passaram a ter uma nova forma de entender a prática social 

passando a incorporar os instrumentos culturais, transformando, assim, o que foi 

aprendido, no caso os conteúdos, em elementos ativos de transformação social para suas 

vidas. Sendo o momento mais importante do processo educativo, passando da síncrese à 

síntese, tendo a capacidade de expressarem a compreensão prática do que foi ensinado pelo 

professor. 

É, então o novo posicionamento do aluno diante do conteúdo que agora ele se 

apropria e o coloca em prática em sua vida pessoal e social. A partir disso partimos ou 

retornamos a “prática social final”, entretanto, agora modificada. 
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3.5 PRÁTICA SOCIAL FINAL 

 

O ponto de chegada do processo pedagógico na perspectiva Histórico-Crítica é o 

retorno a prática social. Assim, a prática social final é a prática inicial só que agora 

modificada e mais elaborada. Para Gasparin (2005), é a nova maneira de compreender a 

realidade e de se posicionar diante dela. É, então, a manifestação de uma nova atitude, 

nova visão do conteúdo aprendido em seu cotidiano. 

Esse é o momento em que o aluno retorna a prática social inicial, porém agora, com 

uma nova compreensão do assunto. Aqui foram adquiridos e assimilados novos 

conhecimentos que em conjunto com aqueles que já sabiam, a princípio, os levarão a 

adotarem novas posturas teórico-práticas. 

Desde o primeiro momento do nosso trabalho estávamos sempre atentas a 

avaliarmos se os alunos estavam compreendendo o processo, e agora, nesse momento, 

tratava-se da avaliação final. Queríamos saber se os alunos chegaram até a prática social 

final. Para tanto, baseamos nas avaliações e apropriação do conteúdo trabalhado com a 

turma, a partir da reflexão dos alunos mediante suas falas, exercícios e atividades 

realizadas. Demonstrando por fim, domínio sobre a flauta doce e sobre a leitura e execução 

das notas musicais de uma partitura, mostrando, assim, domínio sobre ela. De acordo com 

Libâneo (1994, p. 195),  

 

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, 
que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. 
Através dela, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho 
conjunto do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos, 
a fim de constatar progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as ações 
necessárias. A avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho 
escolar tanto do professor como dos alunos. Os dados coletados no decurso do 
processo de ensino, quantitativos ou qualitativos, são interpretados em relação a 
um padrão de desempenho e expressos em juízos de valor (muito bom, bom, 
satisfatório etc.) acerca do aproveitamento escolar. 

 
 

Nas últimas aulas, tivemos vários ensaios juntamente com os alunos, para 

avaliarmos se os mesmos já conseguiam dominar o conteúdo e executar, com a nossa 

mediação, o instrumento musical. De acordo com Gasparin (2005, p. 146), a prática social 

final é a confirmação de que aquilo que o educando conseguia realizar somente com a 

ajuda dos outros e agora o segue sozinho, ainda que trabalhando em grupo. É a expressão 
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mais forte de que de fato apropriou-se do conteúdo, aprendeu, e por isso sabe e aplica. É o 

novo uso social dos conteúdos científicos aprendidos na escola. 

Assim, nosso objetivo a ser contemplado era que, mesmo inserido em um grupo, 

cada aluno conseguisse executar a música no instrumento musical de forma autônoma. Os 

alunos, agora exercem uma nova ação mental, um novo conhecimento que se apropriam e 

passam a ser sujeitos da própria ação.  

Desse modo, nessa fase os alunos passam a ter uma nova visão do cotidiano, passando 

a agir com consciência, momento o qual o professor e aluno dialogam e aproximam-se de 

novos conceitos. Passam a usar, juntos, os conceitos aprendidos no contexto social na prática. 

Para Libâneo (1994, p.201), “O objetivo do processo de ensino e de educação é que todas as 

crianças desenvolvam suas capacidades físicas e intelectuais, seu pensamento independente e 

criativo, tendo em vista tarefas teóricas e práticas, de modo que se preparem positivamente 

para a vida social. 

A avaliação deve ajudar todas as crianças a crescerem: os ativos e os apáticos, os 

espertos e os lentos, os interessados e os desinteressados. Os alunos não são iguais, nem no 

nível socioeconômico, nem nas suas características individuais. A avaliação possibilita o 

conhecimento de cada um, da sua posição em relação à classe, estabelecendo uma base para 

as atividades de ensino e aprendizagem. 

Destacamos que, para que se chegue à prática social final é necessário desenvolver 

com os alunos um trabalho elaborado e mediado pelo professor.  Dessa forma, trabalhando o 

conteúdo passo a passo até a prática social final, onde se espera basicamente segundo 

Gasparin (2005,149), “nova atitude prática e proposta de ação.” Assim, o novo procedimento 

prático pode referir-se tanto a ações intelectuais quanto a trabalhos de ordem social ou 

atividades manuais físicas, como o ensino da música na Pedagogia Histórico-Crítica, que 

contempla o desenvolvimento intelectual e prático. 

Considerações Finais 

O trabalho desenvolvido com o ensino da música a partir dos cincos passos da 

Pedagogia Histórico-Crítica, proposto por Gasparin, consistiu em usar o método dialético 

prática-teoria-prática. Assim, em todo o processo, o objetivo foi envolver os alunos na 

aprendizagem significativa dos conteúdos. Por este motivo, os conteúdos e procedimentos 

didáticos foram estudados com os alunos interligados mantendo a prática social dos alunos.  

A prática social final ocorreu conforme planejada. Em grupo, alunos apresentaram, na 

sala, a canção proposta no início das aulas, demonstrando domínio sobre a música, 

concentração, exercitando a memória, coordenação motora, ritmo, melodia, harmonia, 
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apreciação por um novo estilo de música que antes não dominavam e agora se apropriam dele, 

interpretação, leitura da partitura e domínio sobre a flauta doce. 

Apreciamos ainda, a confiança sobre o conteúdo estudado sendo colocado em prática 

no ambiente escolar, o retorno à prática agora mais elaborada. Assim, diante da experiência 

desenvolvida, concluímos que o trabalho com a música e os cinco passos da Pedagogia 

Histórico Crítica desenvolvidos com os alunos de ensino fundamental foram significativos, 

mostrando a importância de um trabalho intencional, mediado e sistematizado mesmo se 

tratando de um conteúdo ligado à linguagem musical. Aqui os alunos puderam expressar e 

interpretar a canção estudada, mas para além disso, o trabalho direcionado trouxe resultados 

significativos ao que se refere ao ensino da música em curto prazo. 

Apresentamos então, uma proposta a ser trabalhada com os alunos na escola como 

metodologia de ensino, trabalhar a música a partir da Pedagogia Histórico-Crítica, 

promovendo aos alunos momentos intensos de aprendizagem e desenvolvimento, partindo da 

prática social inicial até a prática social final. 

Em suma, com este trabalho apresentamos o quanto a música, como metodologia de 

trabalho na educação escolar aliada a Pedagogia Histórico-Crítica pode oferecer ao professor 

e aos alunos experiências significativas para o conhecimento de ambos. Nos relatos das 

atividades foi possível apreciar os bons resultados que tivemos em nosso trabalho a campo. 

Acreditamos que o trabalho com o ensino de música na educação escolar, e em 

qualquer outro ambiente, deve ser desenvolvimento de maneira planejada, intencional, 

direcionada e sistematizada, tendo em vista a importância da música para a formação dos 

alunos em todos os aspectos, culturais, sociais, políticos, histórico científicos, assim, 

acreditamos que nossos objetivos iniciais foram alcançados. 

Na música, o fazer e refazer é extremamente importante, e nesse período de seis 

meses, vivenciamos várias experiências juntamente com os alunos, possibilitando a 

construção do conhecimento musical. O ensino da música, quando desenvolvido 

intencionalmente, favorece aos alunos o aumento da autoestima, a concentração, a 

socialização, a compreensão, isto é, a formação de maneira integral. 

Os alunos aprenderam passo a passo como se ler uma partitura musical. 

Aprenderam sobre a história da música e como ela está em nosso cotidiano, além de ler uma 

partitura. Ao final da nossa intervenção, realizamos uma apresentação dos alunos, agora, 

sujeitos da própria ação, tocando a flauta a partir da leitura da partitura, uma canção clássica, 

o que antes era desconhecido por eles e agora por eles apropriados. 
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OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO E A ESPECIFICIDADE DO ENSINO 

ESCOLAR 
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Resumo 

O trabalho dirige-se à exposição das várias tendências pedagógicas criadas ao longo dos 
anos, verificando os pressupostos de aprendizagem empregados na prática escolar 
brasileira dessas, numa tentativa de entender e compreender os caminhos da educação e 
sanar dúvidas dos profissionais da educação sobre a teoria e prática no caminho da 
educação. Passando pelas tendências liberais e pelas tendências progressistas e 
chegamos a Pedagogia Histórico-Crítica, foco principal do nosso trabalho. A pesquisa 
tem como objetivo de construir a conceituação da natureza e especificidade da educação 
escolar e para atingir esse objetivo fora feito estudos bibliográficos para conhecer e 
compreender os caminhos tomados pela educação escolar, tornando-se uma pesquisa de 
cunho qualitativo na vertente de análises de conteúdo e interpretações, já que visa 
detalhar os tópicos de nosso interesse. As pesquisas nos levaram até autores que 
defendem a linha de pensamento que almejamos salvaguardar, ou seja, a Pedagogia 
Histórico-Crítica, defendida por Saviani (2012, 2013), Martins (2004), e outros para 
fundamentar todo o processo de construção da pesquisa. Foram diversas as 
conceituações e funções de escola, professor, aluno, conteúdo e práticas de ensino na 
trajetória das tendências pedagógicas. As tendências pedagógicas possibilitam aos 
professores um estudo aprofundado do rumo e trajetória da educação escolar. O 
educador, conhecendo a teoria que sustenta a sua prática, pode suscitar transformações 
na conscientização dos educandos e demais colegas, chegando até aos condicionantes 
sociais, tornando o processo ensino-aprendizagem em algo realmente significativo, em 
prol de uma educação transformadora, que supere os déficits educacionais e sociais 
atuais. 
 
Palavras-chave: Educação Escolar. Tendências Pedagógicas. Pedagogia Histórico-
Crítica. 
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1 Introdução  

As definições de escola e os seus amplos sentidos são o ponto de partida 

para a definição e conceituação da natureza e especificidade da educação escolar, 

objetivo central desse texto. Para isso, trataremos das principais concepções 

pedagógicas, as diversas tendências teóricas que pretenderam dar conta da compreensão 

e da orientação da prática educacional em diversos momentos e circunstâncias da 

história humana.  

 

1.1 Objetivos 

Objetivamos, com essa pesquisa, expor as tendências pedagógicas criadas 

ao longo dos anos, verificando os pressupostos de aprendizagem empregados na prática 

escolar brasileira e construir a conceituação da natureza e especificidade da educação 

escolar com base na literatura educacional e identificar as diferentes bases 

epistemológicas dessa conceituação. 

 

2 Referencial Teórico 

Para Luckesi (2011, p. 73) 

 

A educação brasileira, pelo menos nos últimos cinquenta anos, tem sido 
marcada pelas tendências liberais, nas suas formas ora conservadoras, ora 
renovada. Evidentemente tais tendências se manifestam, concretamente, nas 
práticas escolares e no ideário pedagógico de muitos professores, ainda que 
estes não se deem conta dessa influência.  

 

Prática pedagógica é um dos elementos fundamentais na educação, contudo, 

não podemos resumi-la a partir de uma única concepção, muito pelo contrário, existem 

várias concepções de aprendizagem, teorias epistemológicas, entendimentos sobre a 

educação que, de alguma forma, embasam as diversas práticas pedagógicas. Sabe-se que 

a prática escolar está sujeita a condicionantes de ordem sociopolítica que implicam 

diferentes concepções de homem e de sociedade e, consequentemente, diferentes 

pressupostos sobre o papel da escola e da aprendizagem.  

Reconhecemos a dificuldade de estabelecer uma síntese dessas diferentes 

tendências pedagógicas, cujas influências se refletem no ecletismo do ensino atual, 

emprega-se, nesse trabalho, Libâneo (1992), Luckesi (2011), Marsiglia (2011), Aranha 
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(2006), Saviani (2012), dentre outros, os quais apresentam as teorias não críticas 

(liberais) e as teorias críticas (progressistas).  

 

2.1 TENDÊNCIAS LIBERAIS 

Ao apresentar as tendências liberais, Libâneo (1990, p. 13) afirma: 

 

A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar 
os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as 
aptidões individuais. Para isso, os indivíduos precisam aprender a adaptar-se 
aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes, através do 
desenvolvimento da cultura individual. A ênfase no aspecto cultural esconde 
a realidade das diferenças de classes, pois, embora difunda a ideia de 
igualdade de oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições. 
Historicamente, a educação liberal iniciou-se com a pedagogia tradicional e, 
por razões de recomposição da hegemonia da burguesia, evoluiu para a 
pedagogia renovada (também denominada escola nova ou ativa), o que não 
significou a substituição de uma pela outra, pois ambas conviveram e 
convivem na prática escolar. 

 

É uma manifestação de uma sociedade privatizada e individualista que visa, 

ao final do processo, renda e lucro para as classes dominantes que só foi possível graças 

aos trabalhos da classe dominada. Se tratando dessa pedagogia não se pode separar a 

educação do momento social, econômico e político vividos na época de cada tendência 

liberal.   

Esse conceito surgiu como justificativa para a escola no sistema capitalista 

que defendia os interesses particulares e individuais de cada um sujeito, estabelecendo 

assim, propriedades privadas de meio de produção. Luckesi (2011, p. 73) discorre que 

 

A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar 
os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as 
aptidões individuais, por isso os indivíduos precisam aprender a se adaptar 
aos valores e às normas vigentes na sociedade de classe através do 
desenvolvimento da cultura individual. A ênfase no aspecto cultural esconde 
a realidade das diferenças de classes, pois, embora difunda a ideia de 
igualdade de oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições.  

 

O autor nos mostra que a escola prepara os seus alunos para desempenhar 

papéis sociais, ou seja, para estarem prontos para o mercado de trabalho, para a vida 

fora da escola. Trabalha para que cada sujeito ali presente aprenda as regras da 

sociedade, os valores e normas para se viver na sociedade, o autor faz menção a cultura 

de classes, o sentido trabalhado por ele é de que as escolas da pedagogia liberal 
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labutavam em favor dos interesses pessoais de cada uma, defendiam o individualismo e 

não se importavam com as diferenças de classe, a desigualdade de oportunidades e 

condições. Para os defensores dessa doutrina o aluno deve atingir as metas pelo próprio 

esforço pessoal.  

Dentro da tendência liberal podemos encontrar quatro importantes 

ramificações da tendência pedagógica: a tendência liberal tradicional, a tendência liberal 

renovada progressista, a tendência liberal renovada não diretiva e, por fim, a tendência 

liberal tecnicista.  

 

2.1.1 Tendência liberal tradicional  

A tendência liberal tradicional acreditava que a escola consistia em preparar 

o aluno intelectualmente e moralmente para assumir posição em sociedade. A escola 

deveria lidar com a cultura, já que os problemas sociais pertenceriam a sociedade. De 

acordo com Luckesi (2011, p. 75):  

 

O caminho cultural em direção ao saber é o mesmo para todos os alunos, 
desde que se esforcem. Assim, os menos capazes devem lutar para superar 
suas dificuldades e conquistar seu lugar junto aos mais capazes. Caso não 
consigam, devem procurar o ensino mais profissionalizante.  

  

A tendência pedagógica liberal tradicional, então, se firmava como uma 

teoria para a alta sociedade, para os beneficiados de poder aquisitivo. Os menos 

favorecidos deveriam se superar a cada dia, se desdobrarem para chegarem à algum 

lugar e se não conseguissem deveriam optar por um caminho técnico, profissionalizante.  

Os conteúdos dessa perspectiva pedagógica eram conhecimentos e valores 

sociais acumulados pelas gerações e transmitidos como verdades concretas e imutáveis. 

Predominava a autoridade e soberania do professor em relação ao aluno. A disciplina 

imposta era presente nas salas de aula e a comunicação entre professor e aluno não 

existia.  

Para tanto, a proposta de educação era absolutamente centrada no professor, 

figura incontestável, único detentor do saber que deveria ser repassado para os alunos. 

O papel do professor estava focado em vigiar os alunos, aconselhar, ensinar a matéria 

ou conteúdo e corrigir, este deveria ser denso e livresco.  
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A burguesia defendeu a educação tradicional até o momento em que lhe era 

conveniente. Ao se constituir enquanto classe detentora do poder, século XIX, passou a 

desconsiderá-la como modelo de educação. Entretanto, essa tendência é, ainda hoje, o 

modelo mais atuante e reconhecido em nossas escolas.  

 

2.1.2 Tendência liberal renovada progressivista 

Na tendência liberal renovada progressivista, a escola tem a finalidade de 

adequar as necessidades individuais ao meio social. A escola deve permitir e ajudar o 

aluno a educar-se, em um processo ativo de construção e reconstrução do objeto. O 

conhecimento é o resultado da ação a partir dos interesses e necessidades, fruto das 

experiências vivenciadas pelos sujeitos. Essa tendência valoriza as experiências, a 

pesquisa e descoberta do meio social. Luckesi (2011, p. 77) nos apresenta os passos 

básicos do método liberal renovador progressivista: 

 

a) Colocar o aluno em uma situação de experiência que tenha um interesse 
por si mesma; b) o problema deve ser desafiante, como estímulo a reflexão; 
c) o aluno deve dispor de informações e instruções que lhe permitam 
pesquisar a descoberta de soluções; d) soluções provisórias devem ser 
incentivadas e ordenadas, com a ajuda discreta do professor; e) deve-se 
garantir a oportunidade de colocar as soluções à prova, a fim de determinar 
sua utilidade para a vida.   

 

Nessa teoria, o professor não possui papel privilegiado, seu único dever é 

auxiliar o desenvolvimento livre da criança. A disciplina é efetiva quando o aluno 

desperta a consciência de limites que a vida em grupo necessita, para se praticar a 

disciplina o aluno deve ser solidário, participante, respeitador das regras de grupo.  

Essa corrente de pensamento é denominada no Brasil como Escola Nova. 

Os reformistas da educação como Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de 

Azevedo e outros instituíram o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932, o 

Manifesto tornou-se base política e de modernidade que alicerçaria a educação e a 

sociedade brasileira até a atualidade. Também denominada de “escolanovismo” acredita 

que a educação é o característico elemento verdadeiramente eficaz para a construção de 

uma sociedade democrática, que leva em consideração as diversidades, respeitando a 

individualidade do sujeito, capazes de refletir sobre a sociedade e capaz de inserir-se 

nessa sociedade.  
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Saviani (2012, p. 9) apresenta que essa teoria pedagógica considera que “o 

importante não é aprender, mas aprender a aprender”, ou seja, é mais importante o 

processo de aquisição do conhecimento do que o próprio saber propriamente dito.  

Essa concepção pedagógica sofreu e sofre distorções fortes por parte de 

alguns educadores. Muitos defendiam essa tendência, mas na prática, abriam mão de um 

trabalho planejado, deixando de organizar o que deveria ser ensinado e aprendido com a 

falsa desculpa de que o aluno é o condutor do processo. 

Essa tendência fora muito criticada por diversos estudiosos da educação, 

principalmente por Saviani, que além, de não defender o espontaneísmo em sala de aula, 

apresenta que essa tendência, juntamente com outras, teve um caráter excludente das 

classes menos favorecidas, titulando esse modelo como falso democrático por beneficiar 

apenas a burguesia. Para Saviani (2012, p. 67): 

 

A Escola Nova contribuiu, pelo afrouxamento da disciplina e pela 
secundarização da transmissão de conhecimentos, para desorganizar o ensino 
nas referidas escolas. Daí, entre outros fatores, o rebaixamento do nível da 
educação destinada às camadas populares, as quais muito frequentemente tem 
na escola o único meio de acesso ao conhecimento elaborado. Em 
contrapartida, a “Escola Nova” aprimorou a qualidade do ensino destinado às 
elites. 

               

De acordo com Batista e Lima (2012), os princípios da Escola Nova, foram 

os mesmos norteadores das reformas neoliberais da educação a partir dos anos de 1990, 

sintetizados no Relatório de Jacques Delors, lançado pela Organização das Nações 

unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em 1996. Saviani denomina 

esses fundamentos de “aprender a aprender” 

 

2.1.3 Tendência liberal renovada não diretiva 

Ainda nessa vertente liberal renovada, seguiremos para a tendência liberal 

renovada não diretiva, em outras palavras, uma linha de pensamento mais ligada aos 

problemas psicológicos do que os pedagógicos. O papel da escola é especificamente a 

formação de atitudes, é estabelecer um clima favorável para uma mudança interna do 

indivíduo. Fundada por Carl Rogers, psicólogo clínico, a tendência liberal renovada não 

diretiva acredita que o resultado de uma boa educação é equivalente a uma boa terapia. 

Para Alves (2012, p. 6): 
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Tendência liberal renovada não diretiva essa é até agora a mais radical de 
todas, fruto da inspiração do psicólogo Carl Rogers, sua proposta é que a 
escola valorize o lado psicológico do aluno, que ela estabeleça um clima 
favorável para uma mudança dentro do indivíduo, ou seja, para a formação de 
atitudes, ao invés de ficar valorizando os livros e as aulas, ela dá ênfase no 
“ser” humano (o aluno). Os conteúdos de ensino nesta tendência se dão, nos 
processos de desenvolvimento das relações e da comunicação, a transmissão 
de conteúdo como era nas tendências anteriores se tornam secundários. Os 
alunos aqui é quem escolhem o que querem aprender.  

 

O professor é um facilitador, ajuda o aluno a se organizar de maneira 

sensibilizada para que os sentimentos dos alunos sejam expostos e colocados como 

primeira instância sem sofrer ameaças. Essa pedagogia é centrada no aluno, na qual a 

ausência do professor auxilia no processo de desenvolvimento do aluno, já que se 

acredita que a intervenção do professor inibe e ameaça a aprendizagem. Luckesi (2011, 

p. 79) completa que  

 

a motivação resulta do desejo de adequação pessoal na busca de 
autorrealização; é, portanto, um ato interno. A motivação aumenta, quando o 
sujeito desenvolve o sentimento de que é capaz de agir em termos de atingir 
metas pessoais, isto é, desenvolve a valorização do “eu”. Aprender, portanto, 
é modificar suas próprias percepções; daí que apenas se aprende o que estiver 
significativamente relacionado com essas percepções. Resulta que a retenção 
se dá pela relevância do aprendido em relação ao “eu”, ou seja, o que não está 
envolvido com o “eu” não é retido e nem transferido. Portanto, a avaliação 
escolar perde inteiramente o sentido, privilegiando-se a autoavaliação. 
 

A teoria defende o princípio de que só é possível aprender o que estiver 

essencialmente relacionado com as percepções fundamentais das exigências do meio 

social. Aranha (2006, p. 246) destaca que: 

 

No processo pedagógico, Rogers enfatiza aspectos importantes da terapia, 
tais como a empatia e confiança. Ao contrário da escola tradicional, 
considera o ato educativo essencialmente relacional e não individual, daí a 
importância dos intercâmbios, para que o grupo, com seu professor, se 
transforme em uma “comunidade de aprendizagem”. [...] sua função é 
dissolver as relações de autoridade que decorrem da compulsão das pessoas 
em mandar e obedecer. [...] Ao recusar a acusação de espontaneísmo, Rogers 
pondera que, apesar de tudo, há limites para a liberdade, limites estes 
impostos pelas exigências mesmas da vida, como, por exemplo, o fato de um 
médico precisar aprender química, um engenheiro, física etc.  

 

Educar é compreender as exigências do seu meio. O processo de avaliação 

atende esse fundamento de relevância com relação ao meio ambiente e a lógica 

cognitiva do desenvolvimento do eu. 
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2.1.4 Tendência liberal tecnicista 

A última tendência da pedagogia liberal é a chamada tendência liberal 

tecnicista. Introduzida no Brasil durante o regime militar, essa tendência tinha como 

função principal produzir indivíduos capacitados para o trabalho, compreende-se com 

isso que o modelo escolar formava alunos competentes para o ingresso imediato no 

mercado de trabalho. De acordo com Alves (2012, p. 7): 

 

a tendência “liberal” tecnicista que é uma volta ao modelo tradicional, só que 
desta vez, não para formar indivíduos modelos moralmente iguais mas sim 
para formar indivíduos mecanicamente iguais, essa tendência surge para 
formar mão de obra qualificada, papel que a escola teve que assumir na 
segunda metade dos anos 50 e 60 durante o regime militar. 

 

O conteúdo era objetivo e pontual para que não houvesse a possibilidade de 

desenvolver qualquer sinal de subjetividade, ou seja, aprendia-se o que os ditadores 

deixavam aprender, materiais elaborados em formato de cartilhas, manuais, livros com 

conteúdo sistematizado, os métodos de ensino em procedimentos e técnicas que melhor 

mantinha o controle e organização durante as aulas, disciplina rigorosa. 

Para Aranha (1996, p. 176): 

 

Herdeira do cientificismo, a tendência tecnicista busca no behaviorismo, 
teoria psicológica também de base positivista, os procedimentos 
experimentais necessários para a aplicação do condicionamento e o controle 
do comportamento. Daí a preocupação com a avaliação a partir dos aspectos 
observáveis e mensuráveis da conduta e o cuidado com o uso da tecnologia 
educacional, não somente quanto à utilização dos recursos avançados da 
técnica, mas também quanto ao planejamento racional, que tem em vista 
alcançar os objetivos propostos com economia de tempo, esforço e custo. 
 

Ou seja, o que importava para essa tendência era o condicionamento do 

controle do comportamento dos indivíduos. Era necessidade do momento histórico 

vivido que a população se mantivesse amordaçada, alienada, “obediente”. As escolas 

formavam trabalhadores e as fábricas controlavam o fluxo de trabalho, de custo e 

benefício. 

Professores mantinham com seus alunos relações altamente objetivas e 

específicas, passavam seus conteúdos técnicos e a aula estava concretizada, não era 

permitido ao aluno conversas, diálogos, indagações sobre qualquer curiosidade, assunto 
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ou dúvida. O professor era o transmissor da verdade científica e os alunos receptores 

passivos. Assim, para Luckesi (2011, p. 82): 

 

As teorias de aprendizagem que fundamentam a pedagogia tecnicista dizem 
que aprender é uma questão de modificação do desempenho: o bom ensino 
depende de organizar eficientemente as condições estimuladoras, de modo a 
que o aluno saia da situação de aprendizado diferente de como entrou. Ou 
seja, o ensino é um processo de condicionamento através do uso de 
reforçamento das respostas que se quer obter.  
 

  Trata-se, então, do controle que os sistemas visavam ter sobre o 

comportamento dos indivíduos, inserindo a escola em modelos de racionalização do 

sistema capitalista.  

 

2.2 TENDÊNCIAS PROGRESSISTAS 

As tendências progressistas partem de uma análise crítica das realidades 

sociais e sustentam de maneira implícita as finalidades sociopolíticas da educação. 

Evidentemente, a pedagogia progressista não tem como institucionalizar-se numa 

sociedade capitalista; tornando a educação um instrumento de luta dos professores. 

  A pedagogia progressista assim como a liberal, também é um grande 

marco na história da educação, e se manifesta em três tendências; são elas: Libertadora, 

mais conhecida como pedagogia de Paulo Freire; Libertária, que reúne os defensores da 

autogestão pedagógica e Pedagogia Histórico-Crítico que, diferentemente das 

anteriores, acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais.  

As versões libertadora e libertária partilham do modelo antiautoritário, da 

valorização da experiência vivida e a ideia de autogestão pedagógica. Segundo 

Marsiglia (2011, p.20 apud Saviani, 2007, p.142), podemos entender que ambas as 

versões se caracterizam “[...] no saber do povo e na autonomia de suas organizações 

[preconizando] uma escola autônoma e até certo ponto, à margem da estrutura escolar” 

Ou seja, dão mais valor ao processo de aprendizagem em grupo do que aos 

conteúdos de ensino. Já tendência da pedagogia crítico-social dos conteúdos propõe 

uma superação das pedagogias tradicional e renovada, valorizando a ação pedagógica 

enquanto inserida na prática social concreta. 

 

2.2.1 Tendência progressista libertadora 
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Essa tendência trabalha com o que é denominado por Luckesi (2011) como 

“temas geradores”. São conteúdos retirados da prática social do aluno, são os saberes e 

interesses cotidianos dos alunos. A transmissão de conteúdos sistematizados e pré-

estabelecidos é repudiada nessa tendência, pois os defensores dessa prática acreditam 

que esses saberes farão dos alunos meros depósitos de informações. É necessário 

trabalhar com o que o desperta o interesse do aluno para que haja uma aprendizagem 

significativa. De acordo com Luckesi (2011, p. 86): 

 

a forma de trabalho educativo é o “grupo de discussão”, a quem cabe 
autogerir a aprendizagem, definindo o conteúdo e a dinâmica das 
atividades. O professor é um animador que, por princípio, deve “descer” ao 
nível dos alunos, adaptando-se às suas características e ao desenvolvimento 
próprio de cada grupo. Deve caminhar “junto”, intervir o mínimo 
indispensável, embora não se furte, quando necessário, a fornecer uma 
informação mais sistematizada.  

 

Nesta tendência pedagógica, a atividade escolar deve centrar-se em 

discussões de temas sociais e políticos e em ações concretas sobre a realidade social 

imediata. O professor deveria agir como um coordenador de atividades, aquele que 

organiza e atua conjuntamente com os alunos, em uma relação horizontal. Segundo 

Luckesi (2011, p. 87) “o que é aprendido não decorre de uma imposição ou 

memorização, mas do nível crítico de conhecimento, ao qual se chega pelo processo de 

compreensão, reflexão e crítica”. É uma escola crítica, que questiona as relações do 

homem no seu meio. 

 

2.2.2 Tendência progressista libertária 

Essa tendência defende, apoia e estimula a participação em grupos e 

movimentos sociais: sindicatos, grupos comunitários, associações de moradores, dentre 

outros, para além dos muros escolares e, ao mesmo tempo, trazendo para dentro dela 

essa realidade pulsante da sociedade. A necessidade imediata era concretizar a 

democracia, recém-criada, mediante eleições para conselhos, direção da escola, grêmios 

estudantis e outras formas de gestão participativa e transformando as personalidades dos 

alunos num sentido libertário e autogestionário, negando-se a atender qualquer tipo de 

modelo autoritário. Conforme Luckesi (2011, p. 87) conta: 
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A escola instituirá, com base na participação grupal, mecanismos 
institucionais de mudança (assembleias, conselhos, eleições, reuniões, 
associações etc.), de tal forma que o aluno, uma vez atuando nas instituições 
“externas”, leve para lá tudo o que aprendeu. Outra forma de atuação da 
pedagogia libertária, correlata à primeira, é – aproveitando a margem de 
liberdade do sistema – criar grupos de pessoas com princípios educativos 
autogestionários (associações, grupos informais, escolas autogestionárias). 
Há, portanto um sentido expressamente político. A pedagogia libertária, na 
sua modalidade mais conhecida entre nós, a “pedagogia institucional”, 
pretende ser uma forma de resistência contra a burocracia como instrumento 
de ação dominadora do Estado, que tudo controla (professores, programas, 
provas etc.), retirando a autonomia.  

 

Conforme essa concepção, os conteúdos escolares estão a serviço dos 

alunos, porém não são exigidos ou cobrados diretamente. Os conteúdos são apenas um 

suporte teórico a mais para que os alunos usem para a sua formação autogestionária se 

necessário ou caso queiram.  

O validado na pedagogia libertária é o espírito de liberdade, de autogestão, 

muitas vezes confundidos como anarquismo por sujeitos fora da escola, pela burguesia e 

até mesmo para alguns alunos que aproveitavam o apoio da escola, contra a autoridade e 

o poder, para realizarem ações extremas.  

Acreditam os apoiadores dessa “concepção” que o conhecimento verdadeiro 

é o resultado das vivências do grupo para a “descoberta de respostas às necessidades e 

às exigências da vida social” (LUCKESI 2011, p. 88). O método de ensino é baseado 

em vivência grupal, em forma de autogestão, ou seja, coloca-se todo processo nas mãos 

do aluno e ele tem o direito, a liberdade de trabalhar ou não, estudar ou não deixando, 

assim, a parte pedagógica na dependência de decisão do aluno ou do grupo em comum.  

O professor seria apenas um orientador, ele se mistura no grupo, troca 

experiências e quando requisitado estaria ali para uma intervenção. Para Luckesi (2011, 

p. 89): 

 

Se os alunos são livres frente ao professor, também este é o em relação aos 
alunos (ele pode, por exemplo, recusar-se a responder uma pergunta, 
permanecendo em silêncio). Entretanto, essa liberdade de decisão tem um 
sentido bastante claro: se um aluno resolve não participar, o faz porque não 
se sente integrado, mas o grupo tem responsabilidade sobre este fato e vai se 
colocar a questão; quando o professor se cala diante de uma pergunta, seu 
silêncio tem um significado educativo que pode, por exemplo, ser uma ajuda 
para que o grupo assuma a resposta ou a situação criada.  

 

Corroborando com essa reflexão, Aranha (2006, p. 250) afirma que: 
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Tal como Rogers, afirma que o professor deve intervir só quando solicitado e, 
mesmo assim, cabe a ele a difícil tarefa de saber quando a pergunta de um 
aluno é pertinente ao grupo. Caso não seja, deve calar-se. Aliás, para exercer 
a desafiadora prática da ausência do poder, o mestre precisa aprender, com 
prudência e humildade, a silenciar sempre que possível: o silêncio 
sistemático e prolongado é a concretização da não atividade. 

 

O professor, então, não está presente ali como um modelo, mas sim como 

um monitor, orientador que pode decidir participar ou não das atividades. Aos alunos 

cabem o processo de auto formação e autogestão. Esse modelo de aprendizado se dá 

pelo alto nível de rejeição, dos apoiadores e adeptos dessa pedagogia, a qualquer forma 

de opressão, repressão, autoridade, superioridades, hierarquia.   

No Brasil, os educadores chamados de libertários têm inspiração no 

pensamento de Celestin Freinet. Buscam a aplicação concreta de suas técnicas, na qual 

os próprios alunos organizavam seu trabalho escolar. A metodologia vivenciada é a 

própria autogestão, tornando o interesse pedagógico intrínseco às necessidades e 

interesses do grupo. 

 

2.2.3 Tendência progressista Pedagogia Histórico-Crítica 

 Na Pedagogia Histórico-Crítica a educação escolar é engrandecida, tendo o 

papel de assegurar os conteúdos que permitam aos alunos compreender e participar da 

sociedade de forma crítica superando a visão de senso comum. A ideia é socializar o 

saber sistematizado historicamente e construído pelo homem, o papel da escola é 

propiciar as condições necessárias para a transmissão e a assimilação desse saber.  

Saviani (2012, p. 69) afirma que valorizando a escola: 

 

tal pedagogia não será indiferente ao que ocorre em seu interior; estará 
empenhada em que a escola funcione bem; portanto, estará interessada em 
métodos de ensino eficazes. Tais métodos situar-se-ão para além dos métodos 
tradicionais e novos, superando por incorporação as contribuições de uns e de 
outros. Serão métodos que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem 
abrir mão, porém, da iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos 
alunos entre si e com o professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com 
a cultura acumulada historicamente; levarão em conta os interesses dos 
alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, mas 
sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua 
ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação 
dos conteúdos cognitivos (SAVIANI, 2012, p. 69). 

 

O autor mencionado defende que a escola deve ser um local para 

apropriação e aprimoramento de saberes científicos sistematizados e que sejam 
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transmitidos de maneira intencional e organizada, porém, não basta somente apresentar 

conteúdos científicos para os alunos, mas a cima de tudo se preocupar com a maneira, 

com o processo de ensino-aprendizagem que melhor determinará a aprendizagem do 

aluno, ou seja, o método de ensino. Para Libâneo (2013, p. 164-167): 

 

os métodos são determinados pela relação objetivo-conteúdos, e referem-s 
aos meios para alcançar objetivos gerais e específicos do ensino, ou seja, ao 
“como” do processo de ensino, englobando as ações a serem realizadas pelo 
professor e pelos alunos para atingir os objetivos e conteúdos. Temos, assim, 
as características dos métodos de ensino: estão orientados para objetivos; 
implicam uma sucessão planejada e sistematizada de ações, tanto do 
professor quanto dos alunos; requerem a utilização de meios. [...] Em resumo, 
podemos dizer que os métodos de ensino são as ações do professor pelas 
quais se organizam as atividades de ensino e dos alunos, para atingir 
objetivos do trabalho docente em relação a um conteúdo específico. Eles 
regulam as formas de interação entre ensino e aprendizagem, entre o 
professor e os alunos, cujo resultado é a assimilação consciente dos 
conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas e 
operativas dos alunos (LIBÂNEO, 2013, p. 164-167). 

 

A Pedagogia Histórico-Crítica objetiva resgatar a importância da escola, a 

reorganização do processo educativo, ressaltando o saber sistematizado, definindo a 

especificidade do saber escolar. Segundo Saviani (2013, p. 84): 

 

a escola tem uma função especificamente educativa, propriamente 
pedagógica, ligada à questão do conhecimento; é preciso, pois, resgatar a 
importância da escola e reorganizar o trabalho educativo, levando em conta o 
problema do saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade 
da educação escolar (SAVIANI, 2013, p. 84). 

 

A escola é um local, porém, não um lugar qualquer. É o espaço onde saber e 

conhecimento tomam forma e vagam de sujeito a sujeito. É uma organização que tem 

como papel principal a transmissão do saber sistematizado, intencional e planejado. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Fizemos um estudo bibliográfico que nos permitiu conhecer o que já havia 

sido estudado e discorrido sobre o tema que tratamos no decorrer dessa pesquisa. As 

pesquisas nos levaram até autores que defendem a linha de pensamento que 

almejávamos salvaguardar, ou seja, a Pedagogia Histórico-Crítica defendida por Saviani 

(2012, 2013), Martins (2004), Duarte, Marsiglia (2011), e outros para fundamentar todo 

o processo de construção do trabalho. 
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A pesquisa foi de cunho qualitativo pois visava detalhar tópicos de nosso 

interesse, ou seja, os caminhos da educação no decorrer dos anos, quais foram as 

principais tendências norteadoras dos trabalhos pedagógicos realizados até hoje, 

compreender os principais aspectos e delimitação de cada tendência, o papel do aluno, 

do professor, do ensino em cada corrente pedagógica e, por fim, concluímos sobre a 

natureza e especificidade da educação.  

 

4 Resultados 

A palavra escola, na sua raiz latina – schola – tem a ver, entre outras coisas, 

com um “ambiente público”, então podemos associar com um ambiente onde as pessoas 

se dirigem para ensinar e aprender, um espaço, um local, um prédio. Entretanto, a 

mesma ancestralidade latina nos aponta o termo com o sentido de “ tese”, 

“posicionamento”, ou seja, um tema específico do qual deseja-se tratar. Ainda é 

possível encontrar como significado de escola na raiz grega – skholê –, a qual se remete 

ao sentido de “estudo”, de “ócio”, de “tempo livre”, de “ocupação de um homem livre 

de trabalho servil”.  

As definições de escola e os seus amplos sentidos são o ponto de partida 

para a definição e conceituação da natureza e especificidade da educação escolar. 

Diversas tendências teóricas pretendem dar conta da compreensão e da orientação da 

prática educacional em diversos momentos e circunstâncias da história humana.  

Para Luckesi (2011, p. 73) 

 

A educação brasileira, pelo menos nos últimos cinquenta anos, tem sido 
marcada pelas tendências liberais, nas suas formas ora conservadoras, ora 
renovada. Evidentemente tais tendências se manifestam, concretamente, nas 
práticas escolares e no ideário pedagógico de muitos professores, ainda que 
estes não se deem conta dessa influência.  
 

Prática pedagógica é um dos elementos fundamentais na educação, contudo, 

não podemos resumi-la a partir de uma única concepção, muito pelo contrário, existem 

várias concepções de aprendizagem, teorias epistemológicas, entendimentos sobre a 

educação que, de alguma forma, embasam as diversas práticas pedagógicas. Sabe-se que 

a prática escolar está sujeita a condicionantes de ordem sociopolítica que implicam 

diferentes concepções de homem e de sociedade e, consequentemente, diferentes 

pressupostos sobre o papel da escola e da aprendizagem. O modo como os professores 
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realizam o seu trabalho na escola tem a ver com esses pressupostos teóricos, explícita 

ou implicitamente. 

Reconhecemos a dificuldade de estabelecer uma síntese dessas diferentes 

tendências pedagógicas, cujas influências se refletem no ecletismo do ensino atual, 

emprega-se, nesse trabalho, autores, que utilizam como critério a posição que cada 

tendência adota em relação às finalidades sociais da escola. 

É evidente que tanto as tendências quanto suas manifestações não são puras 

nem mutuamente exclusivas o que, aliás, é a limitação principal de qualquer tentativa de 

classificação. Em alguns casos as tendências se complementam, em outros, divergem. 

De qualquer modo, a classificação e sua descrição poderão funcionar como um 

instrumento de análise para professores e ou pesquisadores avaliar a sua prática de sala 

de aula. 

 

5  Considerações Finais 

As tendências pedagógicas foram marcos para a educação, mesmo que, às 

vezes, extremas em suas concepções. Porém, o estudo das mesmas pode ser um 

caminho para a superação da deficiência educacional, pois ao serem exploradas e 

analisadas, os professores conhecerão essas tendências pedagógicas e poderão entender 

o quanto a educação escolar precisa de uma mudança, entenderão a necessidade de 

refazerem seus passos, reformular conceitos, abandonar práticas ultrapassadas e 

construir conscientemente a sua própria trajetória político-pedagógica. Por meio destes 

conhecimentos poderão propor mudanças, transformando a prática educativa em uma 

ação efetiva para que o ensino consiga transpor as dimensões do espaço escolar. 

Concluímos então que a natureza da educação, segundo Saviani, fica 

esclarecida a partir da compreensão da natureza humana e tem como especificidade a 

seleção e transmissão de diferentes saberes. 

Referências  
 
ALVES, Ironete da Silva. A história das tendências pedagógicas e sua importância 
para o currículo escolar, 2012. Disponível em < 
http://ironetealves.blogspot.com.br/2012/09/tendencias-pedagogicas-e-sua.html> 
Acesso em: 18 de junho de 2019.  

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação. 2. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Moderna, 1996.  

923



 

 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da educação. 3. Ed. ver. E ampl. São 
Paulo: Moderma, 2006. 

BATISTA, Eraldo Leme; LIMA. A pedagogia histórico-crítica como teoria pedagógica 
transformadora: da consciência filosófica à prática revolucionária. In: MARSIGLIA, 
Ana Carolina Galvão; BATISTA, Eraldo Leme. Pedagogia Histórico-Crítica: desafios 
e perspectivas para uma educação transformadora. Campinas-SP: Autores Associados, 
2012. p. 1-36. 

LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública. São Paulo: Loyola, 1990. 

LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública. São Paulo: Loyola, 1992. 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 2013. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011.  
 
MARSIGLIA, Ana Carolina Galvão. A prática pedagógica histórico-crítica na 
educação infantil e ensino fundamental. Campinas: SP: Autores Associados, 2011. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 42. Ed. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2012. 

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica. Primeiras aproximações. 11. ed. 
ver. Campinas, SP: Autores Associados, 2013. 

924



 

 

 [GT 4] 
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Liliana Soares Ferreira1 
Marcos Britto Corrêa2 

Vicente Cabrera Calheiros3 
 

Resumo 

No âmbito da produção de pesquisas em educação com fundamentação no Materialismo 
Histórico Dialético (MHD), a argumentação produzida neste trabalho objetiva abordar a 
concepção epistemológica marxista, retomando questões sobre método que possibilitem 
aprofundar o debate sobre trabalho, educação e Pedagogia Histórico Crítica (PHC). Ao 
abordar elementos epistemológicos do Materialismo Histórico Dialético em sua 
característica especifica de articular dialeticamente fenômenos particulares da sociedade 
à totalidade das relações de produção, se propõe reforçar a partir disso, o necessário 
debate sobre a contribuição da perspectiva teórica para a compreensão da importância 
da educação na sociedade atual. Entende-se que esta abordagem de pesquisa se destaca, 
por excelência e centralidade, por seu viés crítico à sociedade de classes que subordina, 
em grande medida, a educação a reprodução da divisão entre aqueles que detém os 
meios de produção, daqueles que vendem sua força de trabalho como mercadoria. Neste 
sentido o aspecto que singulariza essa perspectiva é: a busca pela superação da 
sociedade de classes por meio de um processo revolucionário. Após se retomar o debate 
sobre o método no Materialismo Histórico Dialético, produzido por meio de uma 
revisão teórica sobre o tema, se propôs problematizar, aprofundar e sistematizar 
questões que expressem a relevância da perspectiva para as pesquisas em educação. 
Assim, pesquisar, é apreender a realidade a partir da materialidade concreta e da 
historicidade que compõem as múltiplas determinações do fenômeno educativo em suas 
especificidades na sociedade capitalista. Neste sentido, perceber as contradições e 
mediações por meio do desenvolvimento histórico da educação no movimento da 
realidade concreta, exige do pesquisador rigorosidade metodológica, radicalidade 
teórica e compreensão da totalidade como elementos centrais. Por fim, entende-se a 
importância do Materialismo Histórico Dialético como uma concepção de mundo, 
método de análise da realidade e práxis na articulação com a Pedagogia Histórico 
Crítica, a fim de disputar os rumos da educação no atual cenário histórico. 
 
Palavras-chave: Pesquisa em Educação. Materialismo Histórico Dialético. Pedagogia 
Histórico Crítica. 
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1 Introdução  

Neste texto são sistematizadas compreensões acerca da análise materialista 

história dialética na pesquisa e sua origem se dá em decorrência da interpretação acerca 

de relação entre Educação e Trabalho. No trabalho como pesquisadores, no afã de 

buscar um referencial teórico e metodológico para subsidiar o estudo dos dados nas 

pesquisas realizadas, tem-se recorrido MHD, entendido como perspectiva que 

possibilita conhecimentos mais aprofundados sobre o fenômeno educacional. 

Importante destacar que uma teoria não é, nesse entendimento, uma “verdade” 

elaborada. Assim, uma teoria pode se debilitar ao somente potencializar a acumulação 

de dados empíricos ou com somente a organização de dados produzidos. Tais questões 

fomenta ainda a continuidade do necessário debate sobre método aqui reforçado. 

Do ponto de vista da pesquisa em educação, com perspectiva teórica 

assentada na dialética marxista, o método, cujo objetivo, segundo Boron, é “[...] 

reproduzir, no plano do intelecto, o desenvolvimento que tem lugar no processo 

histórico” (2006, p. 40), tem como premissas que constituem MHD a) defesa da luta de 

classe como onipresente na sociedade capitalista; b) a defesa de ser a história uma 

sucessão de contradições; c) o destaque ao provisório e à historicidade como elementos 

que corroem radicalmente o social; (BORON, 2006, p. 40). Os argumentos reforçados 

pelo autor argentino correspondem a elementos centrais que precisam pautar a pesquisa 

em educação daqueles que estão vinculados ao MHD como perspectiva de análise. 

Nesse texto, entendido como sistematização dos estudos realizados até o 

momento, está-se propondo aprofundar o debate acerca da dialética na pesquisa 

revelando acreditar que engloba o método dialético, o pensamento dialético, sendo 

estes, muitas vezes, expressões sinônimas nas produções sobre o tema. Com tal opção 

pela ênfase na dialética, intenciona-se, no trabalho como pesquisadores, entender os 

movimentos entre o geral e o particular, entre causas e efeitos, as contradições, 

destacando considerações e sistematizações relativas à problematização elaborada e, 

sobre ela, apresentando alternativas e possibilidades. 

A partir desses pressupostos, foi organizado este texto, em uma sequência 

que inclui breve discussão sobre o marxismo, abordagem sobre a análise dialética 

marxista e sobre a pesquisa em educação. Imbricada, essa sequência constitui o texto, 

propondo argumentos até agora possíveis na trajetória de estudos realizados. 
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Sobre o marxismo como perspectiva teórica 

Aborda-se aqui o “marxismo” como um campo teórico nascido a partir das 

formulações da Marx e Engels, no século XIX, os quais geraram uma tradição de quase 

dois séculos de estudos nas Ciências Sociais, se considerados os autores que, 

contrapondo, ampliando, reescrevendo aqueles oitecentistas, seguiram formulando 

hipóteses e desenvolvendo pesquisas a partir da obra marxiana. Neste sentido, acredita-

se que os estudos circunscritos a essa tradição possibilitam maior explicação do social, 

exatamente porque destacam a materialidade daquilo que organiza os seres humanos: o 

trabalho, a ação sobre a natureza, de modo intencional, para alcançar um objetivo. 

Assim agindo, os seres humanos vão produzindo a cultura e, ao mesmo tempo, se 

autoproduzindo, pois: 

O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação 
dessas necessidades, a produção da própria vida material, e este é, sem 
dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que 
ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente, a cada 
hora, simplesmente para manter os homens vivos (MARX; ENGELS p. 33. 
2007). 
 

Desse “primeiro ato histórico”, pressuposto entre a necessidade como aspecto 

motriz e a capacidade humana de modificar a natureza em vista de um fim desejado, 

que se apresenta o núcleo articulador central dos estudos marxistas. Marx argumenta 

que: “[...] na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações 

determinadas, necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção que 

correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas 

materiais” (MARX, 2003, p. 05). A soma dessas relações de produção equivale à “[...] 

estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma super-

estrutura jurídica e política e à qual correspondem determinadas formas de consciência 

social” (MARX, 2003, p. 05). 

Em suma, os estudos no âmbito marxista assentam-se no entendimento que o 

pressuposto de análise inicial é sempre a realidade efetiva. Ou seja, os fenômenos 

sociais, produzidos pela materialidade das relações sociais são a expressão empírica 

imediata destas e assim, precisam ser postos à analise dialética, de modo a serem 

apreendidos pelo conhecimento. É neste sentido que o MHD não é simplesmente uma 

perspectiva teórica, pois sua abordagem a crítica sobre forma como o ser humano 

conhece o mundo. Ao aplicar as categorias de análise evidenciando o caráter histórico 

das sociedade humanos, sempre determinados pelo desenvolvimento das forças de 
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produção, o MHD apresenta as contradições que correspondem ao conhecimento 

produzido pela sociedade capitalista. Esse conhecimento deixa de ser fruto de uma 

unidade ideal e passa a ser percebido como fruto de uma sociedade de classes 

historicamente determinada.   

A atualidade do marxismo deve-se à continuidade dos problemas que suscitou à 

crítica em relação à sociedade burguesa, sob o ponto de vista externo. Por fim, a crítica 

produzida inicialmente por Marx e Engels, originando deles o marxismo, ao ser dirigida 

à sociedade burguesa é contundente e atual, pois ao questionar sua totalidade implica 

também no âmbito epistemológico. A produção do conhecimento, por via da crítica à 

ideologia está inserida como base da produção marxista. Então, a obra de Marx e 

daqueles que seguiram seus estudos continua sendo não apenas uma referência válida, 

mas uma das possibilidades para envidarem-se esforços com o intuito de compreender-

se o momento atual da Educação em meio às contradições da sociedade de classes.  

 

Dialética: pressupostos iniciais 
 

Um modo de interpretar o real, analisá-lo e propô-lo transformado é a dialética 

na forma como foi elaborada na obra marxiana. Para Marx, haveria duas dialéticas: a) 

“Uma ´mistificada´, que marcha sobre sua cabeça, e que concebe a realidade como uma 

projeção fantasmagórica da ideia [...]” (BORON, 2006, p. 39); b) outra dialética 

caracteristicamente racional, atenta às contradições do social, englobando dois distintos 

planos: “[...] um, mais geral, que contrapõe o desenvolvimento das forças produtivas 

com as relações sociais de produção e reprodução; outro, mais particular, configurado 

pelo desenvolvimento concreto das lutas de classes (BORON, 2006, p. 40). Nessa 

perspectiva, Marx apresenta uma problematização necessária acerca das representações 

sociais dos indivíduos como expressão da realidade concreta, ou seja, como expressão 

de múltiplas determinações que a constituem:  

As representações que esses indivíduos produzem são representações, seja 
sobre sua relação com a natureza, seja sobre suas relações entre si ou sobre 
sua própria condição natural. É claro que, em todos esses casos, essas 
representações são uma expressão consciente – real ou ilusória – de suas 
verdadeiras relações e atividades, de sua produção, de seu intercâmbio, de 
sua organização social e política. A suposição contrária só seria possível no 
caso de, além do espírito dos indivíduos reais e materialmente condicionados, 
pressupor-se ainda um espírito à parte. Se a expressão consciente das relações 
efetivas desses indivíduos é ilusória, se em suas representações põem a sua 
realidade de cabeça para baixo, isto é consequência de seu modo limitado de 
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atividade material e das suas relações sociais limitadas que daí derivam 
(MARX; ENGELS, p. 93, nota C, 2007). 
 

Nesse viés argumentativo, cabe mencionar Hegel, entendido como antecessor 

direto de Marx na discussão sobre a dialética. A diferença entre a dialética hegeliana e a 

dialética marxista consiste justamente sobre a concepção acerca daquilo que os 

indivíduos produzem como realidade concreta entendida, portanto, como parte de uma 

mistificação que precisar ser posta à crítica. Desde modo, sobre o que aproxima ambos 

autores, afirma Marx: “A mistificação por que passa a dialética nas mãos de Hegel não 

o impediu de ser o primeiro a apresentar suas formas gerais de movimento, de forma 

ampla e consciente (2008, p. 29). Assim, no que diz respeito às diferenças de apreensão 

sobre a realidade concreta, Lukács esclarece ainda: “Quando em Hegel o espírito do 

mundo se torna artífice e demiurgo da história, verifica-se uma generalização 

mistificadora daquilo que era, no trabalho humano, a real compreensão de sua essência 

concreta” (1978, p. 48). Com isso, Lukács reitera que Hegel não teve como entender 

como ação material humana por si próprio ou coletivamente pode gerar modificações 

históricas (1978, p. 48). Conforme o próprio Marx, as diferenças entre o método que 

propõe e o hegeliano são assim sintetizadas: 

 
Por sua fundamentação, meu método dialético não só difere do hegeliano, 
mas é também sua antítese direta. Para Hegel, o processo de pensamento, que 
ele, sob o nome de idéia, transforma num sujeito autônomo, é o demiurgo do 
real, real que constitui apenas a sua manifestação externa. Para mim, pelo 
contrário, o ideal não é nada mais que o material, transposto e traduzido na 
cabeça do homem (MARX. 2008, p. 26). 
 

Em outro texto bastante conhecido, Marx é taxativo: “Em Hegel, a dialética está 

de cabeça para baixo. É necessário pô-la de cabeça para cima, a fim de descobrir a 

substância racional dentro do invólucro místico” (MARX, 2008, p. 29). Virá-la, 

implicaria, então, trazer a “ideia” de Hegel para o real: o plano das contradições sociais, 

tanto no âmbito do plano “[...] que contrapõe o desenvolvimento das forças produtivas 

com as relações sociais de produção quanto no plano “[...] mais particular, configurado 

pelo desenvolvimento concreto das lutas de classe” (BORON, 2008, p. 40). Nos escritos 

de Marx, encontra-se o seguinte esclarecimento:  

Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento que se 
sintetiza em si, se aprofunda em si e se move por si mesmo, enquanto que o 
método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto não é senão a 
maneira de proceder do pensamento para se apropriar do concreto, para 
reproduzi-lo como concreto pensado. Mas este não é de modo nenhum o 
processo de gênese do próprio concreto (MARX, 2008, p.117). 
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Então, o que caracteriza fundamentalmente a análise materialista histórica é que 

há uma intensa relação entre os fenômenos e uma “materialidade objetiva e subjetiva”, o 

que permite e exige haver “[...] esforço de abstração e teorização do movimento 

dialético (conflitante, contraditório, mediado) da realidade” (FRIGOTTO, 2001, p. 17), 

na produção do conhecimento histórico. É uma busca pelo que há de essencial nos 

fenômenos, com base em uma teoria sólida que permita descrever o empírico 

contextualizado, particularizado em sua materialidade histórica, baseada na luta de 

clases. É neste sentido que reafirma Kosik ao argumentar que: 

A realidade não é (autêntica) realidade sem o homem, assim como não é 
(somente) realidade do homem. É realidade da natureza como totalidade 
absoluta, que é independente não só da consciência do homem mas também 
da sua existência, e é realidade do homem que na natureza e como parte da 
natureza cria a realidade humano-social, que ultrapassa a natureza e na 
história define o próprio lugar no universo. O homem não vive em duas 
esferas diferentes, não habita, por uma parte do seu ser, na história, e pela 
outra, na natureza. Como homem ele está junto e concomitantemente na 
natureza e na história. Como ser histórico e, portanto, social, ele humaniza a 
natureza, mas também a conhece e reconhece como totalidade absoluta, como 
causa sui suficiente a si mesma, como condição e pressuposto da 
humanização” (KOSIK, 1976, p. 228). 
  

Sendo assim, na análise dialética, a realidade é o ponto de partida do 

pesquisador, pois nela se apresenta o fenômeno em sua imediaticidade, de modo que 

caberá a ele apresentar as determinações que histórico e materialmente foram 

produzindo a realidade Neste sentido, cabe também, para esclarecer, a diferença que 

Manacorda estabelece entre materialismo histórico e dialético: 

A – O materialismo histórico considera a divisão do trabalho como “meio” elaborado 

historicamente para que as forças produtivas se desenvolvessem, gerando, também a 

divisão de classes sociais, e dos seres humanos entre si, na medida em que produzem 

suas condições de vida (MANACORDA, 1991, p. 34); B – O movimento dialético do 

real é a “contraditoriedade do real, pois todo processo espontâneo e natural do 

desenvolvimento é ao mesmo tempo gerador de aspectos contraditórios, negadores da 

positividade existente” (MANACORDA, 1991, p. 34), de modo a estimular os seres 

humanos a mudarem estas condições, voluntária e conscientemente. 

Em suma, “o modo dialético de pensar não procura nos objetos de sua 

investigação essências eternas, fixas e independentes” (SCHAEFER, 1985, p. 40), mas 

tem neles o ponto nodal, como realidade concreta apresentada a priori, que, levada ao 

método dialético passa a ser apreendida em suas múltiplas determinações, com 
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significações mais complexas que aquelas encontradas incialmente. Portanto, parte do 

suposto que se existem essências na realidade, essas se caracterizam por sua 

dinamicidade, contraditoriedade e possibilidade de relação como parte da totalidade em 

que estão inseridas.  

 

A dialética marxista na pesquisa em educação 
 

Entende-se que a pesquisa em educação lida com o social, com o agrupamento 

de sujeitos em torno da produção do conhecimento. Adentrar, cada vez mais nesse 

social implica conhecer crenças, valores, atitudes, enfim, formas culturais próprias do 

grupo com o qual se passa a conviver. Em síntese, no âmbito da pesquisa em educação é 

necessário ressaltar alguns aspectos bem pontuais: a) uma concepção de ciência que alie 

os fenômenos educacionais e a pesquisa, sustentada teoricamente evitando a confusão 

teórica; b) uma opção teórico-metodológica efetivamente embasada nos referenciais 

teóricos dos pesquisadores, sustentável e evidenciada a partir dos caminhos da pesquisa; 

c) avaliação e divulgação de resultados das pesquisas, com periodicidade, com 

permissão de acesso pela comunidade acadêmica à base de dados atualizados e a 

periódicos que sejam publicados em tempos regulares. É pensando nesses aspectos, que 

se pretende, com a análise dialética, produzir parâmetros de pesquisa capazes de superar 

impressões teóricas e sobretudo, evidenciar o caráter sempre político da ciência pautado 

pela necessidade de corresponder às necessidades concretas demandas pela sociedade. 

No âmbito da pesquisa cientifica, vale ressaltar, como exemplo e não como regra 

necessária a ser seguida, que ao pesquisador cabe inicialmente determinar seu objeto de 

estudo. Depois é preciso produzir um método de investigação que situe o objeto em uma 

totalidade de determinações históricas, sendo, portanto, a explicitação destas o processo 

de abstração que o pesquisador deve produzir no âmbito do conhecimento. Não há 

fenômeno puro estudado em si mesmo, mas fenômenos mediados por múltiplas 

determinações histórico-materialmente produzidas. Sejam questões levantadas no 

âmbito de uma escola particular ou mesmo das políticas educacionais, investigá-las 

mediante categorias como historicidade, contradição, mediação e movimento, apresenta 

possibilidade de conhecer aquilo que determina o fenômeno estudado, passando a ser 

este processo de estudo um objetivo central da dialética marxista. Apresentar as 

determinações do fenômeno, produzindo conhecimento mais complexo acerca dele, é 
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parte do trabalho dos pesquisadores, pois é neste processo que se pode melhor apreender 

a realidade concreta. 

Nesse modo de pesquisar, cabe reiterar que a opção pela perspectiva marxista 

explica-se por ser a possibilidade de compreensão dos fenômenos indissociado de sua 

transformação, ou como afirma Löwy: “compreender a realidade para transformá-la 

revolucionariamente a partir de um ponto de vista de classe, do ponto de vista das 

classes dominadas” (1988, p. 18). Uma transformação que se configura, antes de tudo, 

pela compreensão mais significativa do real. Isso é possível pela concisão da teoria 

marxista, que exige estudo e leituras rigorosas, baseados na “práxis como critério de 

verdade” (VÁZQUEZ, p. 261, 2011) acerca do conhecimento. Assim, apresenta-se, a 

seguir, alguns elementos de uma proposição de análise dialética para a pesquisa em 

educação sobre os quais se acredita serem necessários esclarecimentos. 

 
O concreto como expressão contingente do real 
 

As evidências e fatos que compõem a empiria, ou seja, a realidade concreta, são 

fundamentais para a pesquisa pautada pela análise dialética, pois aí reside o aspecto 

inicial a ser estudado, mas também o objetivo final a ser transformado. Para quem nesta 

perspectiva teórica, diferentemente do positivismo e do empirismo, que consideram o 

concreto como empírico, a produção do conhecimento aconteceria do seguinte modo: 

“parte-se do empírico se passa pelo abstrato e se chega ao concreto” (SAVIANI, 1986, 

p. 11). Para o marxismo, então, na produção do conhecimento se nega a empiria, não em 

sentido lato, mas como negação dialética, evidenciando a contradição como movimento 

do real. Nesse sentido, concreto é síntese, ao mesmo tempo, resultado e ponto de 

partida: “ponto de partida também da intuição e representação” (MARX, 1982, p. 14), é, 

portanto, a aparência empírica e imediata do fenômeno. Neste sentido, Engels explica a 

diferença entre concreto para o materialismo dialético e para a perspectiva metafísica, 

destacando que, para o metafísico: 

[...] as coisas e as imagens no pensamento, os conceitos, são objetos isolados 
de investigação, objetos fixos, imóveis, observados um após o outro, cada 
qual de per si, como algo determinado e perene. O metafísico pensa em toda 
uma série de antíteses desconexas: para ele, há apenas o sim e o não e, 
quando sai desses moldes, encontra somente uma fonte de transtornos e 
confusão. [...] Preocupado com usa existência, não reflete sobre sua gênese e 
sua caducidade, concentrado em suas condições estáticas, não percebe a sua 
dinâmica, obcecado pelas árvores não consegue ver o bosque (ENGELS, 
1990, p. 20-21). 
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Analisando em sua peculiaridade, o concreto denota relações de causa e efeito, 

que estão imersas em ações, lugares onde se revelam, se escondem, troca de posição, em 

um movimento contínuo. Contraria, pois, a concepção positivista que valoriza evolução, 

etapas e resultados em detrimento do movimento. É nesse aspecto que o concreto é uma 

categoria fundamental que expressa os fenômenos aos pesquisadores, porém, não 

guardando em si aspecto imutável, mas em constante contradição e movimento que 

precisam ser explicitados. É por tal razão que o exemplo de discursos sobre educação 

ou, então, até mesmo, a realidade cotidiana de uma escola, quanto analisados mediante a 

dialética marxista, precisam ter sua historicidade e materialidade evidenciadas. 

 
A totalidade e a história: categorias fundamentais 
 

Então, o concreto diz respeito à totalidade, e “a análise da sociedade só pode 

desenvolver-se na sua totalidade” (GAMBOA, 2007, p. 35) por nela conter as 

determinações histórico materiais que a configuram. Assim, é a partir da totalidade que 

o pesquisador, consciente de si como parte desta, irá produzir sua pesquisa desenvolvida 

mediante seus pressupostos teóricos. Se, por exemplo, há menos investimentos públicos 

em educação evidenciados por um pesquisador em seu trabalho, é inserindo este fato em 

uma totalidade histórica e subsidiado por sua base teórica poderá melhor apreender as 

razões da existência do fato explicitado em sua pesquisa.   

É no processo de evidenciar processos que determinam a realidade, o 

pesquisador passa dos conhecimentos iniciais que tinha sobre o fenômeno, para, 

posteriormente, ter maior apreensão deste como parte de uma totalidade de 

determinações. Então, a totalidade, ao lado da historicidade, é uma importante 

característica da análise dialética, permitindo que os fenômenos sejam analisados 

somente se vinculados ao “desenvolvimento das classes sociais, da história, da 

economia política” (LÖWY, 1988, p. 16). Por isso, o autor mostra que a totalidade 

corresponde à compreensão da realidade social “como um todo orgânico, estruturado” 

(1988, p. 16), de modo que um elemento está sempre relacionado ao outro, pertencendo 

a um conjunto. É neste sentido que o método dialético tem por objetivo central 

possibilitar ao pesquisador o melhor conhecimento possível do movimento real que 

constitui a realidade, ou seja, por este viés de pesquisa, se produz pela abstração o 

movimento da realidade, conhecendo e evidenciando as determinações histórico 

materiais que a configuram. E por isso, Marx reitera que a totalidade concreta não é 
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uma concepção que está acima ou separada “[...] da intuição e da representação, e que 

se engendra a si mesmo, mas da elaboração da intuição e da representação em 

conceitos” (MARX, 1982, p. 117). 

Um alerta é apresentado por Lukács quanto à possibilidade de considerar a 

história como fixação e redução à aparência quando, contrariamente, faz-se mister 

considerar: “a história é exatamente a história da transformação ininterrupta das formas 

de objetivação que moldam a existência do homem” (2003, p. 371), o que não implica, 

portanto, a capacidade de apreender esse processo de transformação de modo 

apriorístico pelo conhecimento. É uma característica da análise dialética proporcionar 

os meios para compreensão do real em suas múltiplas determinações, evidenciando, 

assim, suas transformações como elemento contraditório necessário. Essa argumentação 

permite perceber o quão significativa é a história na análise dialética, alertando para a 

necessária compreensão dos fenômenos como mutatórios ainda que inter-relacionados:  

A impossibilidade de compreender a essência de cada uma dessas formas a 
partir da sucessão empírica de acontecimentos históricos não se baseia, 
portanto, no fato de que essas formas são transcendentes em relação à 
história, como julga, e assim tem de ser, a concepção burguesa que pensa por 
determinações isoladoras da reflexão ou por ´fatos´ isolados, mas no fato de 
que essas formas singulares não estão imediatamente relacionadas nem na 
justaposição da simultaneidade histórica, nem na sucessão de seus eventos. 
Sua ligação é mediada sobretudo por sua posição e função recíprocas na 
totalidade [...] (LUKÁCS, 2003, p. 371-372). 
 

Por esse motivo, a dialética é vista como uma “epigênese histórica”, ou seja, 

“cada etapa de seu desenvolvimento consolida o adquirido no momento mesmo que é 

superado” (GARAUDY, 1971, p. 207). Destaca, desse modo, o movimento histórico 

como constituidor da dialética, uma história que se faz, constrói e reconstrói como 

reitera Garaudy, a história não é um processo arbitrário, mas, no entendimento do 

social, é “[...] necessária em sua trajetória passada e contigente em sua superação futura. 

Existe nela toda esta amálgama de ser, de saber e de se fazer que caracteriza toda a obra 

do homem [...]” (GARAUDY, 1971, p. 207).  

Já se disse que o concreto não é a realidade, mas expressão fenomênica 

contingente de sua materialidade histórica. Cabe acrescentar que a realidade, assim 

como o concreto, a totalidade e a história são fundantes da análise dialética. 

Especialmente quanto à realidade, afirma Löwy: “Uma análise dialética é sempre uma 

análise das contradições internas da realidade” (LÖWY, 1988, p. 16). Na análise 

dialética, a historicidade está no âmago do fenômeno, mas, do mesmo modo, está antes 
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e após. Relaciona-se ao próprio modo de pensar dialeticamente, pois ao elaborar uma 

tese, entendida como concepção ou mesmo hipótese, às “suas antíteses (determinação 

objetiva não-teórica) e disso resulta uma síntese (conhecimento histórico) temos o que 

poderíamos chamar de dialética do conhecimento histórico” (THOMPSON, 1981, p. 

54). Especificamente, aproximando tais ponderações da obra de Marx, entende-se, com 

Antunes: 

Marx parte das abstrações universalizadoras unicamente com a intenção de 
em seguida iniciar o processo negativo de exposição, de demonstrar o caráter 
unilateral, enganoso e ilusório destas abstrações, de demonstrar que por trás 
destas abstrações da economia política burguesa esconde-se uma realidade 
totalmente diferente e inversa à realidade apresentada abstratamente (2005, p. 
199). 
 

Para o pesquisador, os fenômenos, portanto, revelam-se no processo histórico, 

da mesma maneira que revelam o processo histórico em si. A historicidade é, então, 

fundamental na análise dialética, pois é pressuposto central que sendo expressão da 

realidade, carrega em si a unidade do diverso que caracteriza a realidade concreta. 

 

Apontamentos conclusivos 
 

Se o social é o elemento para a interpretação, pois contem em si a perspectiva do 

movimento, da significação e da interação, é nesse contexto que se efetiva o processo de 

produção, análise e interpretação de dados em uma pesquisa, considerando os seguintes 

movimentos de sentidos. 

A – Do geral para o particular: em seu trabalho, os seres humanos, produzem a cultura e 

se autoproduzem. Enquanto trabalham, vão vivenciando interfaces com o modo de 

produção geral. Entretanto, produzem no espaço particular, no espaço de si. São os 

sentidos que atribuem ao que vivem como confluência desse movimento entre o social, 

o geral e o de si. 

Mesmo que a finalidade do conhecimento científico seja a investigação do 
caso singular, esta fundamental estrutura do reflexo não se altera. Em seu 
devido lugar chamamos a atenção para o fato de que este retorno do universal 
ao singular – que não se confunde com um isolamento positivista de 
singularidades frequentemente exteriores ou mesmo in-significantes – só 
pode produzir fatos científicos se cada singular for conhecido conjuntamente 
com as leis que o põem em relação com a universalidade que o compreende e 
com as particularidades intermediárias (LUKÁCS, 1978, p. 183). 
 

Nessa confluência encontram-se as representações, os conhecimentos, também 

as imagens, o simbólico, sem permitir uma separação absoluta, delimitadora dos 
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aspectos relativos ao social e os aspectos gerados no particular, pois estão imbricados e 

continuamente renovando-se. O particular somente existe se pertencendo a um geral e 

sendo também parte desse geral. O particular abrange singulares que além de compô-lo 

vai gerando características perceptíveis também em outros particulares, tornando-se 

gerais. Do mesmo modo, o geral é um conjunto de particulares, cada qual com suas 

características e possibilidades: “O que distingue os objetos confrontados constitui o 

particular e o que exprime sua semelhança é o geral” (CHEPTULIN, 1982, p. 197). 

Nesta perspectiva, um fato particular, como por exemplo, a organização escolar 

em tempos e espaços determinados, guarda em si, aspectos também gerais, pois são 

recorrentes de condições históricas reproduzidas em meio a sociedade de classes do 

sistema capitalista na totalidade em que está inserido. Um fato particular, então, carrega 

em si determinações que a abstração, por via do método dialético marxista, consegue 

evidenciar como parte de uma totalidade que não dissocia movimentos particulares e 

gerais. 

A passagem do geral para o particular e do particular para o geral é dialética por 

excelência, pois expressam o movimento de abstração do concreto dado ao concreto 

pensando, elaborado a partir de critérios de análise dos fenômenos. Nesse processo, ao 

ampliar o juízo, tentando utilizá-lo também para o geral, acaba-se por imprecisá-lo, 

produzindo, não raramente, generalizações apressadas, argumentos falaciosos. E, por 

exemplo, no caso de uma pesquisa ter como dados, discursos, há que se considerar que, 

muitas vezes, os interlocutores da pesquisa, em seus cotidianos, movimentam-se entre 

juízos particulares e gerais, transitando entre eles e apropriando-se deles para 

organizarem os sentidos evidenciados em seus discursos, sem tempo ou condições de 

analisa-los como evidências de si. 

B – Causas e efeitos: na perspectiva de serem conhecidos, os fenômenos (em seu 

sentido mais amplo, tudo o que acontece) são elaborados e reelaborados na linguagem 

pelos sujeitos, produzindo-se, desse modo, o conhecimento. Conhecer, reitera-se, é 

produzir linguagem sobre os fenômenos e sobre estes, compreender as determinações 

que os constituem. Implica não somente entender o fenômeno, mas entender sua 

mudança contínua, em meio a outros fenômenos geradores ou gerados por aquele que é 

objeto do conhecer. Ou como diz Cheptulin: “O que engendra o outro e condiciona seu 

aparecimento reflete-se no conceito de causa: o que é engendrado e condicionado 
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reflete-se no conceito de efeito” (1982, p. 126). Percebem-se, então, relações de causas 

e efeitos (pluralizadas, pois são múltiplas) entre os fenômenos.  

 Em busca desse entendimento, cabe destacar que “[...] o materialismo dialético 

não nega as ações exteriores e suas possibilidades de acarretar mudanças 

correspondentes nos fenômenos submetidos a essa ação” (CHEPTULIN, 1982, p. 229). 

Desse modo, reafirma-se o fato de o materialismo histórico ater-se ao social, aos 

fenômenos sociais, sem buscar a “natureza interna” dos fenômenos, considerando 

também as causas e as influências exteriores sobre eles (CHEPTULIN, 1982, p. 229). 

 Cabe destacar que os movimentos de sentidos, observados durante a análise 

produzida em uma pesquisa em educação deve ser abordada como expressão do real, 

como dados, que, inseridos em uma totalidade, evidenciando causas e efeitos nesta, 

contribuem na apreensão de suas determinações. Nesse movimento, as causas e efeitos 

surgem como consequência da interação entre os sujeitos, os fenômenos, os discursos, 

modificando-se mutuamente. 

C – Contradições: as contradições são geradoras de mudanças e, do mesmo modo, 

encontram-se em movimento.  

Mas esse movimento da contradição de um estágio a outro realiza-se não 
somente no sentido indicado, isso é, das formas interiores para a superiores, 
mas igualmente em sentido inverso, ou seja, das formas superiores e 
extremas para as formas sempre mais inferiores, até seu completo 
desaparecimento (CHEPTULIN, 1982, p. 294). 
 

E Cheptulin sugere que a análise dialética inicia pelo conhecimento da 

contradição, através da descoberta no interior do fenômeno “de fenômenos diferentes e 

contrários que, no começo, são considerados, fora de sua correlação e de sua 

interdependência como complementares e autônomos e coexistindo 

interdependentemente” (1982, p. 303). 

A contradição, portanto, é parte do movimento e não sua limitação. Os 

pesquisadores ao evidenciarem as contradições no âmbito da educação, apresentando o 

movimento apreendido em meio à realidade concreta produz, também, melhores 

condições de interferir nesta. É neste sentido que as contradições entre os objetivos dos 

sujeitos na escola, sendo estes filhos da classe trabalhadora, frente aquilo que, por 

exemplo, os capitalistas esperam deles, produz a relação de negação entre ambos e 

consecutivamente movimento de ação e reação presente na realidade estudada. 
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D – Negação: reiterando o que já se afirmou anteriormente, concorda-se com Frigotto, 

quando argumento que no modo dialético de conhecer a realidade, é fundamental “não é 

a crítica pela crítica, o conhecimento pelo conhecimento, mas a crítica e o conhecimento 

crítico para uma prática que altere e transforme a realidade anterior no plano do 

conhecimento e no plano histórico-social” (2001, p. 81). E todo esse processo porque se 

quer entender como se organiza o social, como se articulam forças contraditórias que 

garantem o movimento contínuo da vida na sociedade capitalista e, sobretudo, por que 

agem sobre o trabalho e os trabalhadores na forma como agem. 

A negação, como também afirmado acima sobre a contradição, não diz respeito 

à suspensão do movimento, mas exatamente o contrário. Negar, no tocante a dialética 

marxista, implica produzir sínteses diversas e contraditórias àquilo que se apresenta 

como fato. A título de exemplo, no âmbito educacional, ao não aceitar um fato como o 

pouco investimento público nas escolas, mesmo que inconscientemente, um professor 

produz reações (das mais diversas) que implicarão em seu trabalho pedagógico. 

 Mediante movimentos e sentidos, reafirma-se o significado da análise dialética para a 

pesquisa em educação. Esta abordagem de pesquisa é, por seus pressupostos teóricos, e, desse 

modo, políticos, crítica por excelência, o que se percebe no aspecto que a singulariza: a busca 

pela transformação da realidade. Pesquisar, nesta perspectiva, é buscar apreender a realidade em 

suas múltiplas determinações, não sendo possível compreender mais e da mesma forma ela 

como antes dos estudos. Perceber suas contradições, historicidade e mediações no movimento 

da realidade concreta e em meio a totalidade que é produzido os fenômenos que constituem a 

pesquisa em educação, exige do pesquisador a práxis como critério de verdade para seu 

trabalho. 

Por fim, se parte do entendimento que, para melhor compreensão da realidade não há 

como priorizar um sistema lógico conceitual aplicado a ela, mas, ao contrário, a prioridade está 

na realidade social como objeto. É neste sentido que se argumenta sobre a importância da 

pesquisa dialética em educação como forma de atualizar os estudos acerca o capitalismo 

evitando qualquer tipo de idealismo, pois se deve estar ciente que este sistema se manifesta com 

distintas características em diferentes lugares e momentos históricos. O que, em suma, vincula o 

estudo à necessidade de articular a educação à diferentes áreas do conhecimento como História, 

Sociologia, Economia, etc. porque os problemas que se apresentam no âmbito educacional não 

podem analisados apenas internamente a si, uma vez que, antes, dizem respeito às contradições 

do próprio sistema de produção que sustenta seus limites.  
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Resumo 

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

 A educação é inarredavelmente um espaço de expressão e de disseminação ideológica. 

Esta afirmação poderá ser provada falsa no momento em que se demonstrar a impertinência 

da Filosofia à Pedagogia, vale dizer, quando se comprovar que não cabe perguntar para quê 

educar. Como é impossível a qualquer intenção educacional e, nesse bojo, a qualquer política 

educacional definida em âmbito governamental, seja ela com ou sem participação popular, 

prescindir de prospecções político-pedagógicas, tem-se claro que sempre há na educação um 

elemento político que lhe é constituinte. Toda educação é uma prática política.  

 Com base na afirmação acima entende-se que é próprio das democracias que a 

teleologia educacional seja afinada com os projetos políticos nacionais devidamente eleitos, 

uma vez que as políticas educacionais integram organicamente os planos de governos. 

Garantidos os fins constitucionais, cada governo coloca a educação nacional na conjuntura 

que defende. Cabe aos intelectuais analisar e debater se os projetos educacionais anunciados e 

implementados se legitimam diante da complexidade histórica. Nesse debate se faz necessário 

verificar quem se aliança e quem se opõe, quem ganha e quem perde e, quando é o caso, quem 

manda e quem obedece em cada cenário político e educacional e qual é a qualidade do 

pensamento dos mandatários. 

   O Brasil vive um dos períodos mais críticos da sua história, marcado por uma 

guinada à ideologia política de extrema direita iniciada sob o comando de Michel Temer, que 

assumiu a presidência da República em 2016 após o processo de impedimento de Dilma 

Rousseff, e intensificado por Jair Bolsonaro desde que vestiu a faixa presidencial em 2019. A 

reforma trabalhista, implantada em meados de 20174, anulou direitos conquistados por 

gerações de trabalhadores e causou maior precarização das relações de trabalho, menores 

ganhos salariais e maior proteção às taxas de lucros, sobretudo do alto empresariado e dos 

rentistas. Os bancos encerraram 2017 com lucros somados de 15,21 bilhões de reais 

(ALVARENGA, 2019). No mesmo ano, o desemprego alcançou 13% (RENAUX, 2019) e o 

número de desalentados foi superior a 4 milhões (MARTINS, 2019). Em 2018, durante as 

eleições presidenciais, o então candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro reverberou o 

discurso que combinou liberdade na economia com conservadorismo nos costumes, pauta esta 

que elegera Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos da América. Prometendo 

uma reforma previdenciária que salvaguardaria as taxas de lucro dos empregadores e 

disponibilizaria os fundos de pensão para capitalização por bancos privados, além de uma 

                                                             
4 Pela Lei n. 14.467, de 13 de julho de 2017. 
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agenda de privatizações, Bolsonaro estabeleceu as condições para que os bancos encerrassem 

2018 com 18,42 bilhões de reais em lucros e alcançassem 19,95 bilhões de reais no primeiro 

trimestre de 2019 (ALVARENGA, 2019). O desemprego manteve-se. O desalento alcançou 

4,9 milhões de brasileiros (MARTINS, 2019).   

 Em termos gerais, o cenário brasileiro é marcado por elevação do desemprego, 

diminuição vertiginosa da atividade econômica nos setores industrial, agropecuário e 

comercial, e constância do enriquecimento de rentistas como comprovam os contraditórios 

lucros estratosféricos dos bancos e crescimento do desemprego e do desalento. Esses 

elementos se combinam no cenário de violenta concentração de riqueza, de submissão 

incondicional ao projeto imperialista estadunidense, de acelerada degradação ambiental e de 

disseminação de ódios e preconceitos étnicos, de gênero e culturais. Os poderes republicanos 

se articulam na supressão de direitos e no abandono aos pobres. Tudo se justifica pelo projeto 

neoliberal de ajuste fiscal às expensas de programas e aparelhos sociais, pela alegada 

eficiência empresarista e pela pretensa missão moral de combate à corrupção. Quando falham 

os aparelhos ideológicos do estado (e sempre falham, por sua fragilidade frente às evidências 

postas pelas condições materiais de vida da maioria da população), são acionados sem pejo os 

aparelhos repressivos, pondo-se a lume a substituição do estado de direito por um estado 

policial.               

 A leitura crítica da história, como ação desveladora do real, é possível mediante o 

emprego do materialismo histórico como método de estudo e de análise. Essa perspectiva 

teórico-metodológica permite a apreensão da realidade em uma perspectiva totalizante na qual 

os elementos que a compõem estão em constante movimento pela força de contradições que 

se estabelecem entre eles. Tais contradições não são simples incoerências ou inconsistências, 

mas disputas por hegemonia.  

 As políticas educacionais são ao mesmo tempo objeto e espaço de disputa por 

hegemonia entre duas correntes fundamentais, a saber, a que se apresenta como defensora de 

uma formação humana voltada exclusivamente para a racionalidade lógico-formal e a que, 

além desta capacidade de pensamento, efetivamente defende também o desenvolvimento da 

racionalidade dialética. Entretanto, cabe observar que as diferenças entre as duas correntes 

não se limitam às suas respectivas posturas epistemológicas, mas vão além, sendo a primeira 

delas (a que advoga pela exclusiva racionalidade lógico-formal) representante dos interesses 

capitalistas, e a segunda (defensora da racionalidade dialética), comprometida com a classe 

trabalhadora e as camadas populares. 
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 Convém caracterizar as duas perspectivas de racionalidade e como cada uma se 

encaixa em projetos políticos distintos. Depois, verificar como o atual governo tem discursado 

através de suas autoridades educacionais constituídas e identificar a ideologia que subjaz ao 

seu discurso. E, finalmente, argumentar pela racionalidade dialética, mediada pelo 

materialismo histórico, como base político-pedagógica para a educação brasileira.       

 

 Perspectivas racionais de mundo 

Em “Ciência e Existência”, Álvaro Vieira Pinto enfoca duas qualidades de pensamento 

pertinentes aos que se dedicam à ciência e ao magistério. Uma, de caráter lógico-formal, 

proporciona a compreensão e a ação procedimental imediatamente ligadas aos objetos de que 

se ocupam os cientistas. A outra, de caráter dialético, permite localizar os objetos da ciência 

na totalidade do conhecimento pela via da organicidade entre teoria e prática que levam a 

sínteses epistemológicas sempre superiores. Sendo a racionalidade lógico-formal sustentadora 

de corretos entendimentos de leis e de procedimentos científicos, e a racionalidade lógico-

dialética fundamentadora da localização da ciência na totalidade das relações humanas e 

sociais, há entre essas duas qualidades de pensamento uma diferença qualitativa que aponta 

para a possibilidade e para a necessidade de que sejam conjugadas visando-se a sólida 

formação intelectual, política e crítica dos sujeitos. Contudo, Vieira Pinto alerta para a atitude 

dos que consideram tratar-se de “[...] pura perda de tempo, de simples ociosidade intelectual, 

discutir em caráter teórico, ou abstrato, conforme chamem, um assunto que só tem interesse 

pelo lado prático”. (PINTO, 1979, p. 5-7) Estes últimos se isolam do mundo do conhecimento 

e por isso não logram evoluir tanto quanto poderiam, da mesma forma que refreiam a 

evolução de suas próprias áreas de conhecimento. Não vislumbram, e até repelem, o caráter 

político do conhecimento. E tal prejuízo se amplia incomensuravelmente quando se confere a 

tais sujeitos poder de decisão sobre assuntos nacionais, pois, sem preparo e por vezes 

refratários ao estudo, agem autoritariamente. Autoritários, são líderes, e disseminam 

obscurantismo exatamente em setores da vida nacional que devem ser voltados para a 

elevação da qualidade do pensamento, como a educação, a ciência e a cultura.    

 A hegemonia, como poder de direção intelectual e moral, é conquistada e exercida por 

intelectuais orgânicos às suas respectivas classes sociais. Daí entende-se que a disputa por 

hegemonia e os próprios sujeitos envolvidos em tal disputa se inscrevem na luta de classes, e 

ainda, que     
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As ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes, 
ou seja, a classe que é o poder material dominante da sociedade é, ao mesmo 
tempo, o seu poder espiritual dominante. A classe que tem a sua disposição 
os meios para a produção material dispõe assim, ao mesmo tempo, dos 
meios para a produção espiritual, pelo que lhe estão assim, ao mesmo tempo, 
submetidas em média as ideias daqueles a quem faltam os meios para a 
produção espiritual. (MARX e ENGELS, 2014, p. 67, com destaques do 
original) 

     

 

 O materialismo histórico, enquanto método proporcionador da compreensão da 

história em devir e da identificação das forças em contradição no próprio motor dos 

movimentos históricos, se opõe vigorosamente à “velha concepção idealista de história”, 

alheia às “lutas de classe baseadas em interesses materiais” e por isso mesmo pretensamente 

“natural”. Há que se promover o materialismo histórico como fundamento político-

pedagógico na formação de professores, na gestão escolar e nas práticas educacionais 

escolares a fim de que todo brasileiro tenha condições de submeter toda a história a um 

criterioso exame, de localizar a educação nos contextos políticos nacionais e internacionais e 

a perceber, enfim, que assim como o presente “[...] toda a história anterior era, com exceção 

dos estágios primitivos, a história das lutas de classe”. (MARX e ENGELS, 1984, p. 407, com 

destaque do original) 

O que Marx denomina como “velha concepção idealista de história” é a perspectiva 

idealista de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que até meados do século XIX era considerado o 

maior expoente nos campos da História, da Política e do Direito. Embora Hegel rompa com a 

distinção tradicional entre consciência e mundo, sujeito e objeto, ideal e real, espírito e 

matéria, para ele a realidade se constitui a partir da ideia e se identifica totalmente com o 

espírito (ideia ou razão). Assim, para esse filósofo alemão, a racionalidade seria o fundamento 

de tudo que existe, inclusive da natureza, e o mundo não seria outra coisa a não ser o 

desdobramento de um espírito abrangente (ou absoluto) que estaria se realizando no tempo ou 

na história. Essa realização é identificada como um avanço progressivo em direção a um fim, 

a um objetivo absoluto, que é a (suposta) realização da liberdade na sociedade burguesa. 

(HEGEL, 2005) 

O caráter idealista da filosofia de Hegel favorece o seu uso como justificação para a 

ordem sociedade burguesa, dado ao afastamento do filósofo em relação à realidade imediata e 

à concretude histórica. A crítica marxiana à perspectiva de história favorecedora e 

justificadora da hegemonia burguesa se constituiu ao longo de toda a formação de Karl Marx, 
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desde sua juventude, quando tomou contato com as obras de Ludwig Feuerbach. Se não, veja-

se. Uma das principais influências exercidas sobre o jovem Marx, Feuerbach percebe que a 

filosofia de Hegel negligencia a realidade, ocultando-a mesmo. Para Feuerbach, a abstração, 

que é uma ação constante que confere à dialética hegeliana o seu caráter idealístico, é     

 

[...] por a essência da natureza fora da natureza, a essência do homem fora 
do homem, a essência do pensamento fora do ato de pensar. Ao fundar todo 
o seu sistema nesses atos de abstração, a filosofia de Hegel se alienou de si 
mesma [e lhe] falta a unidade imediata, a certeza imediata, a verdade 
imediata. (FEUERBACH, 1989, p.108-109)  

 

    

Na sua obra “Princípios da Filosofia do Direito”, Hegel traduziu em conceitos 

filosóficos a mudança histórica que se operou nas complexas relações modernas com o 

surgimento da nova esfera da sociedade civil: um espaço conflitivo dos cidadãos que se 

diferenciava tanto do âmbito privado da família quanto das instituições públicas do Estado. 

Aliás, para Hegel o Estado é, por excelência, a esfera da racionalidade e da eticidade, e a 

sociedade civil e a família apenas momentos particulares da vida estatal e, em sua visão 

idealista, o caráter contraditório poderia ser resolvido em uma inofensiva dialética das ideias, 

como por exemplo, na questão dos conflitos de classes e no papel do Estado. (HEGEL, 1997) 

 Em sua crítica à dialética hegeliana, Karl Marx e Friedrich Engels promovem uma 

recriação e colocam em crise o paradigma medieval da harmonia natural do corpo social 

(formação social do feudalismo). Eles expõem que não há harmonia social, o que exige 

analisar o caráter contraditório da sociedade. Contra a perspectiva idealista, Marx e Engels 

afirmam que Hegel errou ao renunciar elaborar teoricamente a densa malha de mediações 

políticas existentes entre o Estado e o resto da via social e ao eleger a burocracia como 

expressão essencial e ordenadora da sociedade. (MARX, 2010, p. 66) Frente aos conflitos de 

classe no âmbito da sociedade civil, idealisticamente, o Estado seria uma instituição neutra 

capaz de fazer desaparecer estes conflitos instituindo mediações oficiais de forma burocrática. 

Ao que Marx responde que o Estado domina a sociedade civil e priva o indivíduo de sua 

realidade empírica, uma vez que   

 

A realidade não é expressa como ela mesma, mas sim como uma outra 
realidade. A empiria ordinária não tem como lei o seu próprio espírito, mas 
um espírito estranho e, ao contrário, a Ideia real tem como sua existência não 
uma realidade desenvolvida a partir dela mesma, mas a empiria ordinária, 
comum. (MARX, 2010, p. 30)  
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O Estado hegeliano não suprime as contradições econômicas profundas senão em 

ideia. Empiricamente, as reduplica, elevando ao plano do direito a violência exercida de fato 

pelos proprietários sobre os não proprietários (o Estado é escritório de negócios da classe 

burguesa).  (MARX e ENGELS, 1986, p. 23)   

Em sua oposição a Hegel, Marx e Engels reformulam radicalmente a concepção de 

História, concebendo-a como o terreno no qual os homens criam e recriam as suas próprias 

condições de existência (embora nem sempre segundo sua própria vontade) (MARX, 2011, 

p. 25) e cujo sentido ou objetivo final é a libertação radical das correntes da opressão e da 

exploração do homem pelo homem, ou o fim das sociedades de classes (MARX, 1998).   

A teorização do materialismo histórico ocorre em toda a obra marxiana. Os excertos 

aqui expostos situam a reflexão no campo da política ao favorecerem, ainda que em breves 

linhas, o quadro da superação da perspectiva hegeliana pela marxiana. Contudo, o debate 

entre idealistas e materialistas se estende por todas as áreas do conhecimento e da vida social. 

Foi fundamentado nesse debate, que Álvaro Vieira Pinto explorou a contradição no campo do 

conhecimento deixando claras as diferenças entre as perspectivas lógico-formal e lógico-

dialética, ambas racionais, e a postura de quem, refutando-as ou ignorando-as, contribui para a 

disseminação de uma perspectiva não tão racional de mundo.  

   

Perspectivas não tão racionais de mundo 

 Os intelectuais orgânicos, inseridos nos cenários de poder, são materializadores dos 

discursos ideológicos de suas respectivas classes e grupos. Por essa razão é importante que 

esses agentes figurem nos registros históricos e sejam expostos à análise criteriosa. As suas 

falas e ações contribuem para o entendimento das conjunturas afetas à educação. Assim, o 

presente trabalho emprega fontes jornalísticas, o que se justifica por que este estudo enfoca 

fatos do tempo presente e traz à discussão atitudes de autoridades que ainda comparecem à 

cena política como intelectuais a serviço da hegemonia capitalista. Entende-se que o registro 

jornalístico contém traços subjetivos de seus autores e seguem as linhas editoriais que, por sua 

vez, mediam os interesses dos grupos empresariais de comunicação e de seus patrocinadores. 

Porém, produtos jornalísticos como reportagens, entrevistas e documentários contêm as falas 

de autoridades políticas e de intelectuais tal como são enunciadas, cabendo aos pesquisadores 

situá-las em seus contextos, analisá-las e, quando efetivamente forem os casos, empregá-las 
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como recursos de comprovação histórica. É isso que se procede neste trabalho, quando se 

recorre a registros jornalísticos de ações dos ministros da Educação Ricardo Vélez Rodriguez 

e Abraham Weintraub, notadamente de pronunciamentos seus no cenário político nacional, e 

de informações factuais sobre suas trajetórias e ações públicas. Rodriguez e Weintraub se 

revestem de importância histórica por serem destacados operadores da política orientadora da 

educação nacional hodierna. Esse exercício, orientado pelo materialismo histórico, concorre 

para a promoção de uma escola crítica na medida em que objetivamente enfoca autoridades 

nacionais diretamente ligadas à direção da educação pública.    

 O colombiano Ricardo Vélez Rodríguez tem sua formação acadêmica vinculada a 

instituições religiosas colombianas e brasileiras e esteve à frente do Ministério da Educação 

de 1º de janeiro a 8 de abril de 2019. No Brasil, atuou como professor e redator ligado ao 

Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e proferiu conferências sobre Estudo de 

Problemas Brasileiros, como se denominou, sob o regime militar brasileiro, o equivalente 

universitário das disciplinas de Organização Social e Política (OSPB) e Educação Moral e 

Cívica (EMC), ambas ministradas na educação básica5. Já como ministro da Educação, Vélez 

Rodríguez revelou as linhas mestras do seu projeto educacional para o Brasil: tornaria a EMC 

novamente obrigatória, faria com que a entoação do Hino Nacional Brasileiro nas escolas se 

constituísse como um dos principais eventos pedagógicos regulares e promoveria uma revisão 

nos livros didáticos mediante a retomada de conteúdos disseminados sob o regime militar e 

que já estavam superados desde a abertura democrática. O ministro chegou a escrever para os 

diretores escolares determinando a leitura pública de mensagem oficial com o slogan da 

campanha eleitoral de Bolsonaro: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. (SHALDERS 

e BARIFOUSE, 2019) Com isso ele respondia à pergunta que, segundo ele mesmo afirmou 

em entrevista à revista Veja, ao final de 2018 o presidente eleito Bolsonaro lhe dirigira 

semanas antes, enquanto o sondava para a pasta da Educação: “Vélez, você tem faca nos 

dentes para enfrentar o problema do marxismo no MEC?”. O ministro deixou claro que sim, 

muito mais por desacatos ao educador Paulo Freire e por acusações ao Partido dos 

Trabalhadores (PT) e à Central Única dos Trabalhadores (CUT) do que por propostas e 

projetos educacionais de interesse nacional. (VÉLEZ RODRÍGUEZ apud CASTRO e 

                                                             
5 A disciplina de OSPB, originalmente incluída nos currículos escolares sob mediação de Anísio Teixeira, em 
1962, foi modificada durante a ditadura militar. Sob o regime ditatorial excluiu-se as disciplinas de Filosofia e 
Sociologia sob o pretexto de que os seus respectivos conteúdos estariam contemplados em OSPB. Por sua vez, 
EMC também foi tornada disciplina obrigatória pelos militares com o intuito de se refrear ações de contestação 
estudantil ao regime.       
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VIEIRA, 2019) Nota-se que, mesmo longe de ser hegemônico como fundamento político-

pedagógico nas escolas brasileiras, o materialismo histórico, nominado pelas autoridades da 

extrema direita simplesmente como marxismo, é visto como um mal a se combater com EMC, 

hino nacional e retorno a conteúdos escolares do período ditatorial. À luz do materialismo 

histórico nota-se que a função do então ministro Vélez Rodríguez era de, afinado com o 

presidente, atuar como intelectual orgânico ao segmento burguês conservador para promover 

a velha concepção idealista de história. O anacronismo dessa missão é de pelo menos meio 

século.                   

No final de janeiro de 2019, o jornal Valor Econômico publicou uma entrevista com o 

ministro Vélez Rodríguez, que foi imediatamente replicada por dezenas de periódicos 

brasileiros dado ao caráter polêmico das afirmações feitas pelo entrevistado. Intitulada 

“Universidade para todos não existe”, a matéria expressa pontos importantes da política para a 

formação escolar profissionalizante assumida pelo governo brasileiro. Para Rodríguez, “As 

universidades devem ficar reservadas para uma elite intelectual, que não é a mesma elite 

econômica”. A afirmação do ministro deixou pontos a esclarecer, uma vez que dela é possível 

inferir que o que ele qualificou como “elite econômica” não teria espaço nas universidades ou 

prescindiria de tal espaço e que as instituições de ensino superior seriam desligadas do 

desenvolvimento econômico para atender a uma “elite intelectual”. Não sendo a “elite 

econômica” e a “elite intelectual” conviventes nas universidades, onde afinal se encontraria a 

“elite econômica”? O ministro Rodríguez não explica durante a entrevista, mas dá pistas sobre 

a quem se reservará o papel de atuar no desenvolvimento econômico, a saber, os jovens 

formados em cursos técnicos durante o ensino médio. O argumento oficial é o de que os 

cursos técnicos proporcionariam maior “retorno financeiro” porque garantiriam a entrada 

mais rápida dos jovens no mercado de trabalho, mercado este que dispensaria formação em 

nível superior. Procurando embasar seu argumento empiricamente, o ministro cita um 

hipotético jovem formado em Direito que atua como motorista vinculado ao aplicativo Uber e 

que “[...] poderia ter evitado perder seis anos estudando legislação”. Se caberá aos formados 

em cursos técnicos atuar no mercado de trabalho, o que se espera da “elite intelectual” 

mencionada pelo ministro? E a que mercado de trabalho o ministro se referia, uma vez que a 

desindustrialização, o desemprego e o desalento batiam recordes exatamente no momento em 

que ele falava? Essa pergunta não foi respondida durante a entrevista, embora tenha ficado 

claro que o número de graduados diminuirá mediante o enxugamento do Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies). (VÉLEZ RODRÍGUEZ apud PASSARELLI, 2019)  
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 Acumulando desavenças, polêmicas e fracasso na condução do MEC, Vélez 

Rodríguez foi exonerado noventa dias depois de assumir o cargo, logo após ser sabatinado na 

Câmara dos Deputados.  

 O novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, integrou juntamente com seu 

irmão, Arthur Weintraub, a equipe que elaborou o plano de governo de Bolsonaro. No 

governo, Arthur ganhou o cargo de assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial do 

Presidente da República, enquanto Abraham foi agraciado com a função de secretário 

executivo da Casa Civil. Com a queda de Vélez Rodríguez, Abraham foi alçado a ministro da 

Educação e mostrou destempero ao mediar cortes nos orçamentos das universidades e 

institutos federais. Obedecendo a uma ordem da equipe econômica do governo, Weintraub 

anunciou um contingenciamento de 30% nos valores destinados ao custeio (despesas com 

abastecimento de água e de energia, limpeza, conservação e bolsas de auxilio estudantil, entre 

outros itens). A exemplo de seu antecessor, o ministro escolheu a difamação, ou o xingamento 

mesmo, às instituições aliado a ameaças de maior prejuízo. Citando as universidades federais 

da Bahia (UFBA), Fluminense (UFF) e de Brasília (UnB), Weintraub, que é professor de 

Economia, dispensou qualquer explicação técnica para os cortes orçamentários e apresentou 

uma cantilena que, soube-se depois, era treinada. Disse que “Universidades que, em vez de 

procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas 

reduzidas”. Explicitou balbúrdia como “[...] bagunça e evento ridículo [como] sem terra 

dentro do campus, gente pelada dentro do campus”. E emendou com insinuações de que as 

universidades estão aquém do desempenho esperado e não ocupam bons lugares em rankings 

internacionais por falta de publicação científica e por não estarem com suas avaliações 

institucionais em dia6. Tentando lograr a opinião pública a seu favor, o ministro diz que 

professores e alunos desperdiçam dinheiro público porque “[...] vão na universidade federal 

fazer festa, arruaça, não ter aula ou fazer seminários absurdos que agregam nada à sociedade”. 

E dá-lhe, aqui e ali, pauladas no PT e na CUT. (WEINTRAUB apud AGOSTINI, 2019) Uma 

frase de efeito inserida por Weintraub em seu pronunciamento de enquadramento das 

universidades merece atenção também pela contradição que vela. Diz o ministro que “Para 

                                                             
6 Segundo a Times Higher Education (THE), as universidades citadas pelo ministro apresentam constante 
elevação no ranking internacional que afere, constituindo-se como importantes instituições científicas no cenário 
mundial. Em reportagem, Renata Agostini apura que “Na classificação das melhores da América Latina, a Unb 
passou da 19.ª posição, em 2017, para 16.ª no ano seguinte. A UFBA passou da 71.ª para a 30.ª posição. A UFF 
manteve o mesmo lugar, em 45.º. Segundo a publicação, as três se destacam pela boa avaliação em ensino e 
pesquisa. E Unb e UFBA aparecem entre as 400 melhores instituições do mundo em cursos da área da saúde”. 
(AGOSTINI, 2019)  
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cantar de galo, tem que ter vida perfeita”, ele que, segundo consta, como professor 

universitário, tem baixa produção acadêmica e extensa lista de desavenças na Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp), onde atuou por cinco anos. (PINHO e LOBEL, 2019)    

Para reforçar suas baterias, Weintraub participou de uma live ao lado do presidente 

Bolsonaro tentando explicar didaticamente o contingenciamento de 30% do orçamento das 

universidades utilizando chocolates. O episódio chamou muito mais atenção pelo fato do 

ministro presentar um amontoado com cem chocolates do qual retirou apenas três e meio, 

tentando fazer o expectador crer que os itens retirados representavam 30% do total, quando, 

na verdade, representava 3,5%. (BAND JORNALISMO, 2019)  

 As ações do ministro Weintraub se constituem como uma série de polêmicas. Cortes 

de bolsas de estudantes e de pesquisadores já sêniores, acusações infundadas e tentativas 

agressivas de enredar a opinião pública pavimentam um projeto neoliberal de entrega das 

universidades públicas brasileiras à iniciativa privada, como no caso do Programa Future-se, 

que visa repassar o custeio das instituições de ensino superior à iniciativa privada em troca de 

serviços a empresas e de influência de grupos empresariais nos planos de desenvolvimento e 

na condução pedagógica das universidades. Por outro lado, as reações ao ministro e à política 

que ele conduz suscitam reações que vão desde manifestações públicas com centenas de 

milhares de pessoas até contestações e repúdio por parte de colegiados universitários e ações 

na justiça.  

Sobre o Future-se, apresentado pelo ministro Weintraub aos reitores de universidades 

federais, a reitora da UnB, Márcia Abrahão, foi enfática: é preocupante entregar a gestão 

universitária a órgãos externos. Após apontar contradições do Future-se, a reitora mencionou 

que a própria Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU) 

não foram ouvidos a respeito. E arrematou, destacando que por trás do discurso de 

descentralização há um controle maior do governo sobre a gestão integral das universidades 

em detrimento de sua autonomia constitucional: “Eles diziam ser a favor de menos Brasília e 

mais Brasil, mas a proposta quer centralizar as decisões no Mec. É inconsistente.” 

(ABRAHÃO apud MANSUR, 2019)    

 A orientação ideológica que se dá ao MEC desde 2016 é claramente neoliberal. 

Todavia, em 2019 tal orientação ganhou uma expressividade tosca que dá claramente a 

dimensão da perspectiva política dos ministros titulares da pasta no atual governo. A gritaria 

ofensiva a que recorrem é propagandeada como técnica de governo. Se não, veja-se duas 

ocasiões em que os próprios Vélez-Rodriguez e Weintraub o admitem. Em palestra em 

conjunto com seu irmão Arthur, o ministro Weintraub reitera a apologia à selvageria como 
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recurso de imposição política. Buscando também elogiar ao seu guru, chamando-o de 

professor Olavo, os irmãos apresentam uma espécie de treinamento para atitudes anti-

dialógicas em uma palestra que proferiram em conjunto durante a Cúpula Conservadora das 

Américas, em dezembro de 2018. Arthur diz que ele e seu irmão adaptaram técnicas de Olavo 

de Carvalho para debates: “Quando o comunista ou socialista chegar para você com o papo 

‗fronhonhon7’, pega ele e manda ele para aquele lugar. Xinga. Faça o que o professor Olavo 

fala.” (WEINTRAUB apud LOUREIRO, 2019) Parece que os irmãos Weintraub se apressam 

para mostrar ao presidente Bolsonaro e ao Olavo de Carvalho a tal faca nos dentes que 

Bolsonaro pedira a Vèlez Rodríguez. Quase quatro meses após a palestra dos Weintraub, 

Vélez Rodriguez, ao final da entrevista à revista Veja em que revela que sua missão no MEC 

era perseguir o comunismo e chama os brasileiros de canibais, destaca o xingamento como 

uma grande virtude. Diz ele que xingar é “Um recurso pedagógico que só um mestre da talha 

de Olavo de Carvalho pode se dar ao luxo de utilizar”. (RODRIGUEZ apud CASTRO e 

VIEIRA, 2019) Pelo que se vê, trata-se de um luxo que os ministros se deram também, 

mostrando terem a mesma talha do seu guru.  

  

 Considerações finais 

 No presente texto foram contrapostas duas perspectivas de mundo, uma racional e 

outra não tão racional. A racional, que engloba, por sua vez, perspectivas contrastantes, a 

saber, a lógico-formal e a dialética, desenvolve-se universalmente enriquecendo os debates 

em todos os setores da vida social e elevando a qualidade do pensamento por meio de estudos 

fundamentados em teorias consagradas. A não tão racional, diferentemente, se impõe pelo uso 

violento do poder e arvora-se, ingloriamente (como a história o demonstrou muitas e muitas 

vezes), importante e pertinente.     

A disposição da educação pública para uso ideológico arrogante e infundado é tão 

escandalosa quanto a sua entrega à exploração por grupos econômicos privados. Essas ações, 

se conjugadas, denunciam seus autores como operadores de um estado claramente posto a 

serviço, como escritório gerenciador, dos interesses do capital. E, se tomam o partido do 

capital, atuam na luta de classes contra os que se distinguem por sua vinculação ao trabalho.    

Entender a luta de classes requer boa formação política e capacidade intelectual (não 

necessariamente universitária). A contradição, a provisoriedade e a continuidade que marcam 

                                                             
7 Na mesma palestra os irmãos Weintraub qualificam como “papo fronhonhon” são os temas sobre misoginia, 
racismo e fascismo. (WEINTRAUB apud LOUREIRO, 2019) 

952



 

a dinâmica histórica não cabem sequer no raciocínio lógico-formal, quem dirá na confusão 

tosca que se pretende revestir de estratégia política nos dias atuais. Eleger alvos, como o PT, a 

CUT e Paulo Freire, atribuir-lhes o título de comunistas, acusá-los de crimes e xingar quem 

quer que se proponha a explicar a complexidade que envolve esses três exemplos e a sua 

inserção histórica, quem dirá quem os defenda, não é sinal de bom uso da inteligência 

justamente por ser flagrantemente desonestidade intelectual. Como seria qualquer detratação a 

qualquer partido político, agremiação de classe ou intelectual decalcando-se os detratados do 

contexto histórico.  

Pois é justamente isso que sustenta em termos político-pedagógicos o materialismo 

histórico. Muito superior a verborragias infundadas e grosseiramente atiradas, o materialismo 

histórico se confirma como princípio teórico-metodológico capaz de prevenir o obscurantismo 

e de criar possibilidades para, mediante a identificação dos elementos de poder e dos 

movimentos políticos nos contextos de disputa por hegemonia, evitar o assalto aos direitos e 

às condições materiais básicas de existência dos que vivem do trabalho. Entre os desafios aos 

intelectuais que se valem do materialismo histórico está o combate à ignorância em todos os 

espaços da vida social, inclusive nas escolas.  
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Resumo  

Este trabalho discute o Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência 
(Pibid) a partir das ‗novas’ relações de trabalho docente na contemporaneidade 
brasileira e está em consonância com a linha de pesquisa Trabalho, Sociedade e 
Educação do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Uberlândia e nas problematizações do GT Trabalho, Educação e Pedagogia 
Histórico-Crítica (PHC). A formação docente está entre as 30 grandes ações do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE) de 2007. Este Plano instituiu o Pibid como 
programa de governo objetivando aproximar a educação no ensino superior da educação 
no ensino básico, qualificar a formação de professores para atuar na rede básica de 
ensino, minimizar a baixa demanda apresentada pelos cursos de licenciatura, articular a 
teoria e prática nas aulas e estimular a permanência dos acadêmicos nos cursos por meio 
da concessão de bolsas, conforme consta nos editais da CAPES 011/2012, 06/2013, 
061/2016, 07/2018. Em regime de colaboração entre as unidades federativas, aos 
poucos, o Pibid vem reestruturando em consonância com as instituições de ensino 
superior, públicas e privadas, a autonomia política e pedagógica dos cursos de formação 
de professores, legitimando as ações das reformas educacionais neoliberais. Essa 
reflexão se apoia em referenciais de abordagem teórico-metodológica sobre o 
Materialismo Histórico Dialético (MHD) e na PHC (Saviani, 2011). A delimitação 
epistemológica permitiu compreender a imersão do Pibid nas universidades e influência 
do programa nos cursos de formação de professores. O MHD contextualizou as 
contradições postas pelo capitalismo neoliberal no que tange a qualidade de ensino, as 
estratégias do Estado, as interferências dos organismos internacionais que atuam na 
reestruturação educacional e, como desdobramentos, instauram o Pibid como modelo de 
formação docente no Brasil. A revisão crítica sobre a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional 9394/96, o Plano de Desenvolvimento da Educação (2007), os 
editais Pibid-Capes, auxiliou na avaliação do contexto histórico e político dos 
documentos oficiais produzidos que dão suporte ao Pibid. Na pesquisa bibliográfica 
encontramos uma vertente crítica nos trabalhos de Mateus (2014), Mateus, Oliveira e 
Sodré (2015) e Medeiros e Pires (2014) quanto à abordagem das políticas públicas 
educacionais que induziram a implantação do Pibid e estabeleceram a formação em 
serviço como um viés do trabalho subsumido do novo professor. Baseando-se 
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epistemologicamente em Fairclough (2001) os autores se apoiam na categoria “agente-
sujeito” à compreensão dos profissionais, forjados em um programa gerencialista de 
formação docente. Conforme aponta Antunes (2018) a precarização estrutural do 
trabalho e a nova morfologia do trabalho são marcos da sociedade capitalista do século 
XXI. No Pibid essas características se manifestam pelo gerenciamento das atividades 
pedagógicas por meio de relatórios sobre a produtividade do trabalho, pela inserção de 
professores em formação em serviço sem as garantias trabalhistas e pela fragmentação 
entre os membros de uma mesma classe por causa do recebimento das bolsas. Estes 
aspectos denotam a reificação e a subsunção do professor em relação à ‗nova’ educação 
promovida pelos interesses do capitalismo global do modelo de acumulação flexível. 
 
Palavras-chave: Reformas Educacionais. Formação em Serviço. Nova Morfologia do 
Trabalho 
 
1 Introdução  

 

As reflexões explicitadas neste texto se propõem a problematizar a relação das 

políticas educacionais no Brasil e o papel do Pibid na formação de professores, 

caracterizada pela precarização do trabalho docente, travestida pelo modelo da gestão 

empresarial do conhecimento escolar. 

O Pibid se territorializa no contexto das políticas educacionais do Brasil como 

desdobramento da LDB 9394/96, após pouco mais de uma década de sua promulgação. 

Ele surge no contexto da nova demanda dos agenciadores financeiros internacionais, no 

limiar do século XXI, que orientam os países subordinados ao capitalismo dependente a 

investirem na qualificação da força de trabalho em todos os setores. Assim, coube à 

educação a proposição de políticas e programas que elevassem a ‗qualidade’ de ensino 

útil voltada à inserção da população marginalizada ao mercado.  

 Nesse contexto situamos o Pibid como um laboratório dos interesses neoliberais, 

radicados no Brasil desde os anos 1990, que se reconfigura no período da política 

econômica desenvolvimentista do Partido dos Trabalhadores (PT). Momento em que as 

orientações da Nova Gestão Pública (NGP) se territorializam ainda mais na 

administração pública brasileira, transformando paulatinamente os direitos básicos da 

população – educação, saúde, segurança - em frentes de serviços e, logo, em 

mercadorias. E, por serem mercadorias, devem ser gerenciadas com eficiência os seus 

modos de produzir para serem entregues ao mercado.  

 A proposição deste artigo se caracteriza como um posicionamento politico aos 

enfrentamentos que perpassam o fechamento das licenciaturas a partir do discurso da 

falta de qualidade (que é mensurada por variáveis generalizadoras sem levar em conta a 
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distribuição dos recursos pela própria universidade), por isso o aporte epistemológico da 

PHC para a construção das reflexões. As discussões a seguir almejam compreender o 

programa a partir das políticas públicas que trazem no bojo de sua construção o discurso 

ideológico previsto para a formatação de um novo modelo de formação de professores 

no Brasil. 

 

1.1 Objetivos 

Este trabalho discute o Pibid no campo das ‗novas’ relações de trabalho docente 

na contemporaneidade, a partir das políticas educacionais no Brasil na formação de 

professores, verificando espectros do modelo da gestão empresarial do conhecimento 

que refletem nas novas formas de precarização do trabalho docente. 

  

2 Referencial Teórico 

Esta reflexão se apoia em referenciais de abordagem teórico-metodológica sobre 

o Materialismo Histórico Dialético (MHD) na Educação que se fundamentam numa 

análise Histórico-Crítica (Saviani, 2011). O MHD contextualizou as contradições postas 

pelo capitalismo contemporâneo no que tange a qualidade de ensino, as estratégias do 

Estado e as instituições internacionais que atuam na reestruturação educacional que vão 

se desdobrar na instauração do Pibid no cenário da formação docente no Brasil. Para 

tanto destacamos os autores Oliveira (2015), Harvey (2008), Freitas (2018), Marini 

(1993), Macedo e Lima (2017) entre outros. 

Mantendo a crítica como abordagem, Shiroma, Campos e Cardoso (2005), 

Maués (2003) e Saviani (2007) fazem um retrospecto sobre as políticas educacionais do 

Brasil, em especial aos dos anos 2000 que, segundo suas reflexões, precarizam a 

formação de professores. Rosa e Santos (2015) alertaram a comunidade acadêmica 

como o documento do Banco Mundial (BM) de 20103 orienta as estratégias de formação 

de professores no Brasil segundo critérios internacionais. Os autores destacam como 

tais estratégias marcham para a precarização da formação e das condições de trabalho 

da categoria. E chamam a atenção de como estas estratégias estão vinculadas a evolução 

do Pibid no contexto brasileiro. Para Antunes (2018) a ascensão do trabalho subsumido 

                                                           
3  Título original do Programa “Achieving world-class education in Brazil: next steps” 
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e reificado, digitalizado e individualizado do século XXI reflete no que ele intitula como 

a nova morfologia do trabalho.   

 Os trabalhos de Mateus (2014), Mateus, Oliveira e André (2014), Marques, 

Andrade e Azevedo (2017) têm como aporte epistemológico de suas reflexões sobre a 

emergência Análise do Discurso Crítica (ADC) contidos na linguagem nas reflexões de 

Fairclough (2001). Entre a categoria que ele analisa é a do agente-sujeito como uma 

posição intermediária que sofre uma determinação inconsciente, mas trabalha sobre as 

estruturas, a fim de modificá-las conscientemente (Melo, 2009, p. 16). Para tanto, ele 

destaca três dimensões que devem ser consideradas: a análise do texto, a análise da 

prática discursiva e análise social. A partir desta tríade se desvenda a gênese das 

motivações que perpassam as políticas educacionais. 

  

3 Procedimentos Metodológicos 

Ao verificarmos nas produções de pesquisa4 a quase unanimidade no consenso 

sobre a eficácia Pibid na formação de professores nos despertou o interesse na reflexão 

sobre o programa em uma abordagem na perspectiva crítica. Nesse sentido é 

indispensável analisar, pela crítica do MHD, como o discurso da classe hegemônica, 

segundo a perspectiva gramisciana, estabelece-se e atua na prática dos sujeitos, que de 

forma subsumida, legitima o poder e a manutenção dos interesses ideológicos do Estado 

os quais, na perspectiva neoliberal, alinham-se às agências internacionais do capital.  

Entre as análises críticas sobre o programa destacamos os trabalhos de Mateus 

(2014), Mateus, Oliveira e Sodré (2015) e Medeiros e Pires (2014). Esses autores 

ressaltam o caráter messiânico do Pibid nos discursos documentais e nas produções 

bibliográficas sobre o programa. Na crítica dos autores o discurso constituído nas 

políticas públicas educacionais se manifesta como uma prática social sacramentada, que 

molda o pensamento ideológico dos ‗agentes-sujeitos’, e que reproduz interesses 

hegemônicos por meio do coletivo. Deste modo, para Mateus (2014, p, 361), recorrer a 

ACD demonstra um engajamento na “crítica exploratória de práticas de formação de 

professores em suas relações com as políticas educacionais neoliberais”.  

A organização reflexiva tem por objetivo sistematizar, por meio de uma 

abordagem qualitativa, fundamentações teóricas e analíticas sobre as políticas 

                                                           
4 Dados acessados em 20 de abril, 2018,  disponíveis em http://sdi.Capes.gov.br/banco-de-
teses/01_bt_index.html. 
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educacionais do Brasil que subsidiam a compreensão da dinâmica do Pibid no interior 

dos cursos de formação de professores a partir da segunda metade da primeira década 

do século XXI. Importa neste texto apresentar o papel da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) como reguladora da política de 

formação inicial e continuada de professores aparelhada ao neoliberalismo. 

Além disto, alinhado ao pensamento de Antunes (2018) o texto se estrutura a 

partir de uma análise crítica sobre os macro interesses internacionais que versam sobre a 

reestruturação e reprodução do modo de produção capitalista, alterando o modus 

operandi do trabalho docente. 

 

4 Resultados:  

As políticas educacionais e o Pibid: prenúncios da nova transformação do trabalho 

docente no Brasil 

Regulado pela Capes o Pibid vem buscando ao longo dos seus onze anos de 

existência, mesmo entre governos diferentes, materializar um mecanismo de formação 

de professores, eficiente e eficaz, baseado na qualificação do sujeito para a produção de 

o conhecimento útil ao atendimento ao mundo do trabalho, legitimando o saber 

padronizado, estandardizado, em detrimento do conhecimento historicamente 

sistematizado. Neste contexto, “as ditas contribuições do Pibid, sua articulação com a 

valorização dos profissionais da educação e com as proposições de reformulações do 

ensino básico, devem ser avaliadas com atenção.” (MEDEIROS e PIRES, 2014, p. 47). 

 A Capes é posta como agência de fomento para os programas de formação 

inicial e continuada, contidos na embrionária Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica. Atuando na regulação do Pibid desde 

2007 a Capes se move a atender “uma realidade que mostra um acentuado crescimento 

na demanda e no desenvolvimento de programas de formação de docentes e de 

internacionalização do ensino superior.” (BRASIL, 2013. p. 11). 

 Neste sentido, propondo ações que estejam vinculadas à construção da 

identidade docente dos futuros professor e qualifica-los pedagógica e 

metodologicamente o Pibid, de 2007 a 2013 lançou oito editais. Assim, de 3.088 

bolsistas nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática em 2007, atendendo 

preferencialmente o ensino médio, o programa em 2013 saltou para a concessão de 

90.254 novas bolsas para graduandos de instituições públicas e privadas nos diferentes 
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cursos de licenciaturas, para ações em diferentes níveis e modalidades do ensino básico, 

de norte a sul do país (BRASIL, 2013). No Edital de 2018 foram disponibilizadas cerca 

45 mil bolsas de iniciação à docência, conforme as mudanças no programa e nova 

política da Capes de formação inicial de professores. Junto com o Programa Residência 

Pedagógica, também regulamentado pela Capes, o Pibid se reconfigura para atender as 

reformas educacionais de 20175 e à nova agenda política e econômica neoliberal, 

instituída no país, após impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016.  

 Apesar dos vários editais do Pibid, eles têm em comum os seguintes objetivos:  

Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 
contribuir para a valorização do magistério; elevar a qualidade da formação 
inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração 
entre educação superior e educação básica; inserir os licenciandos no 
cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes 
oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, 
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-
aprendizagem; incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando 
seus professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 
contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 
licenciatura.6  

 

Em uma superficial observação na construção textual dos objetivos da Capes 

para o Pibid percebemos o uso de expressões caras ao universo neoliberal (qualidade, 

inovador, superação, protagonistas) presentes nas políticas educacionais orientadas 

pelas organizações internacionais. Para desvendar a dialética sobre os interesses 

neoliberais na formação de professores no Brasil, Mateus (2014) trás para reflexão a 

inserção de várias outras expressões (tais como colaboração, inovação, conformação, 

protagonismo, competências, habilidade, democracia participativa, entre outras) que 

denotam o caráter neoliberal do modelo forjado para uma Política Educacional atrelada 

às recomendações dos órgãos multilaterais internacionais como: a Fundação das Nações 

Unidas para Crianças (UNICEF), do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas 

(PNUD), da Organização Cultural, Científica e Educacional das Nações Unidas 

(UNESCO), do Banco Mundial (BM), entre outros.  

                                                           
5 Lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017 que altera a LDB 9394/96 e institui a Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC e altera as diretrizes para o Ensino Médio. 

6 Fundação CAPES/Ministério da Educação. Pibid – Programa Institucional de Bolsa de Incitação à 
Docência. Acessado em 24 de abril de 2018. Disponível em <<http://www.Capes.gov.br/educacao-
basica/Capespibid/pibid>>. 
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   O programa, por meio das bolsas7 e das exigências para a manutenção da 

equipe de trabalho, garante a permanência dos alunos nos cursos de formação de 

professores, diminuindo a evasão e as reprovações. Os participantes do Pibid com a 

divulgação de sua produtividade em eventos, publicações e relatórios oficiais alimentam 

a idealização de um espaço formativo de professores que dispensaria o amplo 

investimento do Estado para a formação em massa do professor do ensino básico.  

 A produção bibliográfica, como registro do consenso, materializa, numa 

perspectiva dialética, a absorção das intenções neoliberais do Estado na formação dos 

professores. Para Oliveira (2006, p. 266) “a hegemonia é a produção conflituosa do 

consenso.” Para uma compreensão marxista a divulgação dos resultados do programa 

expõe a reificação dos sujeitos que incorporam passivamente os interesses do Estado de 

maneira acrítica. Induzem uma discussão sobre a ineficiência do currículo dos cursos 

formação de professores nas Universidades e, por isso, frágeis do ponto de vista da 

qualidade. Na perspectiva da ADC, para Fairclough (2001, p.117): “As ideologias 

embutidas nas práticas discursivas são muito eficazes quando se tornam naturalizadas e 

atingem o status de ‗senso comum’.”   

A bolsa de estudo - evocada nos documentos e nas retóricas como compromisso 

social regido por parcerias entre instituições, professores e futuros professores - atua 

como controle das tensões sociais, maquia a divisão de classe e se revela como um 

instrumento necessário para manter o controle da sociedade sob o domínio da classe 

hegemônica capitalista. Destarte, Mateus (2014, p. 357) coloca em xeque as 

representações dos resultados tidos como satisfatórios pelos pesquisadores do Pibid. 

Para autora o conceito de ‗parceria’ se naturalizou e popularizou como uma solução 

contemporânea para os vários problemas ascendentes, entre eles a crise da educação.  

Na lógica dos interesses dos investidores na economia periférica brasileira o 

Pibid reflete a desoneração do Estado no investimento na Educação em Nível Superior, 

especialmente na área de formação docente, considerada um grande nicho de mercado 

para o setor privado. Mais ainda, formando em serviço, tendo a bolsas de estudo como 

grilhão dos estudantes e dos professores supervisores, o programa cumpre a lógica da 

gestão eficiente dos recursos. O bolsista de iniciação à docência se responsabiliza pela 

                                                           
7
 Iniciação à Docência (ID), Coordenação de Área (CA), Coordenação Institucional (CI), Coordenador de 

Área de Gestão (CAG)e Professor Supervisor (PS).  
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qualidade da educação assumindo atribuições que são próprias dos professores regentes, 

os supervisores assumem mais trabalho e formação continuada em serviço para terem 

direito ao complemento financeiro, a escola reestrutura seus projetos pedagógicos de 

modo acolher as propostas dos subprojetos que, por sua vez, devem atender à proposta 

de Metas “Compromisso Todos pela Educação”.  

 Concordamos com Mateus, Oliveira e Sodré (2015, p. 48) quando analisaram o 

Pibid a partir do relato de ex-bolsistas e concluíram que a “organização discursiva 

consensualmente presente nos textos que discutimos e analisamos nos permite falar do 

PIBID como entidade, isto é, como algo com poder para agir. Seu caráter naturalizado e 

messiânico o torna resistente a leituras alternativas.” 

 Segundo Ferreira (2016, p. 49) a universidade e educação básica fazem parte de 

uma mesma sociedade e por este motivo a educação “está inserida num contexto que 

exprime as ideias neoliberais[...]." Entretanto, diferente dos demais trabalhos que 

ressaltam o Pibid e suas diretrizes sem fazer uma análise crítica do discurso ideológico 

do Estado e das tendências hegemônicas de poder na formação de professores no Brasil, 

ao contextualizar o programa na Universidade Estadual de Goiás Ferreira (2016) 

sinaliza a preocupação em fazer do programa uma oportunidade de inclusão dos 

discentes, sem perder de vista que qualidade na formação e que profissionalização 

docente se faz com investimentos reais nos diferentes níveis de ensino. Com esta 

afirmação justifica as razões do Projeto Institucional do Pibid na UEG, aproximando 

Ferreira e Fairclough da categoria “agente-sujeito”. 

Contudo, embora dos agentes-sujeitos existentes no interior dos Projetos 

Institucionais, o investimento no tripé da universidade ensino x pesquisa x extensão se 

funde no interior do projeto institucional, verticaliza-se de forma sistêmica e materializa 

a lógica de parceria tão esperada entre universidade e escola, ou entre teoria e prática, 

do saber e o fazer: a práxis arregimentada para os interesses neoliberais.   

De tal modo, o Pibid se transforma em laboratório de uma gestão política e 

econômica eficaz que movimenta um ciclo interdependente de ações, políticas 

educacionais, dinâmicas trabalhistas e interesses externos que preparam 

sistematicamente, o coletivo envolvido no programa ao mundo do trabalho flexível. O 

Pibid se revela como uma mola propulsora da precarização estrutural do trabalho e a 

nova morfologia do trabalho, marcos da sociedade capitalista do século XXI, conforme 

aponta Antunes (2018). 
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A gênese do Pibid no capitalismo internacional: a nova precarização do trabalho? 

A gênese do Pibid se materializa no auge da política desenvolvimentista,  

conciliadora com a classe hegemônica, de cunho neoliberal no governo progressista de 

Luiz Inácio Lula da Silva em 2007. O programa nasce no bojo das discussões 

internacionais sobre o combate a pobreza e na necessidade de equidade ao acesso de 

serviços básicos – saúde, educação, alimentação, saneamento básico – que tem por 

objetivo garantir a manutenção da população mundial no ciclo metabólico reprodutivo 

do capital. O Pibid constitui suas raízes nos cursos de formação de professores quando o 

Estado brasileiro demonstra governabilidade e governança8 interna e externamente nas 

tomadas de decisões políticas e econômicas. O programa manifesta a dinâmica 

pretendida pela NGP no processo de reestruturação econômica do Brasil e reforma do 

Estado iniciadas no país a partir dos anos de 1990 e aceleradas no limiar dos anos 2000 

(OLIVEIRA, 2015). 

[...] como certas lógicas e mecanismos utilizados pelas reformas iniciadas no 
período em que o país esteve conduzido por um governo de clara orientação 
neoliberal, permanecem em vigor apesar da mudança política no plano 
federal, a partir do governo do presidente Lula. Na tentativa de um exame 
crítico é importante observar como a NGP foi incorporada por importantes 
setores do Estado e, mais especificamente na educação, que mesmo em face 
de significativas mudanças nos enfoques políticos a partir de 2003, ainda 
persiste contraditoriamente nas instituições e políticas públicas estatais. 
(OLIVEIRA, 2015, p. 635). 

  

Neste contexto, no intento de construir uma lógica empresarial na administração 

do desempenho da Educação (SANDER, 2007; FREITAS, 2018), expressões do 

universo of management se tornam cotidianas nos instrumentos das políticas públicas 

(PINTO, 2016) advindas das recomendações de organismos internacionais multilaterais 

que financiam o desenvolvimento econômico brasileiro. A este aspecto Shiroma, 

Campos e Cardoso (2005) chamaram a atenção sobre a estratégia desses organismos em 

colonizar o vocabulário da sociedade para que ela atenda pacificamente, de forma 

ordeira e subsumida, aos interesses do desenvolvimento econômico dos países credores 

e a dependência dos países periféricos, mantendo assim, a agenda de interesses 

neoliberais. De acordo com Sander (2001, p. 101) “a lógica produtivista da economia na 

                                                           
8 Sobre os conceitos de governança e governabilidade ver em BRESSER PEREIRA, L.C., 1997.  
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educação tem se transformado em paradigma modelador do processo acadêmico e da 

própria vida humana”.   

A construção de consentimento é uma estratégia importante para consolidação e 

manutenção do pensamento hegemônico. (HARVEY, 2008; SHIROMA, CAMPOS e 

CARDOSO, 2005). O consentimento no caso brasileiro se constitui pela rede de 

relações estabelecidas entre os interesses do governo e seus entes federados, da classe 

política dominante, da classe burguesa e dos meios de comunicações.  Aqui é pertinente 

uma ressalva que no Brasil os meios de comunicações são dominados por grandes 

empresas monopolistas que atuam como grande instrumento de difusão dos interesses 

do capital, conforme aponta Orso (2018). 

 Nesta conjuntura, a interferência na política doméstica para educação se sujeitam 

ao típico controle de qualidade do desempenho medido e mediado pelos instrumentos 

sugeridos pelos bancos internacionais (BM, BID e FMI) e demais organismos 

multilaterais como UNESCO, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL) e 

etc.  

 Rosa e Santos (2015, p. 670) destacam como as estratégias de formação de 

professores no Brasil segundo critérios internacionais caminham para a precarização da 

formação e das condições de trabalho da categoria. E nos indicam como estas 

estratégias estão vinculadas a evolução do Pibid no contexto brasileiro. Segundo os 

autores cada vez mais estas instituições atuam no processo de reestruturação reprodutiva 

do capital dos países e exigem do Estado nacional um conjunto de reformas que visam 

flexibilizar o trabalho docente e o processo de aprendizagem pela tecnificação.  

Ao capital é necessário manter o disciplinamento dos trabalhadores ao 
mesmo tempo em que são introduzidas, via tecnologia, uma série de 
modificações na produção. Essa contradição entre disciplinamento e novas 
formas de trabalho em bases tecnológicas flexíveis demandam uma educação 
que constitua nos trabalhadores novos conhecimentos, que não são mais 
técnicos, mas sim tecnológicos. (ROSA e SANTOS, 2015, p. 671). 
 

A regulação dos resultados se manifesta como pacote de estratégias e 

instrumentos de controle social do trabalho docente. Este controle é o meio de produção 

do comportamento social global padronizado, estandardizado, alicerçado pela demanda 

da Divisão Internacional do Trabalho, pela lógica do gerencialismo no setor público e, 

por consequência, pela precarização do trabalho: superexploração do trabalho, docente 

pela busca frenética da qualidade de ensino conforme as exigências em nível mundial, 
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aos moldes da reflexão de Marini (1993). É a gestão incessante de ferramentas para 

produzir um conhecimento para o mundo do trabalho.  

 Diante o cenário internacional a partir de 2002, no governo desenvolvimentista 

de Luiz Inácio Lula da Silva, o Estado estabelece ‗parcerias’ com empresas capitalistas 

para uma agenda de ações voltadas para qualidade na educação. Por meio do Decreto n. 

6.094/2007 se estabelece no Brasil o Plano de Metas “Compromisso Todos pela 

Educação” que deslancharia as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE 

de 2007. O PDE foi instituído para o cumprimento das metas previstas no Plano 

Nacional de Educação (2001-2010), sancionado no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, pela Lei 10.172/2001. (BRASIL, 2008, SAVIANI, 2007; MATEUS, 2014, 

MEDEIROS, PIRES, 2014). A gênese do Pibid está contida no capítulo IV do PNE de 

2001. Para Medeiros e Pires (2014, p. 41), este PNE propõe:  

[...] a melhoria da formação docente por meio de formação cultural com foco 
na formação para a docência, introdução do licenciando no âmbito escolar 
desde o início da vida acadêmica, vinculação do ensino à pesquisa, 
integração e domínio das tecnologias de informação e comunicação ao 
magistério e inclusão de assuntos referentes a vivências na sociedade.  
 

 Na crítica sobre o PDE Saviani (2007) aponta as limitações do documento 

alicerçado nos interesses da sociedade civil, representada por agrupamentos 

empresariais que se vincularam à bandeira da educação, de maneira intencional, por 

intermédio do movimento “Compromisso Todos pela Educação” em 2006. De acordo 

com Harvey (2008, p. 86):  

Os negócios e corporações não só colaboram intimamente com atores do 
governo como chegam mesmo a assumir um forte papel na redação de leis, 
na determinação das políticas públicas e na implantação de estruturas 
regulatórias (que são vantajosas principalmente para eles mesmos). 

 

Para Saviani o PDE se caracteriza como o conjunto de 30 ações para todos os 

níveis e modalidades de ensino e estas ações se organizam de tal forma que buscam o 

alcance de metas de maneira sistêmica. Destas ações o autor esclarece que duas delas 

dizem respeito à questão docente: Piso Salarial do Magistério e Formação. No que tange 

a formação Saviani ressalta a intenção do Estado no aligeiramento da formação por 

meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e cursos de formação inicial e 

continuada de docentes da educação básica.  

Ressaltando sua dinâmica sistêmica e eficiência o Pibid, buscou aproximar a 

educação no ensino superior da educação no ensino básico, qualificar a formação de 
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professores para atuar na rede básica de ensino, minimizar a baixa demanda pelos 

cursos de licenciatura, articular a teoria e prática nas aulas e estimular a permanência 

dos acadêmicos nos cursos por meio de bolsas. 

Assim, a gestão do programa corrobora para formação de uma força produtiva 

da educação baseada nos resultados da produtividade e da eficiência (MATEUS, 2014; 

MATEUS, MEDEIROS e SODRÉ, 2015). Os bolsistas que ocupam as escolas como 

professores em formação e os supervisores, que fazem parte da equipe pela lógica 

meritocrática de seu recrutamento (seleção dos graduandos por meio de provas, 

entrevistas e currículo conforme  editais internos nas instituições), tem o compromisso 

de desenvolverem atividades de ensino que, de forma sistemática aos objetivos de 

outros programas educacionais, alcancem melhores desempenhos dos índices de 

qualidade de educação da escola e domínio de melhores instrumentos para qualificação 

profissional. 

Sobre o argumento do Estado em implantar a unificação e padronização do 

ensino no Brasil de maneira sistêmica recorremos ao discurso do ex-ministro da 

Educação da época, Fernando Haddad, no lançamento do PDE em 24 de abril de 2007: 

[...] o Plano de Desenvolvimento [PDE] ora enunciado [...] é a tradução 
legítima daquilo que eu e o ministro Tarso Genro, atual ministro da Justiça, e 
a nossa equipe que se mantém nos últimos três anos, fez questão, junto com 
os educadores de todo o país, de secretários municipais a reitores, defender 
como conceito estrutural do sistema educacional brasileiro, que vem a ser a 
visão sistêmica da educação. 
A visão sistêmica da educação que se traduz no compromisso do poder 
público, com todo o ciclo educacional, da creche à pós-graduação. (MEC, 
2007)9. 
 

Pelos objetivos do programa podemos dizer que as reformas educacionais do 

Estado sobre a formação docente estão pautadas nos interesses que legitimam o 

consenso sobre a culpabilização do sucesso ou do fracasso em relação aos resultados 

esperados da qualidade da educação se expressa pela dialética da accountability levada 

a cabo pelo Neoliberalismo (FREITAS, 2018). Para Macedo e Lima (2017) a lógica da 

accountability se territorializa na dinâmica dos setores da gestão pública e educação se 

submete ao modelo de responsabilização dos resultados pelo caráter da individualidade, 

competitividade e eficiência. 

                                                           
9  Disponível em << http://portal.mec.gov.br/index.php?catid=223&id=8063:veja-o-que-disse-o-ministro-
fernando-haddad-no-lancamento-do-pde&option=com_content&view=article>>. Acessado em 28 de abril 
de 2018. 
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Neste sentido, a ideia de precarização do trabalho docente pode ser 
compreendida a partir das mudanças oriundas da “Nova Gestão Pública” ou 
“Gerencialismo” que afetaram as condições do trabalho docente, com 
diversas repercussões sobre esses trabalhadores. (MACEDO e LIMA, 2017, 
p. 226). 
 

 Assim a formação profissional pelo Pibid visa atender os interesses da fase do 

capitalismo neoliberal, fundamentado na meritocracia, na apropriação e difusão de um 

conjunto de recursos metodológicos para se produzir um processo educativo que prime 

pela ‗boa aprendizagem (direito a aprender)’ e não pelo ‗boa educação (direito de ser 

educado)’, como explicitado por Freitas (2018, p. 82-83). Manifesta-se como uma 

formação “estandardizada”, pautada na planificação e reificação do trabalho docente 

para os interesses da sociedade digitalizada e extremamente controlada pela ordem 

econômica da mundialização do capital, capitaneada pelas agências financeiras. 

Estas têm todo interesse num sistema de ensino, que reproduza seus valores, 
em que a educação “estandardizada” seja um bom e rentável investimento. 
Os organismos multilaterais são os maiores promotores dessa “ordem 
mundial” e representantes de uma “elite global” que pretende a mesma 
“homogeneização” com a ajuda de uma educação planificada e 
“universalizada”. E o processo de automatização das empresas veio somente 
a potencializar a “semantização” do trabalho, acirrando a competição por 
emprego, ao demandar serviços cada vez mais especializados e “abstratos”. 
(FARIAS, 2014, p. 63). 
 

  A partir do manuseio correto de programas curriculares universais de ensino, 

da cooperação e da minimização dos gastos públicos com concursos públicos e direitos 

trabalhistas o programa representa o espectro do Estado Mínimo que atua por meio da 

superexploração do trabalho humano e na preparação do capital humano para a 

reprodução do capital. Em concordância com Marini (1973, p. 33):  

[...] a superexploração é melhor definida pela maior exploração da força 
física do trabalhador, em contraposição à exploração resultante do aumento 
de sua produtividade, e tende normalmente a se expressar no fato de que a 
força de trabalho se remunera abaixo de seu valor real. 
 

 A partir destas reflexões é que consideramos que o gerenciamento pedagógico 

na formação e no trabalho docente, através do Pibid, manifesta-se como a subsunção do 

sujeito ao novo caminho para a precarização da docência.  

 

5 Conclusões  

Pelo exposto, para compreender as influências do Pibid na crise das licenciaturas 

no interior das universidades é necessário analisar criticamente o Pibid na sua totalidade 

e suas contradições. O programa, neste sentido, agrega uma totalidade de elementos de 
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um Estado eficiente, que prepara sujeitos para o trabalho flexível na educação para a 

manutenção do cenário neoliberal. A partir de 2007, na lógica de elevar a qualidade da 

formação docente e repercutir na qualidade do ensino básico nas escolas públicas, o 

governo cria o Pibid como modelo de formação docente no Brasil. 

 O contexto histórico da economia e da política na metade do segundo 

quinquênio dos anos 2000 materializa as políticas públicas educacionais brasileiras 

empresariais.  A partir de uma perspectiva crítica, especialmente do ponto de vista do 

MHD e com as contribuições da ADC, apresentamos a territorialização do Pibid no 

interior dos cursos das universidades brasileiras, obedecendo a uma lógica de 

internacionalização da economia e atendimento dos interesses dos credores externos.  

Tal contexto, em consonância com o Antunes (2018), ecoa fortemente na 

política de formação de professores e na constituição de uma força produtiva  

precarizada da/na educação alienada e fetichizada pela digitalização do trabalho, pela 

produtividade e relativização do conhecimento, pelo cumprimento de metas, pela 

competividade, pela individualidade, pela meritocracia e pela responsabilização pelo 

fracasso ou sucesso da qualidade, em nível básico ou superior, do ensino. 
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Resumo 

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

                                                           
1Doutoranda em Educação. Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. E-mail:  
ivonesantospsico@hotmail.com 
2Doutor em Filosofia e História da Educação. Universidade Estadual de Campinas - Unicamp. E-mail: 
regishsilva@gmail.com 
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Introdução 
 

A educação (e o ensino), tal qual o trabalho, se constitui numa atividade 

especificamente humana e, portanto, transformam-se historicamente, adquirindo 

características específicas em função das condições políticas, econômicas e sociais de cada 

momento histórico. De forma mais particular, a educação e o trabalho são determinados pelo 

modo de produção da vida material, por conseguinte, acompanham a história da humanidade. 

Logo, entender e discutir a forma como os homens produzem a sua vida material, a 

forma como as relações de produção e as forças produtivas evidencia as relações de poder e 

os modos de produção da sociedade são fundamentais para compreender como os homens 

pensam e estruturam os mecanismos de transmissão social do conhecimento, e a quais 

interesses estes estão subjugados, pois a organização da educação (e dos processos de ensino), 

não pode ser entendida como uma dimensão separada da vida social (LOMBARDI, 2010; 

SAVIANI, 2013a).  

À vista disso, percebe-se que tal estrutura, geradora desse fluxo de transmissão social 

do conhecimento, historicamente, tem se organizado por meio de mecanismos informais, 

assistemáticas e cotidianas, com características marcadamente herdeira de uma cultura sócio-

histórica fruto de um sistema econômico que prioriza as questões do capital em detrimento 

das questões humanas, o que tem levado estudiosos como Duarte (2006; 2008), Freitas (2012; 

2014; 2018) e Saviani (2012; 2013a), entre outros que, a partir de uma concepção marxista da 

educação, procura compreender a questão educacional com base no desenvolvimento 

histórico objetivo, a alertar sobre o status de recurso fundamental que a educação vem sendo 

posta para o desenvolvimento da sociedade contemporânea. 

Contudo, infelizmente, a educação tem adquirido essa posição não pela sua função 

social de transmissão de conhecimentos e/ou pela possibilidade que atribui ao indivíduo 

singular de se apropriar dos elementos culturais produzido historicamente, necessários a sua 

formação como ser humano. O alerta decorre da constatação de medidas político-

governamentais que evidenciam um parcelamento da atividade social da educação com vistas 

a promover o embrutecimento das faculdades e capacidades humanas.  

Ao alertar que, em tempos de mundialização do capital e de flexibilização do trabalho 

humano, o conhecimento vem assumindo papel relevante no contexto ideológico da sociedade 

capitalista, Duarte (2008) reitera que, pautados por diretrizes globalizantes, difundidas por 

organizações multilaterais como o Banco Mundial, articulador do processo de integração das 

nações ao neoliberalismo, os países vêm promovendo ajustes em suas economias, bem como 
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reformas sociais e educacionais para ajustar-se aos novos padrões de acumulação da 

sociedade capitalista. Por este viés, as diretrizes pedagógicas veiculadas privilegiam o 

desenvolvimento de habilidades e competências indispensáveis para a inserção engajada no 

mercado de trabalho, de forma que o principal objetivo da educação limita-se ao 

desenvolvimento da capacidade de “aprender a aprender”. 

A educação, neste contexto, tem se efetivado por meio de políticas que visam à 

padronização do ensino e a mera transmissão dos conhecimentos, como se o processo 

educativo tivesse apenas a função de atender demandas de mercado, minimizando as 

possibilidades de uma educação que promova à universalização do conhecimento, e que 

permita a constituição do indivíduo como um ser livre e universal. 

Sob este ponto de vista e diante da atual centralidade das políticas federais e medidas 

direcionadas ao sistema educacional brasileiro, que evidencia uma desconstrução de direitos 

sociais com uma série de propostas que inviabilizam o financiamento das políticas públicas; 

ratificam a transformação de direitos sociais em “serviços” a serem adquiridos em um livre 

mercado e; dificulta a defesa, definição e construção de uma matriz formativa que atenda a 

diferentes e importantes dimensões da formação humana (FREITAS 2012; 2014), o propósito 

deste texto visa discutir as repercussões dessa política no cenário educacional, destacando a 

preocupação com a defesa do direito à educação como elemento constituinte de uma 

sociedade democrática e do seu significado e importância para a humanização dos indivíduos, 

inclusive as pessoas com deficiência. 

Assim, considerando que, prioritariamente, a partir da década de 1990 ocorre no Brasil 

a apropriação do discurso internacional relacionado aos princípios inclusivistas, tratados nas 

Declarações de Jomtien em 1990 e na Declaração de Salamanca em 1994, e que a partir de 

tais encaminhamentos a escola comum é orientada a organizar-se para receber todas as 

crianças cujas diferenças sejam ou não explícitas, determinou uma reconfiguração em vários 

pontos da organização do trabalho pedagógico3, colocamos em posição de destaque nesta 

discussão as repercussões do atual cenário de crise político-econômico brasileiro no contexto 

específico da educação especial na perspectiva inclusiva. 

Compreendemos que as diferenças tratadas pelos princípios inclusivistas são 

determinadas também por questões sociais, e não especificamente por diferenças individuais. 

                                                           
3 Neste texto optamos pela substituição do termo “organização do trabalho educativo”, o qual é coerente na 
discussão teórica fundamentada pela Pedagogia Histórico-Crítica, pelo termo “organização do trabalho 
pedagógico”, por consideramos que este representa a expressão mais recorrente utilizada entre os educadores.  
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Logo, torna-se imprescindível discutir a centralidade da relação capital/trabalho para pensar 

criticamente as “políticas de inclusão” no contexto complexo das políticas sociais e as 

repercussões que este cenário delineia para o campo educacional, prioritariamente no que se 

refere a uma organização do trabalho pedagógico que versa sobre a constituição de uma 

formação que possibilite tanto ao professor quanto aos educandos se apropriarem do 

conhecimento objetivo e caminharem no sentido da humanização. 

Para o aprofundamento dessas questões, tomaremos como referencial teórico os 

pressupostos histórico-filosófico da Pedagogia Histórico-Crítica, cujos fundamentos são 

dados pelo materialismo histórico-dialético.  

 
 
As possibilidades de (des)humanização da organização do trabalho pedagógico na 
política educacional inclusiva na sociedade contemporânea.  

 

A origem da educação coincide com a origem do próprio homem. Como o homem não 

se constitui individualmente, é preciso que este se aproprie do que a coletividade produz. 

Assim, de acordo com Leontiev (1978, p. 265-266), no processo de produção da própria 

existência, objetivada por meio do trabalho, 

 
Cada geração começa, portanto, a sua vida num mundo de objetos e de 
fenômenos criados pelas gerações precedentes. Ela apropria-se das riquezas 
deste mundo participando no trabalho, na produção e nas diversas formas de 
atividade social e desenvolvendo assim as aptidões especificamente humanas 
que se cristalizaram, encarnaram nesse mundo. 

 

A partir dessa compreensão, Saviani (2013b) esclarece que o processo de humanização 

pelo processo educativo, que nas sociedades pré-capitalistas ocorriam no próprio trabalho 

como produção da vida material, com o advento da sociedade moderna, foi institucionalizado 

pela escola. A escola se constituiu, então, como instituição responsável pela socialização do 

saber sistematizado e como forma principal e dominante de educação. Nas palavras de 

Saviani (2013b, p. 7): 

[...] Esta passagem da escola à forma dominante de educação coincide com a 
etapa histórica em que as relações sociais passaram a prevalecer sobre as 
naturais, estabelecendo-se o primado do mundo da cultura (o mundo 
produzido pelo homem) sobre o mundo da natureza. Em consequência, o 
saber metódico, sistemático, científico, elaborado, passa a predominar sobre 
o saber espontâneo, “natural”, assistemático, resultando daí que a 
especificidade da educação passa a ser determinada pela forma escolar. 
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Assim, a questão que se coloca a partir dessa constatação é como identificar os “[...] 

elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para 

que eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas 

mais adequadas para atingir esse objetivo (SAVIANI, 2013b, p.13)”.   

No presente cenário de mundialização do capital e de flexibilização do trabalho 

humano, marcados por mudanças tecnológicas e pela recomposição do sistema produtivo, 

percebe-se um revigoramento do mito4 de valorização da educação por sua relevância para o 

desenvolvimento das nações, voltando esta ao cerne das discussões políticas e econômicas. 

Verifica-se que, especificamente, a partir dos anos 1980, a busca pela qualidade do 

ensino assumiu uma nova conotação ao se relacionar à proposta neoliberal, que incluiu a 

qualidade na formação do trabalhador como exigência do mercado competitivo, fruto do 

capital mundializado. A educação neste contexto constitui-se num espaço que visa à 

legitimação dos entendimentos entre capital e trabalho, percebendo-se claramente na reforma 

pelo qual vem delineando os processos de ensino, um caráter privatista, quando se impõe ao 

setor educativo a mesma lógica utilizada no mercado. 

Freitas (2012) esclarece que as categorias centrais que definem esta política 

educacional envolvem uma combinação de responsabilização, meritocracia e privatização. 

Uma das consequências desta política é a competição entre profissionais e escola. Os 

resultados obtidos nas avaliações externas têm sido utilizados para excluir aqueles que não 

manipulam adequadamente os conteúdos exigidos pelo Estado e para pressionar, via opinião 

pública, o alcance dos objetivos definidos pelas agências de controle, quando o que de fato 

deveria importar seria uma formação que contribuísse para o desenvolvimento profissional, 

intelectual e social do ser humano. 

Somado a essas evidencias, destaca-se também a necessidade de observar as atuais 

limitações do sistema educacional, impostas pelas políticas federais e medidas apresentadas 

por um governo golpista que, por meio de um golpe jurídico-midiático parlamentar 

desfechado contra a Presidenta eleita, Dilma Rousseff, se compôs movido pela racionalidade 

financeira e que, ao estruturar seu plano de educação, evidencia a desconstrução de direitos 

sociais com uma série de propostas que inviabilizam o financiamento das políticas públicas. A 

par de medidas como “[...] cortes no orçamento; intervenção no Conselho Nacional de 

Educação destituindo os anteriores e nomeando novos membros sem consulta; congelamento 

                                                           
4 Saviani (2012) destaca que tanto a Pedagogia Tradicional quanto a Pedagogia Nova entendiam a escola como 
“redentora da humanidade”. Acreditavam que era possível modificar a sociedade por meio da educação. 
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do orçamento por 20 anos; fim da vinculação constitucional dos recursos para educação e 

saúde (SAVIANI, 2017, p. 560)”. 

E, por fim, estamos vivenciando no presente momento à discussão provocada pelo 

açodamento do governo Bolsonaro uma conjuntura de disputas sobre o sentido de justiça 

social no país, junto ao crescimento de posições que expressam fundamentalismo religioso, 

homofobia, machismo e preconceitos de classe que marcaram o processo e explicitam fissuras 

na sociedade brasileira. 

Se o cenário oferece riscos à democracia, compreendida não apenas no seu sentido 

estrito de democracia formal institucional, mas em sentido amplo, quando considera que a 

justiça social, os direitos humanos, o respeito à alteridade, à diversidade e aqui nesta 

discussão, de forma centralizada, o direito a educação, são condições instituintes, cabe 

problematizar, reconhecendo que os processos sociais não são lineares, que a desconstrução 

de direitos sociais apresentado pelo atual cenário de crise político-econômico brasileiro não se 

trata apenas de lentidão ou estagnação, mas de verdadeiro retrocesso em termos de política 

educacional. 

Retornando a discussão sobre a identificação do acervo mínimo de conhecimentos 

sistemáticos, que se configuram no currículo escolar, e as formas por meio das quais é 

possível a cada ser humano singular se apropriar desse saber, Freitas (2012) esclarece que 

uma das consequências destas políticas é, justamente, o estreitamento do currículo. O autor 

denuncia que a proposta dos reformadores empresariais é a ratificação do currículo básico, 

mínimo, como referência. Tal proposta acarreta consequências graves para a formação dos 

educandos, privando-os de importantes dimensões da matriz formativa. De acordo com o 

autor,  

O argumento para justificar a limitação ao básico é que os outros aspectos 
mais complexos dependem de se saber o básico primeiro. Um argumento 
muito conhecido no âmbito do sistema capitalista e que significa postergar 
para algum futuro não próximo a real formação da juventude, retirando dela 
elementos de análise crítica da realidade e substituindo-se por um 
“conhecimento básico”, um corpo de habilidades básicas de vida, suficiente 
para atender aos interesses das corporações e limitado a algumas áreas de 
aprendizagem restritas (usualmente leitura, matemática e ciências). A 
consequência é o estreitamento curricular focado nas disciplinas testadas e o 
esquecimento das demais áreas de formação do jovem, em nome de uma 
promessa futura: domine o básico e, no futuro, você poderá avançar para 
outros patamares de formação (FREITAS, 2012, p. 389-390). 

 

Todavia, sabe-se que, as políticas públicas educacionais, produzidas por grupos e 

organizações internacionais, são claramente comprometidas com a ação de reprodução e 
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acumulação do capital. Logo, o modelo centralizador, gerencial e monetarista como são 

tratadas as questões da educação vem dando evidentes sinais de falência, evidenciando, 

sabidamente, que não há postos de trabalho qualificados para todos, como sugerem programas 

educativos alinhados com a teoria do capital humano (SAVIANI, 2013a). 

Diante desse quadro, de acordo com Saviani (2017) o grande desafio que enfrentamos 

na situação atual de crise global do capitalismo diz respeito à transformação radical dessa 

forma social, construindo novos parâmetros para uma sociedade menos desigual e injusta, 

com efeito a manutenção de uma necessária resistência ativa contra os ataques que vem sendo 

realizados aos direitos sociais.O autor alerta que:  

A resistência ativa é, pois, indispensável como estratégia de luta por uma 
escola pública livre das ingerências privadas balizadas pelos interesses do 
mercado. Nessa fase difícil que estamos atravessando, marcada por 
retrocesso político com o acirramento da luta de classes lançando mão da 
estratégia dos golpes parlamentares visando a instalar governos ilegítimos 
para retomar sem rebuços a agenda neoliberal, resulta imprescindível 
combatermos as medidas restritivas dos direitos sociais, entre eles, o direito 
a uma educação de qualidade, pública e gratuita, acessível a toda a 
população. Essa foi e continua sendo, agora de forma ainda mais incisiva, a 
nossa luta. A luta de todos os educadores do Brasil (SAVIANI, 2017, p. 
660). 
. 

Partindo dessa compreensão da realidade, a garantia da emancipação não é somente 

um trabalho da escola, mas de todas as instâncias da sociedade. Assim, um segundo aspecto 

relevante que precisa ser considerado diz respeito ao delineamento desta política educacional 

e suas implicações no contexto específico da organização do trabalho pedagógico voltado 

para o atendimento das pessoas consideradas com algum tipo de deficiência, isto é, aos 

educandos público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. 

No Brasil, a apropriação do discurso internacional relacionado à inclusão ocorre, 

fundamentalmente, a partir dos anos 1990. De acordo com Prieto (2006), a Educação 

Inclusiva tem sido caracterizada como um “novo paradigma”, no qual apresenta o 

reconhecimento e valorização das diferenças, o apreço pela diversidade, o respeito aos 

diferentes ritmos de aprendizagens, e a identificação de possibilidade que poderiam 

proporcionar a autonomia do sujeito, no âmbito escolar e social. Enfim, algo que exige 

rupturas com o que, até então, estava sendo posto pela sociedade, inclusive mudanças no 

próprio sistema de ensino.  

Porém, a autora acrescenta que, em se tratando do atendimento aos alunos considerado 

com deficiência é necessário um olhar crítico sobre essa realidade, pois, 

“[...] muito desse novo discurso tem servido para condenar práticas da 
educação especial, sem, contudo ressaltar que sua própria trajetória 
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em muito reflete a marginalização a que foi submetida pelas 
políticas educacionais, o que a fez constituir-se também como 
alternativa com poderio de reiterar o isolamento social daqueles em 
atendimento por essa modalidade de ensino (PRIETO, 2006, p. 40). 

 Tal constatação evidencia o descaso que o poder público apresenta com a educação de 

pessoas que apresentam determinada deficiência e/ou diferença. Segundo Prieto (2006), a 

tradução dessa realidade para o termo “inclusão escolar”, restringiu-se, não raras vezes, 

apenas a oferta de vagas em classes comuns, não evidenciando uma mudança significativa no 

ensino com vistas a promover seus aspectos físicos, psicológico, social, intelectual e cultural. 

 Dentre os documentos mais recentes que normatizam a atual política inclusiva 

destacamos o documento orientador instituído pelo MEC em 2008, denominado “Política 

Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008)”. Esta 

política, posteriormente, foi complementada pelas “Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica (BRASIL, 2009)”, por meio da 

Resolução n°4 de 02 de outubro de 2009 e pelo Decreto n. 7.611 de 17 de novembro de 2011, 

que dispõe sobre a Educação Especial e redefine o Atendimento Educacional Especializado - 

AEE (BRASIL, 2011).  

O AEE é um programa da Educação Especial que, segundo os documentos 

orientadores (BRASIL, 2009, 2010) pode ser ofertado nas Salas de Recursos Multifuncionais 

(SRM) da própria escola em que o educando está matriculado ou em outra escola de ensino 

regular, ou ainda em Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), em 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas 

com as Secretarias de Educação ou órgãos equivalentes, de forma não substitutiva a escola 

comum e em período contrário a escolarização. Do ponto de vista curricular ele passa a ser o 

lócus preferencial para a valorização dos mecanismos específicos voltados para os alunos com 

deficiência ou com um transtorno específico no desenvolvimento. 

A partir desses, a opção da educação especial é oferecer serviços especializados, em 

caráter extraordinário e transitório a uma parte dos sujeitos que compõem a população 

abrangida pela Educação Inclusiva. Aos demais alunos, as causas da sua “deficiência” são 

atribuídas às desigualdades sociais e culturais, compreendidos por grupos minoritários 

representados por etnias de minorias linguísticas e cultural, os homossexuais, as mulheres, os 

negros ou os grupos de classes desfavorecidas ou marginalizados que historicamente, foram 

excluídos dos serviços básicos da assistência social (GARCIA, 2006). 

Em se tratando de pessoas com algum tipo de deficiência Jannuzzi (2012), também 

apresenta que, historicamente, o tipo de atendimento educacional oferecido, objetivava 
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preparar a criança para atender a necessidade da vida moderna nos fatores políticos, sociais e 

econômicos. 

A defesa da educação dos anormais foi feita em virtude da economia 
dos cofres públicos e dos bolsos dos particulares, pois assim se 
evitariam manicômios, asilos e penitenciárias, tendo em vista que 
essas pessoas seriam incorporadas ao trabalho [...]. Vemos que está 
presente no discurso e na prática de seleção a preocupação com a 
ordem, com um trabalho que torne os anormais capazes de produzir de 
acordo com o que socialmente é colocado como produtivo, isto é, para 
produzir mercadorias, lucro (JANNUZZI, 2012, p. 45). 

 

Nesse sentido, sem desconsiderar os movimentos em prol de situações menos 

segregadoras para as pessoas com deficiências, avaliamos imprescindível a centralidade da 

relação capital/trabalho para pensar criticamente as “políticas de inclusão” no contexto 

complexo das políticas sociais, presente nas sociedades capitalistas. 

A filiação da política educacional com as bases liberais e economicistas se reflete em 

pressões de toda ordem para índices quantitativos de produção na esfera educacional. No 

entanto, no âmbito da Educação Especial, este “aligeiramento”, além de inferir na formação 

docente, na apropriação dos saberes sistematizados, na produção do conhecimento e no 

ensino, apresenta sérias implicações aos alunos com deficiências, pois, de forma 

compreensível, mas nem por isso justificável, acabam validando que “[...] os profissionais que 

atuam junto a eles se dediquem mais aos procedimentos metodológicos que a formação, neles, 

do humano” (BARROCO, 2011, p.172). 

No que se refere à formação do professor para atuar na educação inclusiva verifica-se 

que, tal como ocorre na educação como um todo, o processo formativo sobrevém de uma 

forma imperativa para garantir desempenho satisfatório do professor e para atender a 

determinados fins mercadológicos. Observa-se, filiado a este contexto, o impacto causado 

pelas tendências pedagógicas hegemônicas, apoiadas em teorias de bases produtivistas e por 

políticas governamentais, devido à importância estratégica que assumem para realização da 

formação docente, fundamentando cursos aligeirados e em grande proporção alicerçados por 

uma filosofia utilitarista e pragmatista, que muitas vezes são adotadas por professores que 

primam pela prática de fragmentação, pelo imediatismo e pela reprodução, alienando-os 

diante da sociedade. 

Essas ações se consolidam pelas políticas educacionais impostas e refletem a 

precariedade do sistema educacional atual e o notável descaso do governo em relação às 

políticas de valorização docente. Muitas vezes esses profissionais têm que responder a 

exigências que estão além da sua formação e a adquirir competências necessárias que a 
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demanda educacional apresenta e não ao que seria indispensável para sua formação contínua e 

especializada (SANTOS, 2016).  

Decorrente deste contexto percebe-se que, o quadro que afeta o professor não se 

restringe apenas ao plano pedagógico, ou seja, a não apropriação do conhecimento para o 

fortalecimento da sua atuação docente, mas sim, ao bem querer da própria prática educativa, 

ao gosto pelo ofício de ensinar. Sobre isso, Facci (2004, p. 29) afirma: 

[...] sentimentos que os professores têm diante de circunstâncias que o 
próprio processo histórico produziu em termos de educação, tais como 
desmotivação pessoal e, muitas vezes, abandono da própria profissão; 
insatisfação profissional, percebida por meio do pouco investimento e 
indisposição na busca de aperfeiçoamento; esgotamento e estresse, como 
consequência do acúmulo de tensões; depressão; ausência de uma reflexão 
crítica sobre a ação profissional e outras reações que permeiam a prática 
educativa que acabam, em vários momentos, provocando um sentimento de 
auto depreciação. 

 

Outros pontos que passaram a fazer parte da discussão da organização do trabalho 

pedagógico com o advento dos princípios inclusivistas giram em torno de: flexibilização 

curricular, a preparação da escola para receberem os alunos considerados deficientes e o uso 

de técnica e de recursos pedagógicos para auxiliar o professor e os alunos.  

Contudo, devido a falta de políticas sociais mais amplas, estudos realizados por Santos 

(2016) evidenciam que, ao elaborarem mecanismos para a redução das dificuldades de 

aprendizagens, uma das alternativas encontradas pelas redes de ensino é direcionar este 

público para o atendimento na Sala de Recurso Multifuncional, no AEE. Todavia, entendemos 

que a matrícula dos alunos com dificuldades de aprendizagem em um serviço da educação 

especial revela uma prática de transferência do problema de ensino-aprendizagem para a 

criança e não ao sistema, visto que, se a criança não apresenta nenhuma “deficiência”, a sua 

dificuldade de aprendizagem pode estar relacionada com a metodologia de ensino e/ou com 

outros condicionantes provocados pela carência cultural e social. Isso faz com que o AEE, 

nessa perspectiva, passe a funcionar como um mecanismo de certificação de problemas 

pedagógicos. Destinado a compensar deficiência de diferentes ordens. 

E, mesmo quando a projeção da ação educacional no AEE está voltada para atender 

aos fins que lhe é proposto, verifica-se que devido os princípios teóricos que regem sua 

centralidade estarem pautados em uma pedagogia de tendência tecnicista, que objetiva no 

trabalho pedagógico, expectativas do homem com capacidade técnica e habilidades imediatas 

para o processo produtivo do mundo globalizado (SAVIANI, 2012; 2013a), sua 
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especificidade não está articulada aos principais objetivos de uma educação com fins 

emancipatórios, conforme evidencia estudos realizados por Michels (2011, p. 226): 

 
[...] a centralidade das ações dos professores do atendimento educacional 
especializado (AEE) permanece nas técnicas e nos recursos especializados 
[...]. Mesmo aquelas ações que dizem respeito à articulação com a classe 
comum não estão atreladas à discussão pedagógica, e sim a utilização de 
recursos específicos.  
 

Contudo, mesmo ciente dessas (im)possibilidades, ainda assim, frisamos a importância 

do AEE como uma conquista adquirida na trajetória da Educação Inclusiva e ressaltamos que 

a defesa que fazemos é de uma organização do trabalho pedagógico no AEE comprometido 

com o objetivo de possibilitar ao educando com deficiência condição de se reconhecer como 

sujeito consciente de sua realidade histórica e social. 

Assim, embora ainda em processo de discussão, não podemos deixar de demarcar o 

contexto político em que se encontra a estruturação desse atendimento dentro do 

contemporâneo contexto de desconstrução dos direitos sociais posto pelo atual governo 

federal às políticas educacionais.  

Desde 2016, evidencia-se no cenário educacional um projeto do MEC, atualmente 

intitulado por “Política Nacional de Educação Especial Equitativa, Inclusiva e ao Longo da 

Vida”, que trata de questões que apontam mudanças de perspectiva sobre a política de 

inclusão no país, o que em síntese representa retrocessos aos direitos conquistados no campo 

da Educação Especial na perspectiva Inclusiva. Entre as reformulações destacamos dois 

pontos ainda em discussão: a possibilidade de o Atendimento Educacional Especializado 

voltar a ser ofertado nas instituições especializadas devido a destinação de recursos públicos, 

pelo MEC, para as instituições especiais e a possível redução da Educação Especial ao AEE, 

trazendo apontamentos que sugerem ao professor da Educação Especial planejar e executar o 

conteúdo curricular, substituindo o professor da sala comum.  

Frente a tantos desafios para a melhoria das condições educacionais no Brasil, essas 

configurações nos instigam a discutir sobre um terceiro aspecto: a concepção de educação e 

sobre o papel que a escola assume dentro desta perspectiva para a promoção do 

desenvolvimento humano, procurando compreender a questão educacional com base no 

desenvolvimento histórico objetivo, articulado ao compromisso pela transformação da 

sociedade regida pelo capital. 

 A função da escola, que aqui se refere, conforme já evidenciamos, em “[...] de um 

lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da 
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espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à 

descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo” (SAVIANI, 2013b, p.13), 

compreende que o ponto de referência da educação é o compromisso de transformação da 

sociedade em vez de sua manutenção ou perpetuação.  

Posto isto, retomamos alguns postulados da Pedagogia Histórico-Crítica como 

possibilidades de potencializar o enfrentamento pedagógico diante de tais desafios e de 

tomada de consciência sobre os mecanismos que determinam os processos de ensino-

aprendizagem a partir de uma práxis histórico-crítica. De acordo com Saviani (2013a, p. 421):  

 
Numa síntese bastante apertada, pode-se considerar que a pedagogia 
histórico-crítica é tributária da concepção dialética, especificamente na 
versão do materialismo histórico, tendo afinidades, no que se refere às suas 
bases psicológicas, com a psicologia histórico-cultural desenvolvida pela 
Escola de Vigotski. A educação é entendida como o ato de produzir, direta e 
intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 
produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros 
termos, isso significa que a educação é entendida como mediação no seio da 
prática social global. 

  

Diante dessa defesa, a educação, nessa perspectiva, envolve um processo intencional e 

sistematizado de transmissão dos conhecimentos clássicos, de forma que, no contexto 

específico da Educação Especial, destacamos a necessidade da organização dos processos de 

ensino se contrapor ao determinismo biológico e a uma concepção produtivista de educação 

que considera o ser humano, inclusive os deficientes, em abstrato, desvinculado de um 

engajamento contextual. Se contrapor à racionalidade financeira que rege os planos atual, na 

qual destacamos, prioritariamente, a atual Base Nacional Comum Curricular que, além de 

desconsiderar a modalidade de Educação Especial nas suas discussões, reduz as 

oportunidades educacionais dos estudantes e a autonomia docente, revelando forte tendência 

de subserviência e notória vontade de adaptação ao neoliberalismo e aos mercadores da 

educação. 

Consideramos que, a instrumentalização da formação subjetiva e ética das crianças e 

dos jovens a favor dos interesses mercantis representa a submissão do homem ao sistema, isto 

é, a redução dos interesses humanos aos interesses do sistema econômico. Como 

consequência, a educação do ser humano reduz-se, crescentemente, ao desenvolvimento 

racional do domínio de conhecimentos e técnicas necessárias ao sucesso profissional no 

contexto do sistema econômico dominante. Assim, inferimos que urge a necessidade de 

resgatarmos a importância da escola e reorganizar o trabalho educativo levando em conta o 
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problema do saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade da educação 

escolar. Para Saviani (2013b, p. 84), 

A pedagogia histórico-crítica entende que a tendência a secundarizar a 
escola traduz o caráter contraditório que atravessa a educação, a partir da 
contradição da própria sociedade. Na medida em que estamos ainda numa 
sociedade de classes com interesses opostos e que a instrução generalizada 
da população contraria os interesses de estratificação de classes, ocorre essa 
tentativa de desvalorização da escola, cujo objetivo é reduzir o seu impacto 
em relação às exigências de transformação da própria sociedade. 

 

Deste modo, para saber quais são os interesses que impedem e quais que exigem a 

objetividade, Saviani (2013b) destaca que não há outra maneira senão abordar a questão em 

termos históricos. Para tanto, afirma que a tarefa a que se propõe a pedagogia histórico-crítica 

em relação à educação escolar implica em: 

 

a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber 
objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua 
produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as 
tendências atuais de transformação. 
b) Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne 
assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares. 
c) Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas 
assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo 
de sua produção, bem como as tendências de sua transformação (SAVIANI, 
2013b, p. 8- 9). 

 

A partir dessa perspectiva teórica, segundo a qual, teoria e prática são elementos 

indissociáveis, entende-se que a falta de conhecimento teórico durante a mediação do 

processo formativo acaba gerando o esvaziamento tanto do educador quanto do educando. A 

questão se que coloca, a partir dessa constatação e levando em consideração os pressupostos 

da psicologia histórico-cultural é que o desenvolvimento da personalidade está condicionado 

por condições objetivas de existência. O aspecto mais interessante está justamente na 

objetivação da vida humana, no estabelecimento de vínculo entre o sentido e motivo da 

atividade. Esta reflexão implica situar o motivo e o sentido da atividade docente para o 

professor, qual seja: a socialização do conhecimento científico para a humanização do 

estudante (MARTINS, 2007). 

No entanto, conforme aponta Vygotsky (1997), o maior erro da escola tradicional 

consiste em separar sistematicamente o sujeito com deficiência do meio social, isolando-o e 

situando-o num contexto estreito e fechado, limitando-o a um quadro naturalizante de 

estruturação do homem, onde tudo está adaptado ao seu “defeito”, proporcionando-lhe uma 
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educação orientada para a enfermidade e não para a saúde; para o ponto de vista biológico ao 

invés do social, desvinculando-o de um engajamento contextual. 

Desse aspecto podemos compreender como se dá a alienação, ou rompimento entre o 

que dá sentido a uma atividade e o que a motiva. Percebe-se que, diante da expropriação dos 

meios de produção, do produto do trabalho, isto é, diante da expropriação do seu saber 

docente, o homem (o professor) se empobrece, pois não é mais sujeito de seu próprio 

desenvolvimento e capacidade. Tal constatação interfere na hierarquização do fazer docente e 

contribui para a constituição de uma prática pedagógica esvaziadas do sentido de uma 

atividade de caráter formativo. 

Contudo, reforçando a defesa feita pela Pedagogia Histórico-crítica, cuja centralidade 

educacional defende uma perspectiva mais ampla de desenvolvimento humano através da 

especificidade do trabalho educativo, inferimos que, embora as atividades do sujeito nesta 

sociedade sejam fragmentadas, estranhadas, e constantemente ameaçadas por políticas 

neoliberais, ainda assim, é possível compreender sua condição de classe, apreender o 

conhecimento histórico que explica o movimento da sociedade e o que ela tem produzido para 

a minoria dos homens em detrimento da maioria. 

 

Considerações Finais 

As reflexões aqui apresentadas, cuja temática centrou nos apontamentos sobre a 

organização do trabalho pedagógico e as (im)possibilidades que este espaço apresenta para o 

processo de (des)humanização do ser humano na sociedade contemporânea, tiveram por 

objetivo contribuir com a luta de classes através da defesa sobre a especificidade do trabalho 

educativo. 

Assim, concluímos, reafirmando e concordando com Mészaros (2005) que é 

necessária uma mudança nos paradigmas da educação. Tais modificações devem promover 

uma transformação social, criando alternativas para a promoção educacional diferente dos 

padrões da atualidade. É emergente o estabelecimento de uma educação para além do capital e 

que promova transformações não somente no sentido de “servir” o sistema capitalista, mas de 

atuar nele de forma crítica. 

Entre as mazelas que pairam sobre a educação brasileira urge a necessidade de 

concentrarmos nossa força na luta contra políticas que se encaminham para a privatização da 

escola pública e de radicalizar nossas concepções de sociedade no sentido de apresentarmos 

resistências propositivas contra o cenário que está posto, pois, verificou-se que a reforma 

empresarial que vem ocorrendo no campo da educação tem como foco a desconstrução de 
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direitos sociais (com isso, os setores sociais destituídos de recursos são condenados ao seu 

próprio destino e responsabilizados por seu fracasso) e a destruição do sistema público de 

ensino. Nesse contexto, as reformas na educação no tocante ao desenvolvimento das 

capacidades humanas, com vistas à humanização, precisam ser profundas e inevitáveis. 

Somente assim será possível o desenvolvimento de uma nova concepção de mundo contrário 

a lógica do capital, superando o que está hegemonicamente posto pelo modo de produção 

capitalista. 
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[GT4- Trabalho, Educação e Pedagogia Histórico-Crítica] 

 

EDUCAÇÃO ESCOLAR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E/OU 

NECESSIDADES ESPECIAIS NA SOCIEDADE CAPITALISTA: O PROCESSO 

DE “INCLUSÃO”. 
 

Michele de Mendonça Leite1 
Régis Henrique dos Reis Silva2 

 

Resumo 

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

Introdução 

 

Em 1990, no auge do neoliberalismo, em um contexto de crise econômica, a 

partir da realização da Conferencia Mundial de Educação para Todos, na Tailândia, o 

termo inclusão, invade o cenário político educacional, sintonizado às exigências da nova 

ordem econômica mundial, pressionado por organismos multilaterais. Dessa 

Conferência foi aprovada a declaração sobre Educação para Todos e o Plano de Ação 

para a Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem e como consequência, 

aprovada a Declaração de Salamanca. Por este documento, foi instituído o direito das 

pessoas com deficiência, à educação, antes relegada à filantropia, no entanto, ao 

olharmos para a realidade brasileira o que se tem notado é que desde então, estas são 

“acomodadas” em uma classe comum, sem garantias de acesso ao domínio do 

conhecimento organizado, da cultura.  

Assim, mesmo sob a égide da inclusão, são negadas às pessoas com deficiência 

e/ou necessidades especiais o acesso aos bens e serviços nas mesmas condições, 

sobretudo na sociedade capitalista, esta que é essencialmente incapaz de assegurar a 

estes indivíduos o direito à igualdade. É justamente esta condição de desigualdade que 

sustenta a sociedade neoliberal como escreveu Bianchetti (2001, p. 72). Deste modo, as 

pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais, na sociedade contemporânea, 

apesar de inseridas socialmente, encontram-se alienadas dos bens e riquezas sociais. 

Portanto, essa é maneira que se configura a “inclusão” sob o capitalismo. Por isso, 

compreender seu caráter neste contexto contribui para o entendimento do fenômeno da 

“inclusão-excludente” que ocorre nas instituições de educação formal no Brasil.   

Tendo isto em vista, o presente artigo advém de uma pesquisa bibliográfica e 

documental e visa discutir como se desenvolve o projeto de formação humana para o 
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público-alvo da educação especial, levando em consideração o modo de produção 

capitalista, analisando neste contexto, o processo de “inclusão”.  

Para tal, direcionados pela pedagogia histórico-crítica, apresentamos 

brevemente, no primeiro item, a discussão sobre a formação humana na perspectiva 

histórico-ontológica, destacando a relação entre objetivação e apropriação, que se 

efetiva por meio do trabalho, perpassando assim pela análise da contradição entre 

capital e trabalho. Nesta parte, destacamos a categoria da alienação, no intuito de refletir 

no tópico seguinte, o processo de inclusão escolar das pessoas com deficiência e/ou 

necessidades especiais na atualidade. 

 

1. Perspectiva histórico-ontológica de formação humana e/ou educação  

 

O homem se humaniza na atividade de produção e reprodução da sua existência, 

por meio de sua atividade vital, o trabalho, numa relação entre apropriação e 

objetivação. Compreender esta relação é de suma importância uma vez que esta 

segundo Duarte (2013, p. 21) “constitui a dinâmica fundamental da formação do gênero 

humano e dos indivíduos”. De igual modo, o entendimento desta relação possibilita 

refletir, de que maneira se dá a inclusão das pessoas com deficiência e/ou necessidades 

especiais no contexto de uma sociedade de classes em lutas, de divisão social do 

trabalho, sociedade esta, permeada de contradições.  

No que tange aos fundamentos filosóficos, na perspectiva marxista, o que faz o 

humano “ser” é a sua atividade vital, o trabalho. O trabalho é mecanismo geral de todas 

as transformações sociais, determinante na constituição dos processos sociais. Para 

Engels (2013, p.11), o trabalho é muito mais que fonte de riqueza, “é a condição básica 

e fundante de toda a vida humana”, afirmando, até certo ponto, que esta atividade criou 

o próprio ser humano. Este autor, ao discorrer sobre o papel do trabalho na 

transformação do macaco em homem, afirma que a evolução está intimamente 

relacionada à atividade laboral.  

 

Unicamente pelo trabalho, pela adaptação a novas e novas funções, pela 
transmissão hereditária do aperfeiçoamento assim adquirido pelos músculos e 
ligamentos e, num período mais amplo, também pelos ossos; unicamente pela 
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aplicação sempre renovada dessas habilidades transmitidas a funções novas e 
cada vez mais complexas foi que a mão do homem atingiu esse grau de 
perfeição (ENGELS, 2013, p. 13 e 14). 

 

O aperfeiçoamento gradual da mão tem correlação com as necessidades de 

trabalho, uma vez que este estímulo foi transformando pouco a pouco o cérebro do 

macaco em cérebro humano. Assim o que difere homem e animal, essencialmente, é a 

atividade consciente, o trabalho. “Só o que podem fazer os animais é utilizar a natureza 

e modificá-la pelo mero fato de sua presença nela. O homem, ao contrário, modifica a 

natureza a obriga a servi-lhe, domina-a” (MARX, 1982, p.23). Assim em uma 

perspectiva marxiana, o trabalho é princípio ontológico, isto é, determinação histórica 

da condição de constituir como homem, da humanização, base material da consciência e 

da personalidade.  

Marx nos mostra a estreita relação, trabalho, homem-natureza, onde ao atuar 

sobre a natureza e modificá-la, o homem modifica a sua própria natureza, sua própria 

vida. Marx (1985, p. 112), esclarece o processo de objetivação do ser humano ao 

transformar a natureza, basicamente a primeira forma de atividade humana, da seguinte 

maneira:  

 

É só na elaboração do mundo objetivo que o homem se afirma realmente 
como um ser genérico. Essa produção é a sua vida genérica ativa. Mediante 
ela aparece a natureza como sua obra e sua realidade. O objeto do trabalho é, 
por isso, a objetivação da vida genérica do homem, pois este se desdobra não 
só intelectualmente, como na consciência, mas ativa e realmente, e se 
contempla a si mesmo num mundo criado por ele.  

 

Homem e natureza é uma unidade, de maneira que os atos do homem na 

produção trazem consequências sociais. Assim, somente se pode compreender a origem 

e o desenvolvimento do ser, sobre uma base orgânica e inorgânica nesta relação 

dialética entre o biológico e o cultural. Sobre isso, Marx (2002, p.211), em o Capital, 

destaca: 

 

O trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, processo 
em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla 
seu intercambio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como 
uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo – 
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braços e pernas, cabeça e mãos -, a fim de apropriar-se dos recursos da 
natureza, imprimindo-lhes força útil a vida humana.  

 

Com base em Marx, em sua ontologia do ser social, Luckács (1978, p.5) fornece 

uma síntese de que é pelo trabalho, pela sua atividade vital, que o ser humano se 

constitui ser social. “Com justa razão se pode designar o homem que trabalha, ou seja, o 

animal tornado homem através do trabalho, como um ser que dá respostas. Com efeito, 

é inegável que toda atividade laborativa surge como solução de respostas ao 

carecimento que a provoca”. Dessa maneira, a condição do ser é determinada pelas 

formas sociais do trabalho e estas estão reportadas às particularidades históricas.  

Duarte (2013, p. 35) sintetiza a relação entre objetivação-apropriação como 

dinâmica da atividade vital humana e também geradora do processo histórico da 

seguinte forma:  

 

A atividade humana é uma atividade histórica, geradora de história, do 
desenvolvimento humano, de humanização da natureza e do próprio gênero 
humano, em decorrência de algo que caracteriza a especificidade dessa 
atividade diante de todas as demais formas de atividade de outros seres vivos. 
O que caracteriza essa peculiaridade é a relação entre objetivação e 
apropriação que se efetiva já nas formas mais elementares de relacionamento 
do ser humano com a natureza, já no primeiro ato histórico de produção dos 
meios de satisfação das necessidades humanas e de criação, nessa produção, 
de necessidades qualitativamente novas. A relação entre objetivação e 
apropriação se efetiva, portanto, no próprio “ato de nascimento que se 
supera”.  

 

O trabalho nesta perspectiva é uma das categorias marxistas mais relevantes. É 

ele o determinante da práxis histórica, antes dele não havia nada. Sendo assim, não se 

trata de uma escolha teórica, mas de uma determinação histórica. Marx dedicou a sua 

vida a estudar as formas sociais do trabalho, suas mediações e determinações e destacou 

que na sociedade capitalista, o trabalho assume um caráter alienante e não humanizante, 

enxergando não apenas o caráter positivo do trabalho, mas também a sua negatividade. 

Resende (2009, p. 143) caracteriza a alienação em Marx, “pela extensão universal da 

vendabilidade, pela conversão dos seres humanos em mercadorias e pela fragmentação 

do corpo social em indivíduos isolados, buscando seus objetivos limitados e 

individuais”.  Sendo assim, Marx constatou que apesar do trabalho ser atividade vital, 
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no capitalismo, que se refere a sua dimensão histórica, ele se configura como alienação. 

Dessa maneira, a condição do ser humano de não se reconhecer no trabalho, não é 

ontológico, mas particularidade desta sociedade capitalista. 

O desenvolvimento da sociedade burguesa transformou o sentido da produção, 

do trabalho humano e dos seus resultados. Produção como trabalho humano como 

resultado da humanização passa a caracterizar o desenvolvimento de uma nação, de um 

grupo, passou a significar produção de mercadoria, e essencialmente produção de mais-

valia. O sentido da produção então é acumular mais valor. De acordo com Resende 

(2009, p. 85):  

 

O trabalho, que seria a realização da essência humana, converte-se em pura 
exteriorização, objetivação. Objetivação que ganha, precisamente porque se 
efetiva sob o modo de produção capitalista, uma forma específica de 
alienação, ao romper definitivamente a relação do sujeito com o objeto e 
estabelecer a primazia do segundo sobre o primeiro, com a consequente 
coisificação e fetichização das relações sociais. 

 

Dessa maneira, a produção não se volta mais para humanizar, mas para 

fragmentar as relações humanas que apresentam: aquele que produz, aquele que 

distribui, aquele que troca e aquele que consome. A intenção embrionária da sociedade 

burguesa em mudar a dinâmica social, gerou a divisão da sociedade, tornando-a 

desigual e perversa. Não que o antagonismo entre as classes não existisse em outras 

épocas, no entanto conforme explica Engels (2013, p.26): “É no modo capitalista que 

isto encontra sua expressão mais acabada”.  

O novo modelo econômico alterou as finalidades de produção, antes, o homem 

era parte integrante da natureza, agora se apresenta como uma “peça” na dinâmica dos 

interesses do mercado. Verifica-se aí uma contradição que se estabelece entre o caráter 

social da produção e o caráter privado da apropriação. Marx salienta que a propriedade 

privada, ao contrário do que querem levar a crer, não é uma condição da produção, mas 

é característica desta sociedade, onde a distribuição e apropriação do produto dão-se de 

forma alienada, de maneira desigual. Isto somente comprova que o capital nesta 

sociedade existe como agente independente da produção e não é determinado por ela. Se 

não fosse assim, o indivíduo que participa da produção participaria igualmente dos 

resultados desta produção. Se o capital é também um produto coletivo, porque posto em 
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movimento pelos esforços de muitos membros da sociedade, porque quando o capital é 

transformado em propriedade comum não pertence a todos os membros da sociedade? O 

processo de produção material, neste caso o modo de produção capitalista, além de 

produzir a mercadoria, e a mais-valia, produz e reproduz também a relação capital 

trabalho e o antagonismo de classes. 

O trabalho deveria ser manifestação da vida do trabalhador, mas pelo contrário, 

a sua vida começa quando o dia de trabalho termina. Ele somente trabalha para manter a 

sua existência, medíocre existência. No que se refere à compra e venda do trabalho, 

neste sistema, esta relação será sempre contraditória, uma vez que a classe trabalhadora 

é subjugada nesta relação. O operário produz as riquezas para o capitalista por apenas 

um salário, de fome, diga-se de passagem, que se reduzem a uma determinada 

quantidade de meios de vida, suficientes para uma vida de miséria, insuficientes para 

poder existir. Esta relação de desigualdade entre compradores e vendedores ela se 

estabelece no processo da vida real. Ela é, portanto uma contradição estrutural, 

constitutiva desta sociedade, produzida pelo modo de produção capitalista. Dito de 

outro modo, os homens produzem as objetivações humanas, por meio de sua atividade, 

no entanto, são impedidos de se apropriarem destas objetivações, porque se encontram 

em uma posição desfavorável nesta sociedade e não detém os modos de produção. 

Em função destas relações que se estabelecem na sociedade capitalista, aquilo 

que deveria ser humanização, portanto, se transforma em alienação, uma vez que “o 

homem faz da sua atividade vital, de sua essência, um simples meio para sua existência” 

(MARX, 1985 p. 112). Assim, o que deveria ser uma atividade autorrealizadora para o 

trabalhador é algo exterior, alheio a ele, que não expressa a sua individualidade, 

impedindo-o de se desenvolver como “ser genérico”, este, que conforme Duarte (2013) 

é aquele “participante conscientemente ativo do processo histórico da objetivação do 

gênero humano”.  

O mesmo acontece em relação ao patrimônio cultural da humanidade, a exemplo 

das ciências e das artes, que “para a esmagadora maioria das pessoas a apropriação 

dessas aquisições só é possível dentro dos limites miseráveis” (LEONTIEV, 1978, p. 

283). No caso das pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais, elas não 

participam do processo de objetivação e apropriação da mesma forma. E se é assim, não 

conseguem desenvolver suas funções psíquicas, uma vez que o desenvolvimento das 
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mesmas é condicionado pelas apropriações culturais (MARTINS, 2011). Estas pessoas 

então são afastadas das possibilidades de potencialização de suas capacidades humanas 

e, portanto expropriadas de recursos fundamentais para o seu desenvolvimento, e esta 

expropriação, convém destacar, é prevista e esperada no sistema capitalista.  

 

2. A educação das pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais na escola 

pública comum: Inclusão Alienada.  

 

Ao analisarmos a Educação Inclusiva, implementada pelo sistema de ensino 

desde então, sobretudo a partir dos anos de 1990, tem significado estrategicamente 

“inclusão mínima”, apenas “um meio para satisfazer necessidades mínimas da 

aprendizagem das massas de modo que todos os indivíduos possam participar 

eficazmente do processo de desenvolvimento” (BANCO MUNDIAL, 1974, p. 60). Para 

atender o “básico”. Para os pobres e neste sentido, também para as pessoas com 

deficiência, uma educação composta por currículos mínimos, enfraquecida de conteúdos 

significativos, que tem como meta a consecução de um padrão mínimo de qualidade. 

Nessa ótica, Padilha (2013, p. 93) analisa:  

 

O povo é privado de seus direitos, mas propõe-se a ele que estude (mesmo 
que a escola pública ensine pouco); que se qualifique para o trabalho (mesmo 
sem ter trabalho digno); que seja cidadão (desde que reconheça o seu lugar de 
inferioridade por não fazer parte dos proprietários dos meios e dos bens de 
produção).  

 

Cria-se, portanto, uma falsa impressão de inclusão, onde inicialmente possibilita 

acesso à escola, mas que dificilmente significa apropriação dos conteúdos escolares, 

corroborando para a produção das necessidades especiais. Sobre isto, Silva (2016, p. 

171), assim como outros estudiosos, tem denunciado a falta de suporte às crianças com 

deficiência e/ou necessidades especiais, nos levando a compreender, por meio dos seus 

estudos, que o movimento de “Educação para Todos”, não visa de fato equacionar as 

desigualdades sociais, mas apenas minimizá-las, lógica das políticas de equidade social. 

Isto, segundo o autor, fica claro quando se observa os aspectos históricos da terceira 

fase da Educação Especial brasileira. De acordo com ele:  
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Nos últimos 30 anos, a política de “integração escolar” provocou a expansão 
das classes especiais na escola pública, mas, ao mesmo tempo, favoreceu o 
processo de exclusão na escola regular. Já nos últimos 15 anos 
(aproximadamente), as classes especiais, e as escolas especiais, privadas e 
filantrópicas, vêm sendo substituídas pelas salas de recursos (atual sala de 
atendimento educacional especializado), mas de modo precário. 

 

Assim, em seus apontamentos histórico-críticos sobre a educação das pessoas 

com deficiência no Brasil, Silva (Idem, p.170) denuncia estas práticas “pseudo 

inclusivas”, aquelas tomadas pelo discurso de equidade, mas que na verdade não passam 

de práticas segregacionistas, que oferece o mínimo necessário. Ele traz à tona, o caso 

dos atletas paraolímpicos, que sob o argumento de inclusão, de maior participação nas 

competições, são levados a treinarem e competirem em locais segregados. Da mesma 

forma aponta que, na escola e nas universidades do país, 820.433 crianças e jovens 

matriculados enfrentam dificuldades para permanecer estudando. 

 Ao analisarmos a Educação Especial em uma perspectiva Inclusiva, percebemos 

que embora algumas iniciativas ocorram, estas estão inseridas nas políticas educacionais 

para atender as pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais, mas não 

constituem propriamente de fato, um processo de promoção de justiça social. O que era 

de se esperar, uma vez que garantir uma educação de qualidade para todos viabilizaria 

romper com a opressão das populações pobres, esfacelar os modos de dominação, e isto 

não faz parte dos interesses hegemônicos.  

Em síntese, as leis voltadas para Educação das pessoas com deficiência e/ou 

necessidades especiais no Brasil são carregadas de proposições privatizantes, a exemplo 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN 9394/96) onde se percebe o 

favorecimento da relação público/privado na execução do atendimento educacional, e as 

políticas de educação especial neste país assumiram um modelo de gestão gerencial 

caracterizado pela descentralização, mediante programas propostos no bojo do PDE – 

Plano Nacional de Educação, induzidos por editais. Exemplo nesse sentido, foi o 

processo de implementação das Salas de Recursos Multifuncionais, conforme analisou 

Garcia (2005).  

Reflexo disto, de ações descompensadas, de políticas descompassadas, e de 

interesses escusos dos nossos governantes, as situações que encontramos dentro das 

instituições de ensino do país revelam abandono. É deste abandono na “Inclusão” que 
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impede estas pessoas de lutarem igualmente nos vários embates do poder que se 

apresentam na sociedade, se configurando, portanto, como desumanização destes 

sujeitos. Refletir sobre o caráter alienante desta inclusão nos ajuda a perceber que no 

bojo do ato de “afastar”, “distanciar”, “apartar”, enfim, “expropriar” estes indivíduos 

das potencialidades conquistadas pela humanidade, sob o discurso de “incluir” está a 

violência. Concordamos com Padilha, (2013, p.89):  

 

Deixar crianças e jovens deficientes ou pobres sem escola, sem ensino, sem 
aprendizagem e abandonados à própria sorte é impedir, de forma violenta, o 
exercício do direito que todos têm de participar dos bens culturais produzidos 
pela humanidade. (...) Igualmente violento é deixá-los na escola, 
matriculados, com lugar marcado na sala de aula, mas sem aprender, sem o 
acesso a todos os instrumentos e estratégias que respondam às suas 
necessidades peculiares: professores que saibam do que realmente estas 
crianças e jovens necessitam; equipe de profissionais que saiba orientar 
professores e familiares, acompanhando-os no processo de aprendizagem de 
seus alunos e filhos; número suficiente de pessoas para cuidar de alunos por 
sala; número menor de alunos por sala de aula; salas de recurso em pleno 
funcionamento; estrutura física dos prédios adequada; possibilidades de 
locomoção garantidas; projeto pedagógico coletivo; estrutura e 
funcionamento administrativos compatíveis com o projeto pedagógico e com 
as singularidades dos diferentes grupos de crianças e jovens.  

  

Este excerto demonstra os desafios postos pela sociedade capitalista, para a 

formação das pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais. Acrescente-se a isto, 

os inúmeros ataques aos direitos sociais que temos presenciado no Brasil, desde 2016 

quando vimos chegar à Presidência da República pela via do Golpe Militar, Michel 

Temer, o qual com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº. 

55/2016 estabeleceu um teto para os gastos públicos para um período de 20 anos, com 

efeito, os investimentos em educação, que já eram escassos, foram congelados. Também 

em nome da contenção de gastos, o governo ilegítimo de Michel Temer extinguiu o 

Ministério da Ciência e Tecnologia, importante para produção de conhecimento e 

pesquisas científicas no Brasil. Estamos falando, portanto, de um retrocesso substancial 

para as nossas futuras gerações. Assim, com um cenário desalentador como este, sem 

financiamento condizente, fácil prever o desfecho das metas e objetivos postos para esta 

área, e mais especificamente para a Educação Especial em uma perspectiva Inclusiva. O 

cumprimento destes dependeria de um ritmo ininterrupto de crescimento dos 

investimentos em educação, com a PEC 55/2016, fica claro a impossibilidade de 
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garantir os recursos necessários para que os Planos sejam praticados em nosso país. 

Junte-se a isto, que o atual presidente, em pouco mais de 8 meses de governo, tem 

demonstrado descaso com relação à temática da Educação Especial em uma Perspectiva 

Inclusiva, deixando rastros de incertezas, impossibilidades e incompetência para que 

uma política efetiva voltada para as pessoas com deficiência se efetive.  

Como se pode perceber, temos em curso em nosso país, além do fenômeno de 

Inclusão alienada, e aí basta observar o pequeno número de pessoas com deficiência 

e/ou necessidades especiais dentro das escolas, “uma exclusão escolar generalizada” 

(SILVA, 2016, p. 170). As políticas sociais, mesmo as de inclusão, visam à manutenção 

e reprodução do capital. Segundo este autor (2016, p.171):  

Essas políticas começaram serem implantadas nos anos de 1990, nos 
governos Collor de Mello (1990 – 1992), Itamar Franco (1992 -1994) e FHC 
(1995-2002) com a reforma do Estado e da Educação. Porém foi a partir do 
ano de 2003, no governo Lula, que essas políticas foram potencializadas com 
a implantação de políticas sociais via gestão por editais, como estratégia de 
indução ao modelo educacional assumido pelo governo, principalmente na 
área de educação especial.  

 

 Dessa forma, estas políticas estão a serviço do capital, e conforme já foi 

pontuado, subordinadas ao critério econômico. Assim, além de a educação atuar 

qualificando o indivíduo para ser explorado no trabalho, agindo na manutenção do 

sistema capitalista, ela atua como força de conformação, fazendo que este indivíduo se 

sinta responsável, por exemplo, pela falta de trabalho digno, do fracasso escolar, pela 

exclusão imposta a ele por este sistema. Isso tudo por meio da pedagogia da hegemonia 

colocada em prática para educar o consenso (NEVES, 2005), para apaziguar e 

socializar. Pedagogia que se assemelha a que foi citada por Severino (2006) como 

aquela que mantém a servidão tornando – a até voluntária, que manipula o indivíduo na 

tentativa de produzir nele a ilusão de felicidade e de prosperidade e que busca criar no 

indivíduo a sensação de fazer parte do “todos”.  

Diante do que se tem observado dentro das escolas, essa pedagogia da 

hegemonia tem funcionado muito bem. Talvez porque como escreveu Severino (2006, 

p.305-306): “a educação tem se mostrado, como presa fácil do inviesamento ideológico, 

que manipula as intenções e obscurece caminhos, confundindo objetivos com 

interesses”.  
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Considerações Finais 

 

Com base no exposto, é possível afirmar que a formação das pessoas com 

deficiência e/ou necessidades especiais, é tomada pela perspectiva do Estado Mínimo, 

reduzida a acesso e permanência. Dessa forma, na lógica capitalista, a educação 

inclusiva tem significado, Inclusão Alienada, pois por meio de uma escolarização 

precária, o individuo é privado de condições que propiciem seu desenvolvimento, 

ficando impossibilitado, de compensar as suas deficiências. Assim, na sociedade 

capitalista, as pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais são apartadas, 

distanciadas, dos recursos e bens conquistados pela humanidade, ao mesmo tempo, em 

que se criam para elas situações de “Inclusão”.   

Nas escolas públicas brasileiras, esta inclusão está a serviço do capital, uma vez 

que sob a égide neoliberal, tem significado alienação dos indivíduos pela não 

socialização do conhecimento historicamente acumulado. Dessa forma, o que o 

pensamento neoliberal entende como “Inclusão” é inserção de “todos” na escola, sem 

garantir propriamente a estes, igualdade de acesso aos bens produzidos socialmente. 

Assim, em uma realidade onde as crianças com deficiência e/ou necessidades especiais 

acompanham as aulas sem nenhuma revisão substantiva da organização do trabalho 

educativo nas escolas que os reconheça como sujeitos de direitos e dignos de 

humanidade, o que se observa é que neste sistema elas muitas vezes são abandonadas a 

própria sorte, e não são dadas a elas sequer as possibilidades de se apropriarem dos 

conteúdos escolares.  
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GT 4 - Trabalho, Educação e PHC 

 

ALFABETIZAÇÃO EM SALA DE RECURSOS NA ESCOLA DO CAMPO 

 

Adriana Cristina Morais Eloy1 
Luciana Cristina Salvatti Coutinho2 

 

Resumo 

Considerando a alfabetização uma condição necessária para o acesso aos conhecimentos 
científicos sistematizados historicamente em uma sociedade letrada, este estudo traz como 
temática o trabalho educativo oportunizado para a alfabetização dos alunos atendidos em sala 
de recursos multifuncionais na escola do campo. De acordo com Saviani (2015), compreende-
se que o trabalho educativo produz direta e intencionalmente em cada indivíduo a 
humanidade, tomando como referência o máximo de desenvolvimento já alcançado pelos 
seres humanos. Como a escola contribui nesse processo? Por meio da socialização dos 
conhecimentos sistematizados coletiva e historicamente produzidos. Sendo a alfabetização um 
conhecimento construído histórica e culturalmente, é necessário transmiti-la através do 
ensino, com trabalho objetivo e organizado, para tanto se faz imprescindível o trabalho 
educativo. Autores como MARSIGLIA e MARTINS (2015) asseveram que a não 
alfabetização pressupõe as dificuldades escolares posteriores. Já DANGIÓ e MARTINS 
(2018) advogam que a alfabetização deve estar ligada aos processos educativos 
desenvolventes, sendo que, para MARTINS e SAVIANI (2017), o trabalho educativo é que 
promove as condições para a aprendizagem e que organiza as situações exigidas pela escola 
para assim legitimar a alfabetização. Para o desenvolvimento do estudo, delimitou-se analisar 
o processo de alfabetização dos alunos atendidos na sala de recursos multifuncionais de uma 
escola do campo no município de Porto Feliz/SP, apoiando-se, para tanto, nos pressupostos 
teórico-metodológicos da pedagogia histórico-crítica que se sustenta no materialismo-
histórico e dialético. Sendo a pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa, utilizamos como 
procedimentos de pesquisa entrevistas semiestruturadas, questionário, observação de 
documentos administrativos e didático-pedagógicos. Foram sujeitos da pesquisa cinco alunos 
atendidos na sala recursos (1º ao 5º ano – ensino fundamental I), cinco familiares, a 
professora da sala de recursos, quatro professoras da sala de aula regular, e a coordenadora 
pedagógica. Os resultados preliminares apontam que o processo de alfabetização na sala de 
recursos se difere parcialmente dos procedimentos adotados na sala regular, especificamente 
quanto aos recursos didáticos utilizados e, ainda, referente à relação educativa que se 
caracteriza pelo atendimento individualizado. Essas diferenças observadas indicam um 
avanço no processo de alfabetização das crianças atendidas na sala de recursos, mas de forma 
limitada. Infere-se que essa limitação se dá em função da concepção pedagógica que orienta o 
processo de trabalho educativo em relação à alfabetização que, apesar das mudanças 
observadas em aspectos específicos do processo educativo, permanece a mesma.  
 
                                                             
1 Mestranda em Educação, UFSCar, adricmorais@hotmail.com. 
2Doutora em Educação, UFSCar, lucscoutinho@gmail.com. 
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1 Introdução  

 

O processo histórico da educação especial brasileira assim como a luta dos 

movimentos sociais das pessoas com deficiência, a partir da década de 1980, parte dos anseios 

destes indivíduos para ter o acesso aos seus direitos políticos, sociais e dentre estes o direito à 

educação escolarizada. Consequentemente no que diz respeito a este histórico, se fez 

necessário abordar a conquista do direito em participar da elaboração da Constituição Federal 

de 1988 e a partir deste marco a busca pelo direito à educação escolarizada, passando do 

movimento da integração até o movimento da inclusão escolar. 

Pensar na educação escolarizada das pessoas com deficiência não é atual, pois tal 

demanda vem da necessidade destes indivíduos terem seus direitos reconhecidos como 

pessoas independente de suas condições físicas, intelectuais e sensoriais. 

Mazzota (2011) indica que quando os indivíduos perceberam as condições favoráveis 

e possíveis é que determinadas pessoas, homens ou mulheres, leigos ou profissionais, 

portadores de deficiências ou não, despontaram como líderes da sociedade em que viviam, 

para sensibilizar, impulsionar, propor, organizar medidas para o atendimento às pessoas 

portadoras de deficiência. Esses líderes enquanto representantes dos interesses e necessidades 

das pessoas com deficiência, ou com elas identificados, abriram espaços nas várias áreas da 

vida social para a construção de conhecimento e de alternativas de atuação com vistas às 

melhorias das condições de vida de tais pessoas. (MAZZOTA, 2011, p. 17) 

No decorrer da história, percebe-se que a trajetória escolar dos estudantes que 

frequentam as salas de recursos multifuncionais é definida na maioria das vezes pelo fracasso 

quanto à apropriação da leitura e da escrita, comprometendo o acesso aos conhecimentos 

elaborados cientificamente. 

É a alfabetização que determinará a trajetória escolar dos estudantes (MARTINS e 

MARSIGLIA, 2015), portanto estar na escola não é garantia de aprendizagem, há que se 

buscar condições para que esta se efetive.  

De acordo com Martins e Marsiglia (2015, p. 73): 

... a alfabetização compreende um processo de apropriação, pelos indivíduos, de 
uma forma específica de objetivação humana: a escrita. Essa objetivação é produto 
histórico do trabalho, da vida social e, como tal, assenta-se necessariamente, na 
prática social. Se isso confere, quando a escrita deixa de ser compreendida como 
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uma unidade de sentido nas práticas sociais, quando se aliena daquilo que lhe 
confere fundamento, tal fato resulta do fracasso no processo de transmissão, 
portando não há alfabetização. 

 

Para tanto, ser alfabetizado é condição para se apropriar dos conhecimentos científicos 

e dos saberes sistematizados que são objetos do trabalho educativo desenvolvido nas 

diferentes disciplinas escolares. Ou nas palavras de Saviani (2015, p. 288):  

 
 
Ora, o saber sistematizado, a cultura erudita, é uma cultura letrada. Daí que a 
primeira exigência para o acesso a esse tipo de saber é aprender a ler e escrever. 
Além disso, é preciso também aprender a linguagem dos números, a linguagem da 
natureza e a linguagem da sociedade. Está aí o conteúdo fundamental da escola 
elementar: ler, escrever, contar, os rudimentos das ciências naturais e das ciências 
sociais (história e geografia humanas). 

 

Pode-se afirmar que para a efetivação da aprendizagem destes saberes há a 

necessidade do ensino através da organização intencional do trabalho educativo. 

Neste caso, compreende-se como trabalho educativo: 

  
Podemos, pois, dizer que a natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele 
produzida sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho 
educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, 
a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. 
Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos 
culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que 
eles se formem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das 
formas mais adequadas para atingir esse objetivo. (SAVIANI, 2015, p. 287) 
 
 

Por meio do trabalho educativo é que se organiza a aula. Nesta organização, compete 

ao professor eleger os conteúdos, o lugar, o tempo e a forma como se dará o ensino. Neste 

ordenamento dos elementos que compõe o trabalho educativo como mostra a pedagogia 

histórico-crítica, este processo de apropriação pelos indivíduos das produções culturais que 

permitem a elevação de sua subjetividade aos níveis mais ricos e complexos alcançados pelo 

gênero humano não ocorre sem a mediação do trabalho educativo intencionalmente 

organizado (DUARTE, 2016, p. 59). 

Percebe-se que o processo de trabalho educativo, assim, implica na consciência, por 

parte do professor: 1) da necessidade histórica de apropriação, por parte das novas gerações, 

de um conjunto determinado de elementos culturais; 2) a definição das finalidades do 

processo educativo; 3) a definição clara e fundamentada dos conhecimentos sistematizados 
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que se convertem, na escola, em saberes escolares; 4) na sequenciação e dosagem desses 

conhecimentos para efeitos de apropriação; 5) a identificação (ou construção) dos recursos 

por meio dos quais esses saberes serão socializados; 6) a prática pedagógica propriamente 

dita, ou, em outras palavras, a ação de ensinar e aprender, momento em que todos os 

elementos constitutivos do trabalho educativo se articulam numa unidade dialética; 7) o 

acompanhamento do processo de aprendizagem, por meio de criação de instrumentos que 

permitam avaliar o processo educativo. 

Sendo a leitura e a escrita uma invenção dos homens e necessária no mundo letrado, 

no qual vivemos, é necessário o trabalho intencional, pois a apropriação dos códigos para 

alfabetizar-se não se dá de maneira natural.  

Logo, para alfabetizar-se, exige-se uma necessidade, e esta carência é construída 

socialmente na medida em que os homens tornam-se sujeitos participantes da vida social. 

Segundo Antunes (2016, p. 26): 

 

Portanto, uma parte da natureza, com necessidades naturais e capacidades 
igualmente naturais de satisfazê-las, ao invés de simplesmente ajustar-se às 
possibilidades dadas pela natureza, ajusta, adapta, transforma não só estas 
possibilidades, mas a própria natureza como um todo às suas necessidades. 
Cabe aqui salientar que tal processo de transformação da natureza pode, inclusive, 
transformar as próprias necessidades humanas iniciais em necessidades cada vez 
mais elaboradas e isto remete a um aspecto de fundamental importância para o 
processo social de formação de seres humanos.   

 

Para tanto, ser alfabetizado também se torna uma necessidade dos alunos  atendidos 

nas salas de recursos multifuncionais, pois como reza a Constituição Federal de 1988, em seu 

Art. 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 

1988). 

Na primazia do direito acima, ainda a própria Carta Magna garante que o dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino 

(BRASIL, 1988).  

Embora a legislação maior garanta o direito à educação, este nem sempre foi atendido 

e em dias atuais, continua a ser de difícil condição. Se analisada na história as condições da 

educação da pessoa com deficiência, nota-se as formas como esta se constituiu ao longo do 
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tempo3 de forma limitada e, em sua maioria, tendo sido negado às pessoas com deficiência o 

acesso à escola e, quando nela, são continuamente excluídos do acesso aos saberes escolares. 

Essa situação relativa às pessoas com deficiência é agravada quando se toma como lócus de 

análise as escolas do campo caracterizando-se, assim, uma dupla negação: pelo fato de serem 

pessoas consideradas com deficiência e, também, pelo fato de serem filhos de trabalhadores 

rurais. 

Ao buscar um olhar para a população do campesinato e de acordo com o Decreto nº 

7352/10: 

 
Art. 1º A política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação da 
oferta de educação básica e superior às populações do campo, e será desenvolvida 
pela União em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, de acordo com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de 
Educação e o disposto neste Decreto.  
§ 1º  Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: 
I - populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores 
artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os 
trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, 
os caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do 
trabalho no meio rural; e 
II - escola do campo: aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela situada em área 
urbana, desde que atenda predominantemente a populações do campo.  
§ 2º  Serão consideradas do campo as turmas anexas vinculadas a escolas com sede 
em área urbana, que funcionem nas condições especificadas no inciso II do § 1º.   
 
 

Apoiando-se no artigo do decreto supracitado, a referida escola onde a pesquisa foi 

realizada, além de estar situada em bairro de área rural, também atende alunos advindos de 

outros bairros rurais adjacentes, sendo o acesso por meio do transporte escolar público, pois 

de acordo com o decreto (7352/10), art. 4º, inciso IX – “oferta de transporte escolar, 

respeitando as especificidades geográficas, culturais e sociais, bem como os limites de idade e 

etapas escolares”, atendendo de certa forma o que afirma o referido decreto.  

Referente ao número de alunos matriculados, em 2018, no período de julho a 

dezembro quando se deu a pesquisa, a escola tinha 671 alunos. Destes, 116 estavam 

matriculados na Educação Infantil e 555 no Ensino Fundamental I e II. 

O objetivo deste estudo foi analisar o processo de alfabetização dos alunos atendidos 

na sala de recursos multifuncionais, da escola já supracitada.  

                                                             
3 JANNUZZI, G. de M. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do século XXI. 3 ed. rev. 
Campinas: SP, Autores Associados, 2012. Coleção educação contemporânea. 211 p.  
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As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, 

mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento educacional 

especializado. (BRASIL, 2011)4. 

Desta maneira, o Decreto 7611/11 em seu art. 2º, traz a seguinte definição para 

Atendimento Educacional Especializado:   

 

Art. 2° A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado 
a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação. 
§ 1º  Para fins deste Decreto, os serviços de que trata o caput serão denominados 
atendimento educacional especializado, compreendido como o conjunto de 
atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e 
continuamente, prestado das seguintes formas: 
I - complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos 
estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou 
II - suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação.  
(BRASIL, 2011)  

 

No que diz respeito a esta assertiva, o atendimento educacional especializado tem 

como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas 

necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional 

especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 

substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos 

estudantes com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. (BRASIL, 2008)5.  

Deste modo, com base na legislação sobre a educação especial, há um público-alvo 

que deve ser atendido na sala de recursos multifuncionais que é definido de acordo com a 

Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, em seu art. 4º: 

 

Art. 4º Para fins destas Diretrizes, considera-se público-alvo do AEE: 

 I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, intelectual, mental ou sensorial.  
II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam 
um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento 

                                                             
4 Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 
especializado e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Decreto/D7611.htm#art11>. Acesso em: mai./2019. 
5 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008). Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-
educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192>. Acesso em: mai./2019. 
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nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa 
definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, 
transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra 
especificação.  
III – Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um 
potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, 
isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. 
(BRASIL, 2009) 

 

 Considerando as legislações da educação especial e o objetivo da pesquisa em 

analisar o processo de alfabetização dos alunos atendidos na SRM6, fez-se uma delimitação de 

quais alunos seriam sujeitos da pesquisa, sendo que naquele momento a professora da sala de 

recursos multifuncionais atendia um grupo de 17 alunos, sendo eleitos e tendo como premissa 

9 alunos, os quais estavam distribuídos como mostra a tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Alunos atendidos na SRM7 

ALUNO NÍVEL DE ENSINO ANO/SÉRIE SEXO DIAGNÓSTICO 

1 Ensino Fundamental I 1º ano F Sem diagnóstico  

2 Ensino Fundamental I 1º ano M Sem diagnóstico  

3 Ensino Fundamental I 2º ano M Distúrbio psicomotor 

4 Ensino Fundamental I 2º ano M Sem diagnóstico  

5 Ensino Fundamental I 2º ano M Sem diagnóstico (suspeita de 

nanismo) 

6 Ensino Fundamental I 2º ano F Sem diagnóstico  

7 Ensino Fundamental I 3º ano M Sem diagnóstico (suspeita 

dislexia) 

8 Ensino Fundamental I 4º ano M Sem diagnóstico  

9 Ensino Fundamental I 4º ano M Deficiência Física (ostomia) 

Tabela elaborada pela autora. Fonte: dados fornecidos pela professora da SRM. 

 

Ao se ter como objetivo da pesquisa a análise do processo de alfabetização, fez-se um 

recorte do 1º ao 5º ano de ensino fundamental I, considerando ser esta a faixa escolar onde a 

alfabetização se consolida. Portanto, os demais sujeitos dos outros anos e níveis escolares não 

participaram. 

                                                             
6 SRM – Sala de Recursos Multifuncionais.  
7 Os alunos estão representados por números para manter a identidade preservada. 
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Destes sujeitos, foram eleitos para a pesquisa nove, dos quais somente sete foram 

autorizados pelos responsáveis. Sendo possível somente cinco efetivamente serem 

participantes, já que outros dois o contato com os responsáveis para a realização da entrevista 

e aplicação do questionário não foi possível.  

Para se obter a autorização para a participação dos sujeitos (alunos), teve como elo de 

comunicação a professora especialista, já que o acesso das famílias à escola é limitado por 

várias questões como distância, transporte, horário de trabalho, entre outras situações. 

Os contatos com as famílias aconteceram da seguinte maneira: primeiramente foi 

enviada aos responsáveis uma carta explicando sobre a pesquisa, a qual foi entregue por meio 

da professora especialista. Como descrito, das nove cartas enviadas, somente sete aceitaram. 

Ainda em relação aos responsáveis, após o aceite em participar da pesquisa, o contato 

seguinte foi via telefone, por meio do qual foram combinados os encontros para a entrevista e 

aplicação do questionário.  

As famílias entrevistadas são todas pertencentes à classe trabalhadora. Portanto os 

horários e dias para estarem na escola eram inviáveis, pois o trabalho no campo (colheita, 

plantio, ordenha do gado, abater animais), não possibilitavam os encontros. Desta forma, as 

entrevistas foram agendadas aos sábados nas casas das famílias, com exceção de uma mãe que 

trabalhava no comércio local, sendo esta entrevista agendada no horário do almoço.  

Após o consentimento das famílias, os alunos foram entrevistados na escola durante o 

período de aula. Já as professoras da sala regular, foram agendados horários durante as aulas 

ou em horário de reunião pedagógica. A professora especialista foi entrevistada no primeiro 

encontro no mesmo dia em que houve a apresentação da pesquisa para a equipe gestora, 

embora já houvesse a autorização do prefeito para o estudo. 

A equipe gestora (orientadora pedagógica e vice-diretor) e a representante da 

secretaria municipal da educação (Coordenadora Técnica Pedagógica de Apoio ao Sistema  

Educacional), também tiveram suas entrevistas agendadas. 

Quanto ao atendimento na SRM, a legislação reza que deve acontecer no contraturno8 

e que para que este aconteça há de se ter um público-alvo9, no caso da escola onde ocorreu a 

pesquisa, nenhuma das situações se aplicavam por várias razões.  

                                                             
8 De acordo com a Resolução Nº 4, de  2 de  outubro de 2009, Institui Diretrizes Operacionais para o 
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. em seu  Art. 5º O 
AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de 
ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser 
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Na primeira situação quanto ao atendimento no contraturno, os alunos ficam à mercê 

do transporte escolar, pois residem longe da escola, saem de suas casas entre 5h00 e 6h00, 

para iniciar a aula às 7h00. No retorno, a saída da escola acontece às 11h30, havendo alunos 

que chegarão em suas casas entre 12h30 e 13h30. Desta forma, parece ser inviável o 

contraturno, pois segundo relatos da professora especialista:  

 
“Os atendimentos não acontecem no contraturno, é por conta das dificuldades que 
nós temos aqui na área, na região. As crianças permanecem muito tempo dentro do 
ônibus, né. Por exemplo se fosse funcionar no contraturno a criança teria que vir de 
manhã, saindo da casa dela umas 5h30 /6h00, para chegar na escola 7he vamos 
supor que o horário dela de atendimento é 8h00, ela tem que ficar esperando... 
então, e não tem como ela voltar para casa, tomar um banho, almoçar e depois 
voltar para a escola. Então ela teria que ficar o dia todo na escola, então não 
acontece no contraturno por conta da região que a gente vive”. 

 

E ainda de acordo com o depoimento de uma mãe, esta ressalta as dificuldades quanto 

à distância entre a moradia e a escola. 

 
“Toda quinta, ele vai de manhã com o ônibus aqui que eu que levo ele cedo, porque 
as minhas meninas sai, eu saio aqui de casa umas 5h30, 5h40, a gente tá subindo 
pro ponto, se não você  já perde, daí ele vai junto, é quando é 6h, 6h20 ele pega o 
ônibus lá na frente ele vai e fica o dia inteiro na escola, ele faz a sala de recurso e 
depois já fica pra estudar à tarde e volta. Dá uns 10 minutos de caminhada”. 
“Quando chove a maioria daqui não leva, porque tipo assim se...., igual o carro 
nosso tava quebrado, então já não levo e uma porque o ônibus, não sei se você ficou 
sabendo,  o ônibus atolou e caiu dentro de uma valeta, daí a professora mesmo das 
meninas recomendaram não levar porque tem um subidão é muita subida, muito 
escorregadio e daí é muito perigoso, eu não mando e pra subi daqui até lá de 
guarda-chuva eu tenho dó i um monte de coisa e eu não mando pra escola, daí 
ficaria difícil, daí eu já não mando” 

 

                                                                                                                                                                                              

realizado, também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou 
órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios. 
9 Ainda de acordo com a mesma resolução (Resolução Nº 4, de  2 de  outubro de 2009), Art. 4º Para fins destas 
Diretrizes, considera-se público-alvo do AEE: I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de 
longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. II – Alunos com transtornos globais do 
desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 
comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição 
alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 
(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação. III – Alunos com altas habilidades/superdotação: 
aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, 
isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.  
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Em outras palavras, os atendimentos acabam sendo permeados pelas condições 

geográficas em que estes alunos estão submetidos. No entanto, a  LDB/199610, em seu art. 28, 

incisos I, II e III, preconiza que: 

 
Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida 
rural e de cada região, especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 
interesses dos alunos da zona rural; 
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 
do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 
 
 

Na questão do público-alvo, tanto na fala das famílias como da professora especialista, 

não há um diagnóstico conclusivo destes alunos, alguns encontrando-se em condição de 

análise e outros ainda não tiveram acesso aos especialistas para a conclusão do diagnóstico.  

Quanto a situação das famílias entrevistadas em relação à alfabetização, a maioria 

encontravam-se na condição de não alfabetizadas, e não tinham o conhecimento do trabalho 

realizado na escola em relação ao ensino e a aprendizagem dos filhos. No entanto, diziam 

notar os avanços após os alunos frequentarem a sala de recursos multifuncionais. 

Provavelmente o fato dos filhos trazerem uma tarefa para casa, ver algo registrado no 

caderno, comentar sobre algum evento escolar, tais situações para quem  não teve acesso aos 

bancos escolares passavam a ser avanços na aprendizagem. 

De certa forma, mesmo as professoras da sala regular afirmam os avanços na 

aprendizagem destes alunos, após frequentarem a SRM, atribuindo tal feito devido o trabalho 

realizado ser individual e pontual de acordo com que cada um necessita, sendo a sala regular 

com número maior de estudantes, o que dificulta o trabalho a ser realizado.  

Ainda na entrevista com estas professoras sobre o trabalho realizado na sala regular, 

foi perguntado como estes alunos eram avaliados e quais os conteúdos usados para 

alfabetizar, as respostas obtidas foram as seguintes:  

 
Tabela 2 – respostas obtidas nas entrevistas com as professoras da sala regular 

Quais as contribuições da 
sala de recursos 
multifuncionais no 

Como é realizada a 
avaliação dos alunos? 

Qual o conteúdo utilizado 
para alfabetizar? 

                                                             
10 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394/1996.  Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529732/lei_de_diretrizes_e_bases_1ed.pdf>. Acesso em: 
mar. / 2019. 

1011



 

 

processo de alfabetização? 
“É completa, é perfeita tem que 
haver senão não consegue, eu 
na sala de aula não consigo 
sozinha. Porque eu tenho mais 
22 alunos, então o pouco que a 
(...) pega por duas aulas ele 
evoluiu muito. Na terça- feira as 
duas últimas aulas”. 

“A avaliação pra mim é contínua, 
é o que falei pra eles, eu por mim 
não me apegaria em avaliação 
assim, faço porque tá dentro do 
sistema, mas eu avalio a hora que 
eu mando pra lousa, a hora que 
eu pego o caderno de casa, a 
hora que eu corrijo o caderno de 
sala, aí a interação deles no 
grupo e eu gosto muito de 
trabalhar em grupo, dupla, trio, 
quádruplo, sabe colocando uma 
série de coisas pra eles estarem 
entendendo”. 

“Textos, palavras, é... livro, 
folhas, tampinhas pra fazer conta, 
números, fichas”. 

 

“Assim na minha visão, uns 
100%, porque ela tira né, daí 
fica só ela e a criança, é um 
trabalho diferenciado trabalha 
com jogos, tá sendo muito 
proveitoso, tá sendo 
aproveitável esse tempo que ela 
fica. É pouco tempo, porque eu 
acho que deveria pegar mais 
mas esse pouco tempo que tá 
tendo (1 aula), porque ela tem 
aluno por toda a escola”. 

“Eles fazem ditado todos os dias, 
eles fazem uma provinha mesmo 
de avaliação, sondagem, é feita a 
sondagem das palavras com 
diagnóstico da sondagem, que 
fases eles estão.” 

“Como assim conteúdo? De tudo. 
Se tá na aula de história, eu trago 
atividades de história, por 
exemplo ao invés de um caça-
palavras eu coloco palavras, 
letras embaralhadas por, pra ele 
formar novas palavras ou eu 
coloco a palavra pra ele 
transformar em letra cursiva ou 
eu coloco a palavra pra ele 
recortar as letras e reconhecer. 
Então assim é de acordo com a 
aula ele faz as atividades. O que 
eu tenho de recurso, o que eu 
tiver na minha frente eu vou 
usar.” 

“Eu acho que elas contribuem 
bastante, porque a partir do 
momento que identifica aonde 
ele tem aquela dificuldade, aí a 
gente vai trabalhando a partir 
daquilo”. 

“Olha, pra ser sincera não 
avaliei ainda. Eu não avaliei, eles 
não tem laudo. Avaliação eles 
não conseguem fazer, então eu 
acabei não avaliando eles. Na 
verdade eles não fazem avaliação 
nessa sala, né, eu tô no dia-a-dia 
com eles é um segundo ano, aí 
ficou desta forma, mas com eles o 
que eu vejo é essa melhora com a 
sala de recursos. Uma melhora 
assim, avaliação eu ainda não fiz 
com eles não.” 

“Conteúdos? O que você fala? 
Ah, é tudo, eu procuro mesclar, 
sabe num colocar só um coisa, 
como você viu aí. Dentro da 
adição, da subtração, então você 
envolve uma série de coisas, que 
aí dentro da adição né as ordens, 
eu coloquei as ordens, eu 
coloquei a decomposição, eu 
coloquei a leitura. Eu procuro 
envolve dentro duma atividade, 
uma série de coisas. Trabalho 
muito com panfletos. Sabe? 
Procuro mesclar as atividades 
pra não ficar cansativo pra eles e 
que eles entendam né? Porque 
isso aqui é o dia-a-dia, tá 
inserido na vida deles.” 

Tabela elaborada pela autora. Fonte: dados obtidos através da entrevista semiestruturada.  

 

Percebe-se que para avaliar estes alunos, não há formalidade, ora avalia-se a prática 

cotidiana, ora o que foi ensinado, em alguns momentos realiza-se avaliações já pré-
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estabelecidas pelo sistema de ensino (níveis de escrita11), assim como as atividades também 

passam a corresponder a este tipo de avaliação.    

Para Magalhães e Marsiglia (2017, p. 236), “Entretanto, avaliar deve, sim, ser uma 

forma de verificar o nível de desempenho do aluno, pois só ao ponderar o que o educando 

aprendeu em relação aos objetivos do ensino, é possível organizar a trajetória da 

aprendizagem”. Ou seja, para que se avalie, deve-se primeiro planejar, elencar objetivos, o 

que, como, quando e para quem ensinar, caso contrário cai-se no enfado de não sair de onde o 

aluno se encontra neste momento. 

Ainda segundo as mesmas autoras (MAGALHÃES E MARSIGLIA, 2017, p. 244): 

 

 
Na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, a finalidade da educação escolar é 
transmitir aos indivíduos aquilo que eles não podem aprender sozinhos e que 
promoverá o desenvolvimento máximo das possibilidades humanas. Partindo dessas 
premissas, o professor tem relevante função, pois ele será o responsável pelo 
planejamento de ensino, organizando os conhecimentos clássicos fundamentais a 
serem garantidos pela escola para a humanização dos indivíduos; ele vai elaborar os 
meios mais adequados à apropriação da cultura; é o educador que terá condições de 
avaliar o que o aluno atingiu dos objetivos planejados e quais as correções de curso 
que precisam ser estabelecidas para que a aprendizagem se efetive. 

 

Neste caso, a apropriação da cultura é a alfabetização, a qual é a condição 

precípua para o acesso aos conhecimentos científicos. Portanto, cabe ao professor identificar o 

conteúdo e a forma para que os alunos tenham acesso à cultura letrada. 

Ao pensar a educação como a formação do homem, a humanização dos 

sujeitos, se faz necessário repensar o trabalho educativo para que os alunos se apropriem dos 

conhecimentos que possam levá-los a compreender a realidade a qual estão inseridos, 

mudando a trajetória da vida na qual estão postos. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo do trabalho foi analisar o processo de alfabetização dos alunos atendidos na 

sala de recursos multifuncionais numa escola do campo de Porto Feliz (SP), no ano de 2018. 

                                                             
11 No Estado de São Paulo é significativo o número de professores que mediante a orientação das secretarias de 
ensino (municipais e estadual), ainda utilizam-se dos níveis de escrita para a avaliação da apropriação da leitura 
e da escrita. Para a compreensão dos  níveis de escrita ler:  FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. 
Psicogênese da língua escrita. Trad. Diana Myriam Lichtenstein, Liana Di Marco, Mário Corso. Porto Alegre: 
Artmed: 1999. 304p.  
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Tendo como objetivos específicos: Caracterizar os sujeitos da pesquisa; Caracterizar as 

condições em que se dá o processo educativo na escola do campo e na sala de recursos 

multifuncionais em Porto Feliz. 

 

2 Referencial Teórico 

 

Os estudos foram realizados e analisados à luz dos fundamentos da pedagogia 

histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural, tendo como referencial teórico MAZZOTA 

(2011), SAVIANI (2015), MARTINS (2015), MARSIGLIA (2015), DUARTE (2016), 

ANTUNES (2016), CAIADO (2017). 

Ao eleger a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural pretendeu-se 

fomentar a defesa da escola pública, a qual serve a classe trabalhadora.  

A transmissão dos conhecimentos científicos e sistematizados, os quais são universais 

e historicamente produzidos pelos homens, são a base desta teoria, portanto ao advogar a 

apropriação da leitura e da escrita, como um conhecimento construído na cultura dos homens, 

se faz necessário o seu ensino. Para tanto foi indispensável buscar neste aporte teórico o 

respaldo para a fundamentação da pesquisa, já que os alunos que frequentam as salas de 

recursos desta escola do campo são oriundos da classe trabalhadora, tendo a necessidade de se 

apropriar dos conhecimentos científicos e sistematizados. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

Utilizou-se como instrumentos para a coleta de dados da pesquisa entrevistas 

semiestruturadas, questionário, observação e análise de documentos administrativos e 

didático-pedagógico. Sendo a pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa.  

Através da análise dos documentos administrativos levantou-se o número de alunos 

matriculados na escola sendo 116 estavam matriculados na Educação Infantil e 555 no Ensino 

Fundamental I e II. Na análise dos documentos administrativos foi possível verificar o 

número de professores e funcionários que trabalham na escola e sob quais regimes: 

estatutário, contrato, estágio.  

Para a análise do fenômeno educativo, compreendendo o processo de alfabetização 

dos alunos atendidos na sala de recursos, foram utilizados os seguintes instrumentos: 
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entrevista, análise documental e gravação. A pesquisa contemplou os tipos: bibliográfica, de 

campo e documental. 

Através da pesquisa bibliográfica, foi possível o levantamento dos materiais já 

publicados sobre educação especial, escola do campo e sobre os teóricos da pedagogia 

histórico-crítica.  

Os estudos também contemplaram a pesquisa de campo, sendo possível estar em lócus 

e ter contato com os sujeitos da investigação, assim como compreender o trabalho educativo 

para a alfabetização dos alunos atendidos na sala de recursos multifuncional.  

 

4 Resultados 

 

Para este estudo, a pesquisa realizada deu-se em uma escola do campo do município 

de Porto Feliz, localizado no interior do Estado de São Paulo, buscando problematizar essa 

dupla negação e, com base na PHC, reafirmar a necessidade histórica de, por meio do trabalho 

educativo intencionalmente organizado, propiciar o acesso, aos alunos com deficiência do 

campo, aos saberes historicamente sistematizados pela humanidade. 

Os resultados apontaram que o processo de alfabetização na sala de recursos se 

diferem parcialmente dos procedimentos adotados na sala regular, especificamente em 

recursos didáticos utilizados e quanto a relação educativa individualizada. No entanto essas 

diferenças observadas indicam um avanço, ainda que limitado no processo de alfabetização 

dos alunos atendidos na sala de recursos. Infere-se que essa limitação se dá em função da 

concepção pedagógica que orienta o processo de trabalho educativo, ora busca-se 

fundamentação nas teorias do aprender a aprender, como por exemplo no construtivismo, ora 

busca-se fundamentação nas teorias comportamentais, como behaviorismo. Deixando assim 

de atender a formação integral dos sujeitos em relação ao contexto social e histórico em que 

se encontram e focando na formação parcial para a manutenção do status quo.  

 

5  Considerações Finais 

 

Considerando as condições nas quais estão expostos os sujeitos do campesinato em 

relação ao acesso e permanência na escola, se faz necessário  um olhar voltado para os alunos 

atendidos nas salas de recursos multifuncionais da escola do campo levando em consideração 
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o trabalho educativo e a aprendizagem, pois sendo pertencentes da classe trabalhadora, a 

escola pública se faz o lócus necessário para  o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento, 

para sua inserção na sociedade letrada.  

No estudo notou-se a necessidade de oferecer aos professores outras teorias 

pedagógicas que fundamentem o trabalho educativo voltado para a alfabetização, a 

socialização do conhecimento e para a humanização dos indivíduos público-alvo ou não da 

educação especial, buscando o respaldo teórico para além das teorias naturalizantes e 

biologizantes. 

É através da apropriação do conteúdo e da forma, e do domínio de como ensinar por 

parte do professor que a aprendizagem se torna possível como posterior o desenvolvimento. 

Ao referenciar a pedagogia histórico-crítica neste estudo, verificou-se a necessidade  

de repensar as formas de ensino para os indivíduos da SRM, como também para os alunos da 

escola do campo, sendo para estes o acesso aos conhecimentos científicos, que além da 

humanização os torna aptos para conhecer a realidade na qual estão inseridos. 
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GT4 - Trabalho, Educação e Pedagogia Histórico Crítica. 

 

A MATRIZ FORMATIVA DO TRABALHO NA PROPOSTA CURRICULAR DAS 

ESCOLAS ITINERANTES DO MST  

 

Alessandro Santos Mariano1 
José Claudinei Lombardi 2 

 

Resumo 

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

 

Introdução  
 

A Proposta Curricular dos Complexos de Estudo, vem sendo desenvolvida desde 

2013, nas Escolas Itinerantes do Paraná, que são escolas públicas, pensada e gestada pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, com a interface da política estatal 

de educação.  

O MST, em seus 34 anos de existência (1984-2018), além de fazer a luta por terra e 

reforma agrária, concebeu um projeto de educação, que tem o trabalho como matriz 

formativa, com a perspectiva de contribuir para um processo de formação humana em 

                                                           
1
 Doutorando em Educação, Programa de Pós-Graduação, Faculdade de Educação da Unicamp, e-mail: 

alessandromstpr@gmail.com. 

2
 Livre-docência e professor na Faculdade de Educação da Unicamp, e-mail: jcl.zezo@gmail.com.   
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todas as dimensões, tornando-se instrumento para um possível processo de emancipação 

humana. 

As Escolas Itinerantes, funcionam em acampamentos de famílias Sem Terra do 

Estado do Paraná, tem uma proposta curricular, organizada por Complexos de Estudo,  

num contexto de luta, busca exercitar uma proposta não oficial de currículo que articula 

trabalho, ensino e auto organização dos estudantes.   

Esse artigo foi dividido em três partes. Na primeira apresentamos o processo  de 

construção da proposta curricular; em seguida problematizamos a matriz do trabalho e 

alguns fundamentos teórico-metodológicos da Proposta Curricular e finalizamos 

apresentando a estrutura principal da proposta curricular. 

 
A Construção da Proposta Curricular em Complexos de Estudos 
 

As Escolas Itinerantes do Paraná, desde 2003, foram criadas tendo como referência 

a proposta educativa e os princípios pedagógicos da educação do MST que são: a relação 

teoria e prática, educação pelo e para o trabalho, auto-organização dos estudantes, gestão 

democrática, criação de coletivos pedagógicos. Esses princípios balizaram a escola a se 

organizar com tempos e espaços educativos, espaços de auto- organização dos estudantes e 

um vínculo direto com a luta por Reforma Agrária.  

No âmbito do ensino, o MST/PR se referenciou até 2011/12, nos temas geradores. 

De acordo com Freire (2005), o trabalho com o tema gerador deve levar a uma forma 

crítica de pensar o mundo. Os temas geradores se constituem como elos, que articulados 

vão promovendo o estudo da realidade local sem deixar de lado a realidade regional, 

nacional e internacional.  

A pretensão da Escola Itinerante com a organização curricular por temas geradores, 

era o estudo em conexão com a vida, na busca de compreender as contradições, os 

problemas da realidade e ir modificando a realidade, realizando a práxis (ação-reflexão-

ação), desde a concretude da vida ir fazendo o estudo, situando geográfica, política, social 

e culturalmente. Todo esse processo, como afirma Freire (2005), é de leitura e releitura do 

mundo, das palavras, do pensamento, das ações, das  escolhas, das  opressões, as quais 

passam a ser escritas, lidas e debatidas, como forma de ir construindo a consciência 

coletiva de libertação. 

Porém, as Escolas Itinerantes vinham encontrando limites no trabalho com o tema 

gerador, de acordo com Mariano (2011):  

 

A forma que as Escolas Itinerantes têm trabalhado o tema gerador, ora tem 

teorizado os problemas da realidade, não conseguindo retomá-los nas situações 

de ensino, o que os distancia da vida; ora tem favorecido uma postura espontânea 

no que se refere aos conhecimentos que devem ser ensinados nos programas de 

ensino, sendo priorizado somente os conhecimentos que os temas exigem 

abordar, deixando de fora alguns saberes que são importantes para a formação do 

sujeito (p.54). 
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                No ano de 2009, no processo de registros e reflexões  de experiências  das 

Escolas Itinerantes, compondo  a coleção de cadernos das escolas Itinerantes3, que 

envolveu representantes do MST, de Universidades e do Setor de Educação do Paraná, 

identificou-se a  seguinte problemática: nas Escolas Itinerantes nas modalidades da 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental se evidenciava avanços da 

proposta - a auto - organização dos estudantes, o ensino por temas geradores,   ensino  em 

conexão com a vida, conteúdos contextualizados, a identidade de luta e pertencimento de 

classe  pelos estudantes e professores. Porém nos Anos Finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio já não se evidenciavam, o mesmo, ao contrário o que se percebiam era um 

ensino igual à escola padrão da sociedade capitalista, com aulas descontextualizadas, 

estanques nos horários da escola, com estudantes desmotivados, sem pertença de classe. 

Também se percebia uma relativização dos conteúdos universais das ciências, filosofia e 

arte. 

               A partir dessas preocupações o Setor de Educação do MST, decidiu aprofundar 

estudos da proposta da Escola Comuna (PISTRAK, 2009), contando com aporte teórico do 

Prof. Dr.  Luiz Carlos de Freitas (UNICAMP).  Sapelli (2013, p.147), ao registrar esse 

processo de construção da proposta pedagógica do experimento dos complexos de Estudos 

afirma que:  
Em 2010 (maio e outubro) e 2011 (junho, agosto, outubro e novembro) houve 

seis encontros para a construção da Proposta dos Complexos de Estudo (o último 

só da coordenação). A assessoria principal foi dada por Luiz Carlos de Freitas 

(UNICAMP) e Roseli Salete Caldart (ITERRA/MST). 

                Esse processo de construção da proposta pedagógica dos complexos de Estudos 

tomou por base a proposta pedagógica das escolas do MST e seu projeto educativo, como 

também, buscou se apropriar da proposta da Escola Comuna da União Soviética tomando 

por base os avanços e principalmente seus limites. Conforme descreve Sapelli (2013, 147):  

 

Muitos momentos desses encontros foram de estudo com Freitas para que o 

grupo compreendesse a proposta dos complexos. Logo no início dos trabalhos, 

Freitas indicou que a experimentação com os Complexos de Estudo não 

representava a transposição da experiência russa, mas que ela seria ponto de 

partida e também que não havia incompatibilidade entre a proposta dos 

Complexos e dos Ciclos de Formação Humana. Também definiu três níveis para 

a elaboração da proposta: do sistema (define o currículo e as ligações gerais com 

a vida e a abordagem metodológica geral), do coletivo escolar (que lidera a 

                                                           
3 O Setor de Educação do MST tem uma coleção de Cadernos da Escola Itinerante com 5 cadernos 

elaborados : o caderno número um - Escola Itinerante do MST: História, Projetos e Experiências (MST, 

2008a), o caderno número dois com o título - Itinerante: a Escola dos Sem Terra: trajetórias e significados 

(MST, 2008b) caderno três intitulado: Pesquisa sobre a Escola Itinerante: refletindo o movimento da escola 

(MST, 2009), o número quatro: Pedagogia que se constrói na Itinerância e o número cinco: Escola da Luta 

pela terra a experiência da Escola Itinerantes nos Estados do RS,SC, PR, PI, AL ambos no prelo. 
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adequação das decisões tomadas ao nível do sistema ao entorno da escola, 

concreta) e de preparação do magistério (que precisa conhecer todo o sistema de 

produção dos complexos para poder aplicá-lo). 

                Nesse processo de construção da proposta curricular, o MST não abandonou os 

temas geradores e nem a pedagogia do movimento, mas buscou a superação dos limites 

avaliados, incorporando aquilo que havia acumulado e que considerou como base para a 

continuidade do processo de construção da proposta pedagógica. Conforme constata 

Sapelli (2013, p.140), foi a partir desses entendimentos, reconhecendo a contribuição de 

Paulo Freire para construir o caminho e a identidade pedagógica, é que o Movimento 

continua a caminhar, buscando na proposta soviética do início do século XX, elementos 

que puxem outras dimensões da formação humana e que recoloque entre elas a dimensão 

da apropriação do conhecimento produzido social e historicamente. 

                  Ao final de 2012, o Setor de Educação do MST, com aporte de uma equipe de 

intelectuais colaboradores, de educadores das Escolas Itinerantes e de representantes do 

Setor Estadual de Educação do MST, concluiu a elaboração da proposta pedagógica do 

experimento dos Complexos de Estudo, sistematizada num documento chamado Plano de 

Estudos (FREITAS, CALDART, SAPELLI, 2013).  

 

A matriz do trabalho e os fundamentos teórico-metodológicos da proposta curricular 

 
Nesse caminho, para fazer uma escola comprometida com um projeto de classe, as 

Escolas Itinerantes, buscaram aprender com outras experiências da classe trabalhadora, se 

referenciando na Escola do Trabalho, experimentada na União Soviética, entre os anos de 

1918 a 1930.  A principal categoria aprofundada na proposta pedagógica do MST foi o 

trabalho socialmente necessário, que é categoria imprescindível para compreensão do 

homem e da sociedade. Para Freitas (2009, p. 34).  

 
O trabalho socialmente útil é, exatamente, o elo perdido da escola capitalista. O 

trabalho socialmente útil é a conexão entre a tão propalada teoria e prática. É 

pelo trabalho, em sentido amplo, que esta relação se materializa. Daí a máxima: 

não basta compreender o mundo, é preciso transformá-lo. A escola é um 

instrumento de luta no sentido de que permite compreender melhor o mundo 

(domínio da ciência e da técnica) com a finalidade de transformá-lo, segundo os 

interesses e anseios da classe trabalhadora (do campo e da cidade), pelo trabalho.  

 

Tomar o trabalho como categoria central possibilita explicitar as contradições da 

sociedade, uma tarefa que a escola liberal burguesa não pode fazer, pois assumiria uma 

postura contrária à sua natureza – produção da submissão. O trabalho, na atual forma de 

escola, é referenciado de forma unilateral, desvinculado da totalidade social, das 

contradições e do desenvolvimento histórico da sociedade de classes. De acordo com 

Freitas (2009), o trabalho é tomado idealmente como base para a formação de 
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trabalhadores para o mercado de trabalho capitalista, com a alienação, subserviência e 

resignação a ele necessárias.  

O conceito de atualidade desenvolvido por Shulgin, permite compreender como o 

trabalho deve adentrar na escola. Segundo Shulgin apud Freitas (2009, p. 33)  

 
O trabalho vai se constituindo como fundamento da vida, nas suas várias 

manifestações, inclusive na fábrica que para ele concentra, naquele momento 

histórico, a atualidade e é o “nervo da vida mundial”, sempre em movimento, 
sempre em processo. Aqui se colocam as questões da politecnia. “A fábrica é o 
melhor lugar para se familiarizar com os ideais proletários. A fábrica mais 

facilmente liga-se com o trabalho mundial. Assim, se junta na unidade de nossas 

exigências fundamentais. Daí a necessidade de forjá-las a partir dos objetivos da 

educação”.  
 

Pistrak demonstra igual preocupação com o trabalho, na perspectiva de conecta-lo 

com os conhecimentos, entendendo que a busca de compreensão da realidade exige um 

conhecimento vivo e interdisciplinar.  

Na escola capitalista, o conhecimento é um produto que se vende e troca; é um fim 

em si mesmo, por isso se encontra artificializado, fracionado, apartado da vida. Na Escola 

do Trabalho  o ensino e a educação visam a “transformação dos conhecimentos em 
concepções ativas”, isto é, voltam-se para a realidade no sentido de compreendê-la de 

forma crítica e superadora. De forma que o estudante, deve sempre compreender-se situado 

socialmente e consciente de suas possibilidades e da direção de suas ações. Esta posição da 

escola de Pistrak não o levou jamais a relativizar a importância do acesso ao conhecimento 

e especificamente à ciência. Ao contrário, os desafios colocados para edificação da 

sociedade socialista, nas condições mais adversas, exigiam o domínio dos métodos 

científicos (PISTRAK, 2009). 

A este respeito são pertinentes as considerações de Shulgin apud Pistrak (2009):  

 
Nós não precisamos de selvagens civilizados, executores obedientes, escravos e, 

portanto, eles devem conhecer a atualidade, poder lutar, poder construir; eis 

porque nós não precisamos de muralhas monásticas, não do isolamento das 

crianças da vida, não raptá-las, não da história antediluviana, não da técnica e 

ciência antiquadas, não de professores antiquados, afastados da atualidade. Não, 

nós precisamos da escola cada vez mais integralmente, de cima para baixo, 

impregnada pela atualidade; nós precisamos de professores que compreendam a 

atualidade, que tomem parte de sua construção, nós precisamos da criança viva. 

Como atingir isso? É pouco conhecer os ideais da classe trabalhadora, é pouco 

querer construir. É preciso viver os ideais da classe trabalhadora, é preciso poder 

lutar por eles, é preciso poder construir.  

 

A escola do trabalho tem na auto-organização dos estudantes um elemento 

essencial. Esta formulação encontra sua inspiração na construção do socialismo russo, que, 

na época de Pistrak, encontrava-se nas mãos das massas trabalhadoras. A questão que se 

colocava para Pistrak era como a escola poderia formar seus jovens estudantes para que 
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fossem os construtores do amanhã? Pistrak estava convencido que as crianças e jovens 

deveriam experimentar na própria escola formas de organização e participação que 

desenvolvessem a capacidade de coordenar e ser coordenado (ou comandar e ser 

comandado), de crítica e autocrítica, de iniciativa, de inserção na organização coletiva.  

 
A criança e, sobretudo, o adolescente não se preparam apenas para viver, mas já 

vivem uma verdadeira vida. A auto-organização deve ser para eles um trabalho 

sério, compreendendo obrigações e sérias responsabilidades. Se quisermos que 

as crianças conservem interesse pela escola, considerando-a como seu centro 

vital, como sua organização, é preciso nunca perder de vista que as crianças não 

se preparam para se tornar membros da sociedade, mas já o são, tendo seus 

problemas, seus interesses, objetivos, ideais, já estando ligadas à vida dos adultos 

e do conjunto da sociedade (PISTRAK, 2000, pp.42-3).  

 

A escola experimentada na URSS, fundamentou em Marx(1987) e buscava formar  

para a democracia, participação, organização, crítica e autonomia, o que os estudantes 

exercitavam  em seu  interior. A proposta da Escola Comuna conectou a escola no processo 

da revolução da União Soviética e guiou a escola para a centralidade dos objetivos 

formativos da classe trabalhadora, como explicita Shulgin apud Pistrak (2009, p. 30):  

 
Formar os lutadores pelos ideais da classe trabalhadora, construtores da 

sociedade comunista - tais são os objetivos da escola. Mas o que isso significa? 

Que exigências obrigatórias decorrem disso? Para atingir estes objetivos é 

necessário, claro, conhecer os ideais da classe trabalhadora, é preciso saber 

trabalhar coletivamente, viver coletivamente, construir coletivamente, é preciso 

saber lutar pelos ideais da classe trabalhadora, lutar tenazmente, sem trégua; é 

preciso saber organizar a luta, organizar a vida coletiva, e para isso é preciso 

aprender, não de imediato, mas desde a mais tenra idade o caminho do trabalho 

independente, a construção do coletivo independente, pelo caminho do 

desenvolvimento de hábitos e habilidades de organização. Nisto constitui o 

fundamento da tarefa da autogestão. 

 

As categorias centrais presentes na obra organizada por Pistrak (2000) são trabalho, 

atualidade e auto-organização. O trabalho socialmente útil é a conexão entre a teoria e a 

prática, numa escola que, diferente do escolanovismo, não imita a vida, mas conecta-se 

com ela. A escola é vista como um prolongamento do meio e não uma preparação para ele. 

Funde-se ao meio, à vida e ao mundo do trabalho com toda sua complexidade e com todas 

as suas contradições. 

 Sobre a matriz do trabalho, é importante  considerar ainda, nessa análise a 

necessidade de superação do caráter de alienação do trabalho. De acordo com Manacorda 

(2007) considerando a dimensão sócio-histórica do trabalho e da educação, é necessário 

compreendê-los no contexto do capitalismo. Neste modo de produção, é necessário  

observarmos a natureza contraditória do trabalho. O trabalho no capitalismo, separado do 

seu sujeito e transformado em substância da relação valor de troca, portanto, produtor de 

mais-valia está subordinado ao capital, gera alienação, a qual afeta o próprio gênero 
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humano. Com base na crítica à divisão do trabalho, a qual afeta as mentes e os corpos dos 

trabalhadores, Marx (1987) propõe a união entre a escola e o trabalho, tendo como ponto 

de partida o concreto real, esse intento, que o ensino por complexos busca realizar. 

  

A  Proposta Curricular dos Complexos de Estudos nas Escolas do MST 

 
Com esses fundamentos se engendrou a Proposta Curricular em Complexos de 

Estudo das Escolas Itinerantes do MST/PR, que tem como objetivo, de acordo com 

(FREITAS, CALDART, SAPELLI, 2013, p.11 )  
 
desenvolver e formar seres humanos que sejam capazes e queiram assumir-se 

como lutadores, continuando as lutas sociais de que são herdeiros, e construtores 

de novas relações sociais, a começar pelos acampamentos e assentamentos onde 

vivem e que são desafiados a tornar espaços de vida humana criadora. 

 

 Para isso, se intenciona métodos pedagógicos que busquem o desenvolvimento de 

uma visão de mundo que atinja estes objetivos; educando as crianças e jovens para serem 

ativos, com iniciativa, multilateralmente desenvolvidos, com apropriação de 

conhecimentos científicos relevantes, capazes de ligar teoria e prática, que aprendam 

habilidades técnicas, hábitos sociais e valores de convivência e trabalho coletivo.  

Apresenta como premissa outra forma escolar, que descentre o ensino da sala de 

aula, conectando os conteúdos com a vida, para isso aponta a excursão pedagógica e a 

identificação das fontes educativas.  

Orienta uma estrutura de gestão democrática tendo a assembléia como uma 

instância na escola na qual todos os estudantes se enxergar como um membro participante 

dela, com voz ativa, com direitos e deveres. Esta é a instância máxima, composta por todos 

os que pertencem à escola (educadores(as), educandos(as) e demais profissionais).  A 

segunda instância é a Comissão Executiva da Assembléia, composta pelos estudantes-

líderes dos Núcleos Setoriais que se encarregam de aspectos específicos da vida escola. Os 

Núcleos Setoriais são a terceira instância que são os núcleos em que estudantes integram 

conforme a necessidade de trabalho na Escola que são os Núcleos Memória, apoio ao 

ensino, agrícola, comunicação e outros.  

Na formulação da proposta o termo Complexos de Estudo (FREITAS, CALDART, 

SAPELLI, 2013), se caracteriza por três aspectos: primeiro a representação de uma 

“complexidade” que envolve um conjunto de conhecimentos, que deve ser desvelado pelos 
estudantes com ajuda dos professores utilizando e se apropriando de conceitos, categorias 

das várias ciências e artes que são objetos de ensino de uma determinado ano escolar. 

Segundo, o complexo tem uma prática social real embutida em sua definição, ou seja deve 

conter o trabalho socialmente necessário, possibilita o ensino dos conteúdos na vida, na 

concretude em torno da escola e também articula com o elemento da auto organização dos 

estudantes  e terceiro, é o palco de uma exercitação teórico -prática que exige do estudante 
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as bases conceituais para seu entendimento, permite criar situações para exercitação prática 

destas bases plenas de significação e desafios e ao mesmo tempo permite que estes 

conceitos sejam construídos na interface da contribuição das várias disciplinas 

responsáveis pela condução do complexo.  Ele é mais que um tema ou eixo e não se 

resume à idealização de uma prática que apenas anuncia a aplicabilidade longínqua de uma 

aprendizagem. (FREITAS, CALDART, SAPELLI, 2013). E ainda: 
 

O complexo é uma unidade curricular do plano de estudos, multifacetada, que 

eleva a compreensão do estudante a partir de sua exercitação em uma porção da 

realidade plena de significações para ele. Por isso, o complexo é indicado a partir 

de uma pesquisa anteriormente feita na própria realidade das escolas itinerantes. 

É uma exercitação teórico-prática que acontece na realidade existente no mundo 

do estudante, vivenciada regularmente por ele em sua materialidade cotidiana e 

que agora precisa ter sua compreensão teórica elevada. (FREITAS, CALDART, 

SAPELLI, 2013, p.31) 

Em síntese, pode se afirmar que cada Complexo de Estudo é uma unidade 

curricular do plano de estudos, que articula trabalho, auto-organização, matrizes 

formativas, bases das ciências ou seja tem uma composição multifacetada, e a escola deve 

colocar todas em movimento, desde o plano de ensino, a gestão participativa, o trabalho, 

entre outros, os educandos(as) aprendem e se desenvolve,  eleva o conhecimento  a partir 

de sua exercitação teórico-prática que acontece na realidade existente na vida do estudante, 

em sua materialidade cotidiana e que passa a ter sua compreensão teórica elevada. Por isso, 

o complexo demanda anteriormente a pesquisa feita na própria realidade das Escolas 

Itinerantes, para poder ancorar os conteúdos na materialidade ao torno da escola.  

 
 
 
Considerações Finais 

 

O processo de construção da proposta Curricular dos Complexos de Estudo nas 

Escolas Itinerantes do Paraná toma a escola real com seus limites e possibilidades e busca 

cunhar aspectos de uma outra forma escolar, colocando o trabalho como matriz formativa e 

desenvolvendo a autogestão e auto-organização dos estudantes dentro das escolas, porém 

essa ação, não secundariza a socialização do conhecimento cientifico, ao contrário, o 

recoloca como um eixo fundante da proposta em conexão com o trabalho, auto-

organização e a atualidade.  

Esse experimento pedagógico, de alguma medida, reconecta com esforços dos 

pedagogos socialistas, soviéticos, os quais buscaram construir a Escola do Trabalho, ou 

seja, uma escola para emancipação dos(as) trabalhadores(as) e nos deixaram um 

ensinamento, um “segredo” desvelado por eles, que uma das formas de destruir a escola 

capitalista, é conectando a escola com o trabalho, com a vida e a luta da classe 

trabalhadora. Buscaram modificar a forma escolar e o conteúdo de ensino, afirmando que 
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ele deve ser fortemente ligado à construção do socialismo, com as tarefas e os desafios 

atuais da luta de classes.   

Mas, na URSS, os pedagogos Russos, tinham o Estado em suas mãos e colocaram-

no a serviço dessa construção e designaram um grupo de trabalhadores(as) da sessão 

cientifico-pedagógica da comissão estatal para a elaboração do programa do sistema de 

complexos. No caso dessa experiência investigada, aqui no Brasil, em escolas de 

acampamento do MST, foi a junção de educadores(as), das Escolas Itinerantes em luta, que 

desde a prática pedagógica e acúmulo da pedagogia do MST, da pedagogia do oprimido, 

do estudos da experiência da Escola Comuna na URSS, formularam uma nova síntese, que 

foi chamada de Proposta Curricular dos Complexos de Estudo.  

A intencionalidade formativa se aproxima da mesma dos pedagogos soviéticos, ou 

seja, proporcionar às crianças, jovens e adultos, a partir da escola, o conhecimento das 

bases da ciência desde uma visão de mundo socialista, desenvolvendo neles as múltiplas 

dimensões humanas e junto a isso, a compreensão da vida ao seu redor e as ferramentas 

para mudá-lo radicalmente, para tal, requer também desenvolver habilidades de trabalhar, 

organizar-se, estudar, lutar, viver coletivamente.  
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GT4 – Trabalho, Educação e Pedagogia Histórico-Crítica 

 

DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL À LUZ DA TEORIA 

HISTÓRICO-CULTURAL: UMA ANÁLISE DAS PESQUISAS NO BANCO DE 

DADOS DA BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES 

(2003-2019). 

 

Simone Silveira dos Santos1 
Suely Amaral Mello 2 

 

1 Introdução 

Ser criança e vivenciar a infância com suas ricas possibilidades foi, por muito tempo 

(e ainda é), privilégio apenas das crianças provenientes das classes média e alta. A condição 

de classe ainda é um marcador social de exclusão e marginalização. A conquista do direito à 

infância assegurada e protegida (na letra da lei), data o final do século XX no Brasil, a partir 

da promulgação da Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 

que passam a concebê-la como prioridade absoluta. Isso refletirá na inclusão da Educação 

Infantil como uma etapa da Educação Básica na Lei de Diretrizes e Bases da educação 

nacional (LDB) de 1996, na elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil de 2009, a emenda constitucional nº 59 de 2009 que versa sobre a ampliação da 

obrigatoriedade de 04 aos 17 anos de idade, assim como a lei nº 12.796/2013 que altera a 

LDB/96 e torna a matrícula na educação infantil obrigatória para crianças de 04 e 05 anos de 

idade e, mais recente, o Marco Regulatório da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016) que 

tratam dos direitos e normatização das políticas públicas que priorizem o cuidado integral da 

criança de 0 a 06 anos de idade. 

No entanto, apesar dos avanços do ponto de vista das leis e da ampliação 
quantitativa das creches e pré-escolas, em pleno século XXI, a atuação do Estado 
brasileiro em diferentes localidades ainda é retratada em seu caráter assistencial, 
especialmente ao considerarmos relações restritas “de guarda” e “de cuidado” 
estabelecidas no interior das escolas dedicadas às crianças pequenininhas, em 
detrimento do caráter educativo humanizador que esses espaços também deveriam 
assumir, o que implica, sem dúvidas, o bem estar físico e emocional dos bebês. 
(LIMA, VALIENGO, RIBEIRO, 2014, p. 26) 

 

                                                           
1 Doutora da e  Educação, U iversidade Estadual Paulista Júlio de Mes uita Filho  – UNESP Campus de 
Marília-SP, Bolsista Capes, simone-santos_lbv@hotmail.com. 

2 Doutora em Educação, Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação na Faculdade de Filosofia e 
Ciê cias da U iversidade Estadual Paulista Júlio de Mes uita Filho  – Marília-SP, suepedro@terra.com.br. 
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Tais avanços legais são fruto da disputa de classe, das contradições da sociedade 

capitalista, das lutas da classe trabalhadora e necessidades do capital. Entretanto, a realidade 

concreta mostra que, para a classe trabalhadora esta é uma luta permanente, visto que a 

obrigatoriedade de oferta, por parte do Estado burguês, se dá a partir dos 4 anos e, de acordo 

com o IBGE, em 2018 cerca de um terço das crianças de 0 a 3 anos mais pobres do Brasil 

estavam fora da creche à espera de vaga.3 Um outro fator que isto acarreta é a feminização da 

pobreza, pois, além de estar voltada para atender aos interesses do capital, a sociedade é 

patriarcal e, as mulheres ainda são relegadas aos cuidados para com as crianças (e o lar, sua 

eterna escravização) quase que exclusivamente o que dificulta e/ou as impede de trabalhar, de 

avançar em melhores condições de vida.4 

 Materializar os dispositivos legais significa criar condições objetivas efetivas para as 

crianças que vão desde as garantias de atendimentos de suas necessidades básicas para a 

sobrevivência (melhores condições de vida para todos e isso implica a superação do 

capitalismo), quanto a criação de novas necessidades para o seu desenvolvimento rico e 

humanizador. E, isto implica uma perspectiva revolucionária de educação. Nisto reside o 

papel da Educação Infantil. 

  

2 Concepção de Desenvolvimento Humano a partir dos pressupostos da Teoria 

Histórico-Cultural 

Vigotski é um autor que passou a circular no Brasil nos anos de 1980, entretanto, 

como aponta Mello (2010), de forma fragmentada, ou seja, a apropriação (muitas vezes 

apenas discursiva em senso comum) superficial de alguns dos seus principais conceitos, em 

especial o de zona de desenvolvimento proximal, descolando do conjunto da obra bem como 

da base teórica e o contexto que fundamenta sua perspectiva. Neste sentido, é fundamental 

compreender o conceito de ser humano e desenvolvimento que sustenta sua teoria. 

Com base nos pressupostos Marxiano, o homem é visto como um conjunto das 

relações sociais, como sujeito histórico e social que compõe a genericidade humana, e, só 

pode se constituir assim, como sujeito dos seus próprios atos, nas relações cotidianas que 

                                                           
3  https://g1.globo.com/educacao/noticia/um-terco-das-criancas-de-0-a-3-anos-mais-pobres-do-brasil-estao-fora-
da-creche-por-falta-de-vaga-diz-ibge.ghtml 

4 Para maior aprofundamento ver as produções de Heleieth Saffioti, Helena Hirata, Daniéle Kergoat, Mirla Cisne 
acerca da temática.  
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estabelece com outros homens e com o meio. Contudo, a genericidade do ser social não nos é 

dada biologicamente,  

A dinâmica apropriação-objetivação ocorre sempre em condições que são históricas 
e, dessa forma, para que os indivíduos se objetivem como seres humanos, é preciso 
que se insiram na história. Esta inserção dá-se pela apropriação das objetivações 
resultantes das atividades das gerações passadas, e por este processo o homem 
constrói sua genericidade de tal forma que a vida individual e a vida genérica 
encontram-se sempre como resultado da história social posta sob a forma de 
objetivações genéricas. (MARTINS, 2012, p. 49) 

 

Neste sentido, o mundo real e as formas de organização desse real serão dados pela 

Cultura. O indivíduo irá adquirir ao longo do seu processo de desenvolvimento, 

internalizando o que se constituirá no material simbólico que fará a mediação entre o sujeito e 

o objeto de conhecimento. “O pleno desenvolvimento do gênero humano demanda a 

superação da genericidade em-si pela genericidade para-si, que pressupõe o homem como ser 

universal e livre.” (MARTINS, 2012, p. 50) Pois, 

 

[...] cada pessoa não nasce pronta e acabada, mas se humaniza em patamares cada 
vez mais elevados no decorrer de sua vida. Isto é, as características humanas são 
externas à pessoa no seu nascimento. Por intermédio de sua atividade e da sua 
vivência em sociedade, mediante processos de educação e de comunicação, a pessoa 
humaniza-se, apropria-se da experiência social, transformando-a em sua própria 
experiência individual. Nesse sentido, além da herança congênita, biológica, e da 
experiência individual estruturada sobre essa herança biológica, o homem, 
diferentemente dos animais, apropria-se da prática histórica e social, a experiência 
humana construída e acumulada. (LIMA, VALIENGO, RIBEIRO, 2014, p. 28) 

 

 O processo de apropriação-objetivação do real, ou seja, a formação das 

habilidades/qualidades humanas, demandam uma aprendizagem que desperte processos 

internos de desenvolvimento a partir da mediação de outros indivíduos, conforme defendem 

os teóricos da psicologia soviética. Pois, “[...] a educação é uma das condições pelas quais 

este ser, rico em possibilidades, desenvolve suas capacidades ontológicas essenciais, ou seja, 

a função básica do processo educativo é a humanização no sentido da consolidação dessas 

propriedades.” (MARTINS, 2012, p. 50) 

 Daí a importância da máxima proferida por Vygotsky (2010, p. 114) de que “o único 

bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento”, ou seja, planejado e organizado 

intencionalmente para atuar na zona de desenvolvimento proximal, pois parte do pressuposto 

da pré-ideação defendida por Marx. E neste sentido, a educação é uma atividade 

exclusivamente humana e, como tal, garantir que cada indivíduo tenha o direito à se 

desenvolver e à aprender é condição precípua para a emancipação humana. 
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Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha 
mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colmeias. Mas o 
que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o 
favo em sua cabeça, antes de construí-lo na cera. No fim do processo de trabalho 
obtém-se um resultado que já no início deste já existiu na imaginação do trabalhador 
e, portanto, idealmente. (MARX, 1985, p. 149-150): 

 

 Diferentemente dos animais, o homem é o único capaz de antecipar no campo das 

ideias, de projetar a sua ação. À educação escolar cabe justamente a tarefa de produzir essa 

segunda natureza, visto que  

 

[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 
conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à 
identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos 
da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 
concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse 
objetivo. (SAVIANI, 2011, p. 13) 

  

 E por formas mais adequadas que promovam desenvolvimento, não nos referimos à 

ação espontaneísta resultante da complexificação natural e evolutiva da espécie, mas sim de 

sua própria natureza social, que justamente pelo próprio processo de mediação gera a 

internalização dos signos.  

O que nos leva a “Lei genética geral” formulada por Vigotski (2010, p. 699), sendo o 

homem um ser social, as qualidades humanas se formaram na interação com a sociedade 

(indivíduos e objetos da cultura), “surgem a princípio como formas de comportamento 

coletivo da criança, como formas de cooperação com outras pessoas, e apenas posteriormente 

elas se tornam funções interiores individuais da própria criança”, ou seja, primeiro aparecem 

nas relações sociais – nível interpsíquico, para depois se manifestarem como apropriações do 

indivíduo, como funções psicológicas superiores – nível intrapsíquico. 

 

Ao apontar para a criança um lugar essencial na constituição da influência do meio 
sobre o desenvolvimento humano, Vigotski aponta para uma concepção de criança 
rica em possibilidades, capaz de estabelecer relações com o mundo que a rodeia e 
que, na escola infantil, deve contemplar experiências ricas e diversificadas com a 
cultura histórica e socialmente criada, diferente do que ocorre quando a criança é 
compreendida como pobre de possibilidades – alguém que deve ser protegido e 
cuidado num ambiente de simulações superficiais e facilitadas da cultura que criam 
um mundo à parte para a infância, um mundo pobre de vivências com a cultura 
elaborada.” (MELLO, 2010, p. 730) 

 

Isso significa superar a visão capitalista de criança como “vazia e incapaz” e encará-la 

como sujeito de sua aprendizagem, “capaz de relacionar-se, de interagir, de comunicar-se, de 
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internalizar conhecimentos atribuindo sentido a eles, a partir das relações sociais de que 

participa e do lugar que ocupa nessas relações” (LIMA, 2005, P. 58), compreendendo que as 

vivências tanto pode afetá-las para que deem saltos qualitativos, quanto podem estagná-las, ou 

até mesmo fazê-las retroceder. Promover vivências significativas é garantir o direito a atenção 

individual numa prática pedagógica intencional que garanta a singularidade em meio a 

coletividade, buscando conhecer as regularidades do processo de humanização. 

 O signo configura-se então como um estímulo de segunda ordem, agindo sobre as 

funções psíquicas, transformando suas expressões espontâneas baseadas no determinismo 

biológico e na reação imediata da ação, numa forma qualitativamente superior, “uma vez que 

a formação da função simbólica da consciência é a base necessária da linguagem escrita, da 

imaginação e do raciocínio lógico-matemático, torna-se essencial que as crianças, por 

intermédio das suas atividades (desenho, construções, faz-de-conta) aprendem a representar 

simbolicamente a realidade que as cerca” (LIMA, 2005, p. 186), ou seja, baseando-se agora 

no arcabouço cultural (científico, filosófico e artístico) materializado na atividade organizada 

e intencional do professor, visando o desenvolvimento da inteligência, da personalidade, da 

consciência, das emoções, do afeto, do autodomínio da conduta (volitivo) e a concreção do 

real. É o entrecruzamento e as contradições entre o biológico e o cultural, ou seja, a partir dos 

signos na atividade mediadora, enquanto ferramenta psíquica no processo de internalização, 

que se chega a superação destas contradições, gerando o desenvolvimento da consciência e da 

conduta mais complexa. 

Cada indivíduo em sua singularidade se relaciona com a universalidade do gênero 

humano através das condições reais (particulares) da sociedade em que está inserido, ou seja, 

tendo acesso as objetivações concretamente realizadas pelo ser humano por meio de todas as 

gerações precedentes. E esse acesso se materializa no currículo escolar. Como afirma Duarte 

(1993, p. 112) “Na verdade, o indivíduo nunca se relaciona imediatamente com o gênero 

humano. Tal relação é sempre mediatizada pela relação do indivíduo com as circunstâncias 

histórico-sociais concretas nas quais ele vive.” A sociedade capitalista cindiu as objetivações 

apropriadas pelo indivíduo singular e as objetivações produzidas pelo gênero humano, nos 

impedindo tanto de usufruir, quanto de superar essa realidade. A Psicologia Histórico-

Cultural defende uma educação humanizadora que supere este estado de coisas, que se paute 

na organização intencional do ensino a partir do conhecimento das especificidades do 

desenvolvimento infantil e da prática docente e, é com este objetivo, que buscamos as 

identificar o que as produções científicas tem produzidos a respeito das contribuições dos 

pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural para o desenvolvimento infantil. 
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3 Levantamento das produções científicas sobre o desenvolvimento infantil na 

perspectiva da Teoria Histórico-Cultural  

 Realizou-se um levantamento junto ao banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT) a fim de identificar as produções que versavam sobre o desenvolvimento infantil na 

perspectiva da Teoria Histórico-Cultural. A pesquisa foi realidade entre os dias 05 de junho à 

05 de julho de 2019, o intervalo temporal utilizado compreendeu o período de 2003 à 2019, e 

os descritores utilizados foram desenvolvimento infantil e teoria histórico-cultural, psicologia 

histórico-cultural, psicologia sócio-histórica, que deveriam estar presentes no título, resumo 

ou palavras-chave. As variações nos descritores se deve ao fato de existir variações nas 

terminologias utilizadas nas diversas pesquisas. No total foram encontradas 181 produções, 

sendo que destas, apenas 92 tratavam da temática interessada por esta pesquisa. Abaixo estão 

os dados sistematizados. 

Um primeiro fato interessante de destacar é que 91% das pesquisas encontradas foram 

produzidas por pesquisadoras, o que, em certa medida, aponta que ainda existe uma maior 

presença feminina nas pesquisas educacionais, em especial as voltadas para a infância. 

 
Fonte: elaborado pela autora 

O quadro acima mostra que de 2014 para cá vem sendo realizadas mais pesquisas 

sobre a temática na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural, tendo uma maior concentração 

nos anos de 2016 e 2017. Abaixo estão as IES de origem das pesquisas. 

Tabela 1 – Instituições de Ensino Superior de Origem 

IES DE ORIGEM PROGRAMA QUANTIDADE 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Educação 40 
Universidade Federal de São Carlos Educação 14 
Pontifícia Universidade Católica – Goiás Educação 4 
Universidade Federal do Amazonas Educação 3 
Universidade Federal do Goiás Educação 3 
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Psicologia 2 
Universidade de São Paulo Psicologia 1 

Educação 1 
Universidade Federal da Bahia Educação 2 
Universidade Federal do Ceará Educação  2 
Universidade Federal do Pará Educação 2 
Universidade Estadual de Campinas Saúde 1 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Linguística 

Aplicada 
1 

Universidade Estadual de Santa Catarina Educação 1 
Universidade de Brasília Psicologia 1 
Universidade Estadual do Oeste Paulista Educação 1 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná Educação 1 
Universidade Nove de Julho Educação 1 
Universidade Federal da Paraíba Psicologia 1 
Universidade Federal de Santa Catarina Educação 1 
Universidade Federal do Paraná Psicologia 1 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Educação 1 
Universidade Estadual de Londrina Educação 1 
Universidade Federal de Juiz de Fora Educação 1 
Universidade Metodista de São Paulo Educação 1 
Fonte: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, elaborado pela autora. 

 É importante registrar que mais de 80% das pesquisas encontradas estão concentradas 

em Instituições de Ensino Superior Públicas, sendo Federais ou Estaduais. Assim como a 

maior concentração das pesquisas na região Sudeste do País. A maior parte também se 

concentra em programas de pós-graduação em Educação. Cerca de 70% das pesquisas são em 

nível de Mestrado: 64 dissertações e 28 teses. Outro fator interessante é que a UNESP 

concentra cerca de 43% do total das pesquisas encontradas, sendo que destas: 51% estão 

localizadas no campus de Marília; 30% no campus de Araraquara e 19% no campus de 

Presidente Prudente.  

 Nos trabalhos analisados, há uma predominância da abordagem qualitativa. Em 

relação ao tipo de pesquisa, cerca de 40% são pesquisas teórico-conceituais, bibliográficas, 

25% são materialismo histórico dialético, 15% são estudos de caso, 10% análise documental, 

também aparecem pesquisas: exploratórias, participantes, experimentos formativos, pesquisa-

ação e 7% dos pesquisadores não deixam claro no resumo o tipo de pesquisa realizada. Entre 

as técnicas de coletas de dados, as mais utilizadas foram observação, entrevista 

semiestruturada e questionários. A maior parte das pesquisas foram desenvolvidas no 

ambiente escolar, predominantemente com crianças da Educação Infantil e/ou professores, 

nas escolas públicas brasileiras. 

As pesquisas que tratam sobre o desenvolvimento infantil, focam em suas 

especificidades, trazem discussões teórico-conceituais como: a atividade principal em cada 

1034



 

 

etapa do desenvolvimento infantil; desenvolvimento das funções psíquicas superiores 

(percepção, memória, atenção, linguagem oral e escrita, emoções, autodomínio da conduta, 

imaginação); vivências; consciência; cognição e afeto; construção de sentidos e significados 

por parte da criança; jogos de papeis; movimento; comunicação; singularidade; adoecimento; 

desenvolvimento cultural; terapia ocupacional para bebês; arte.  

 Outras abordam temas voltados para a formação inicial e continuada de professores e a 

prática docente, tais como: intencionalidade; conhecimento das regularidades; fundamentos; 

formação das funções psíquicas superiores; organização do ensino; situação social do 

desenvolvimento; cantos de trabalho Freinet; organização do tempo e espaço; registro com 

instrumento de reflexão; cuidar e educar; didática desenvolvente; tempo livre; atendimento 

educacional especializado (AEE); mediação; crise das idades; neurociência; documentação 

pedagógica; processos de ensino e processos de aprendizagem; tecnologia; produção da 

queixa escolar; atividade orientadora do ensino; transição para o ensino fundamental; 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH); curso de Pedagogia; currículo; 

alfabetização. Dentre as pesquisas encontradas, destacamos algumas a seguir. 

  

3.1 O que dizem as pesquisas? 

 Dentre todas as produções identificadas a partir dos descritores que utilizamos, aqui 

destacaremos aquelas que consideramos de maior relevância para esta pesquisa, a partir dos 

eixos: currículo, organização do ensino e prática docente, formação inicial e continuada, 

especificidades do desenvolvimento infantil. 

 

A teoria histórico-cultural oferece as bases para uma teoria pedagógica, ao explicitar 
conceitos essenciais à compreensão do desenvolvimento do sujeito e subsidiar o 
trabalho docente para interferir nesse processo promovendo o máximo 
desenvolvimento humano na escola. Nessa direção, a educação almejada é uma 
educação desenvolvente por meio da qual o sujeito internaliza as qualidades 
humanas criadas ao longo da história: aprende a pensar, produz sua identidade e 
constrói sua personalidade e, por meio da educação escolar, mais especificamente, 
amplia os conhecimentos cotidianos para um nível mais elaborado: o científico. 
(MELLO, LUGLE, 2014, p. 262) 

 

Corroborando com esta discussão, Akuri (2016) na dissertação “Currículo na educação 

infantil: implicações da teoria Histórico-Cultural” apresenta em seu resumo que um currículo 

voltado para as especificidades da Educação Infantil precisa superar a fragmentação do 

Ensino Fundamental que se fazem presentes nas práticas desenvolvidas na Educação Infantil. 

A pesquisadora realizou um estudo teórico em fontes digitais de bibliotecas de instituições de 

Ensino Superior, os resultados encontrados apontam para a importância de uma organização 
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curricular que abarque as formas mais elaboradas de produções humanas, objetivadas e 

materializadas nas artes, ciências, filosofia e linguagem. Destacando ainda a importância de 

uma boa formação inicial e continuada, haja visto que o professor precisa ter o domínio dos 

fundamentos teóricos conceituais para organizar e desenvolver uma prática intencional com 

base nas regularidades e especificidades do desenvolvimento infantil. 

Bissoli (2005) na tese “Educação e desenvolvimento da personalidade da criança: 

contribuições da teoria histórico-cultural” discute, a partir de uma pesquisa teórico conceitual, 

a importância do conhecimento do professor sobre as regularidades para uma prática 

intencional que promova o desenvolvimento da personalidade infantil, e, para isso, a THC 

apresenta alguns pressupostos fundamentais na inter-relação entre educação e 

desenvolvimento:  

1) o desenvolvimento é fruto da atividade do sujeito, que envolve, simultaneamente, 
sua emoção e cognição, dando forma a motivos que podem ou não estar conscientes; 
2) a formação de motivos é resultado da criação de necessidades humanas cada vez 
mais complexas, historicamente condicionadas, para o que o trabalho educativo tem 
importância fundamental; 3) a formação da personalidade está diretamente 
relacionada à situação social de desenvolvimento da criança (que envolve, 
necessariamente, o conceito de infância daqueles que a educam e a oportunização de 
tempos e espaços para sua atuação como sujeito) e às suas vivências cognitivo-
emocionais, que se apresentam como a fonte de significados e sentidos atribuídos, 
por ela, às objetivações humanas, às relações entre as pessoas e, sobretudo, a si 
própria. (BISSOLI, 2005, p. 08) 

 

Scudeler (2015) na dissertação “Possibilidades de atividades de comunicação 

emocional entre bebês: um estudo à luz da teoria histórico-cultural” a partir de observações, 

filmagens e revisão bibliográfica realizados em um Centro de Educação Infantil no interior 

paulista discute a importância das possibilidades (espaços, tempos, materiais, 

relacionamentos) de comunicação emocional dos bebês de 4 a 12 meses de vida, apontando 

como resultado a capacidade de aprendizagem destes desde os primeiros meses de vida, a 

partir das experiências, vivências, relações com outras crianças, objetos da cultura e adultos. 

Quanto mais rico for este universo, maior será o desenvolvimento. 

Gonçalves (2017), Faria (2010), Godoy (2019), Manica (2018), Colussi (2016), Souza 

(2010) abordam o papel dos jogos de papéis, das brincadeiras na educação infantil para o 

desenvolvimento das funções psíquicas superiores, sendo uma forma de apropriação cultural 

das relações sociais no qual a criança se insere, possibilitando-lhe reconhecer e desenvolver 

suas capacidades e potencialidades, demonstrar seus sentimentos e julgamentos éticos e 

morais, e revelar sua consciência na busca de humanizar-se. 

 Gonzalez (2016) na tese “Fundamentos da teoria histórico-cultural para a compreensão 

do desenvolvimento do pensamento conceitual de crianças de 4 a 6 anos” aponta como 
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resultado de sua pesquisa teórico conceitual que, o ensino, na perspectiva da Teoria Histórico-

Cultural, potencializa o desenvolvimento do pensamento conceitual, premissa essencial para a 

formação da personalidade e o desenvolvimento das esferas afetiva e cognitiva das crianças 

da Educação Infantil. 

Vieira (2009) discute sobre a influência da organização dos espaços da escola da 

infância para o desenvolvimento da criança pequena. Os resultados de sua pesquisa sugerem 

que quando existe acessibilidade aos objetos, aos materiais de uso da criança, aos brinquedos 

e jogos, isso possibilita o desenvolvimento mais rico de suas funções psíquicas superiores e 

estimula a autonomia, a confiança, a criatividade e o senso investigativo.  

Pasqualini (2010) em sua tese “Princípios para a organização do ensino na educação 

infantil na perspectiva histórico-cultural: um estudo a partir da análise da prática do 

professor” a partir de análise teórica e de observações em sala de aula na educação infantil, 

como resultado, a autora elaborou um modelo teórico da prática de ensino na educação 

infantil, buscando refletir a hipótese de que as relações entre criança(s) – conteúdo – recursos 

– condições, entendidas como um sistema no qual todos os elementos se condicionam 

reciprocamente, seja um possível traço universal (abstrato) da prática do ensino pré-escolar. A 

autora explica que após a aplicação, serviu de base para formular os princípios para a 

organização do ensino na educação infantil tendo como referência o produto da prática, as 

relações criança(s) – conteúdo – recursos – condições e o agente da prática. 

Lazaretti (2013) em sua tese “A organização didática do ensino na educação infantil: 

implicações da teoria histórico-cultural” realizou uma pesquisa bibliográfica na qual aponta 

em suas análises que uma didática fragmentada revela a fragilidade da organização do ensino, 

prevalência de atividade isoladas e exercícios instrucionais com objetivos de preparar para a 

alfabetização, em detrimento de atividades específicas desta etapa da educação. A autora 

defende que a organização didática precisa ter como horizonte a plena formação da criança, 

dando condições para que se aproprie das formas culturalmente humanas a partir da mediação 

do professor, ou seja, da atuação na zona de desenvolvimento proximal, com metodologias 

enriquecidas e conteúdos variado, contextualizados. 

O meio não é apenas uma condição, mas também fonte do desenvolvimento, pois 

acumula a experiência humana materializada em ferramentas, técnicas, meios de 

comunicação, etc, dos produtos da cultura. Entretanto, as características especificamente 

humanas não se plasmam naturalmente na criança, é preciso ação, mediação do outro para que 

haja a formação e desenvolvimento das qualidades humanas. Quando a forma final ideal não 

está presente, o desenvolvimento ocorre de forma lenta e limitada. Dai a importância de um 
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ensino organizado para ampliar a experiência infância possibilitando acesso à um leque 

diversificado e complexo do acervo cultural. (VIGOTSKI, 2010) 

Sungulani (2016) na tese “A situação social de desenvolvimento das crianças de dois a 

três anos: um estudo com enfoque nas experiências vivenciadas na escola de Educação 

Infantil” nas observações e filmagens realizadas em um Centro de Educação Infantil apontam 

que, as condições objetivas de atividades das crianças, assim como as intervenções dos 

professores, nem sempre favorecem a ampliação das possibilidades de desenvolvimento. A 

autora sinaliza que o professor pode identificar a situação social de desenvolvimento a partir 

da observação atenta dos afazeres diários, das expressões e modos de agir das crianças, para 

planejar o ensino e organizar as condições favoráveis à potencialização do desenvolvimento. 

Giffoni (2014) em sua tese “Ensino-aprendizagem na educação infantil para crianças 

em situação social de pobreza: Uma intervenção pedagógico-didática (dialético-interativa) 

com a abordagem histórico-cultural” realizou um estudo de caso numa comunidade periférica 

em Campinas-SP no qual também aponta a importância do conhecimento da situação social 

do desenvolvimento. Com base nas contribuições de González Rey, aponta que as 

subjetividades pessoal e social são constituintes das construções de novas formações 

psicológicas5 pelos alunos, como condição para o desenvolvimento humano e da 

personalidade, na unidade inseparável dos aspectos: emocional, afetivo, cognitivo, estético e 

moral da psique. 

Assis (2010) em sua tese “Desenvolvimento cultural da criança na Educação Infantil: 

contribuições da Teoria Histórico-Cultural” busca verificar o papel desempenhado pela 

família e pela escola no desenvolvimento cultural das crianças pois isto resulta em 

apropriações e objetivações por parte do indivíduo sobre o mundo que o cerca, bem como sua 

atuação nele. Os dados mostram que a brincadeira era utilizada como um recurso pedagógico 

da aprendizagem, que a função social da educação infantil orientava-se para a preparação das 

crianças para o ensino fundamental e o desenvolvimento de valores e regras de convivência. 

Em relação ao acesso aos bens culturais, a pesquisa evidencia que as famílias e a escola 

apresentam um acesso restrito, limitando-se a televisão que apresenta um empobrecimento 

cultural para as crianças. A autora enfatiza a importância de oferecer oportunidades de acesso 

                                                           
5 (...) entende-se por neoformações o novo tipo de estrutura da personalidade e da sua atividade, as mudanças 
psíquicas e sociais que se produzem em cada idade e determinam a consciência do aluno, sua relação com o 
meio, sua vida interna e externa, todo o curso do seu desenvolvimento no período dado. (VYGOTSKI, 2006, p. 
254 –tradução nossa). 
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ao conhecimento e experiências ricas, diversificadas e sofisticadas para que as apropriações e 

objetivações das crianças possam ser cada vez mais ricas. 

Silva (2017) na tese “Análise da dinâmica de formação do caráter e a produção da 

queixa escolar na educação infantil: contribuições à luz da psicologia histórico-cultural e da 

pedagogia histórico-crítica” realizou um estudo de caso acompanhando a rotina de uma escola 

e aplicando questionários com os professores apontam em seus resultados que o modo de 

intervenção dos professores, ou seja, sua conduta, leva ao acirramento das relações 

conflitivas, a maior manifestação das crises das idades (no caso desta pesquisa, 3 anos) e a 

estereotipação da “criança difícil”.  

Marzani (2010) na tese “Ensino e aprendizagem de didática no curso de pedagogia: 

contribuições da teoria desenvolvimental de V.V. Davídov” realizou um experimento 

formativo com alunos de uma turma do curso de pedagogia em uma instituição de ensino 

privada em Barra do Garça-MT, os resultados da pesquisas mostram que os professores (a 

maioria) responsabilizam os alunos pelo baixo desempenho, se isentando de repensar sua 

prática e organização do ensino que é predominantemente transmissivo e se fundamenta na 

concepção da lógica formal. Já os alunos, tendem aceitar passivamente e, raramente se 

posicionam como sujeitos ativos no processo. A autora sustenta a importância das atividades 

de ensino partirem de uma lógica teórica, do geral para o particular, do coletivo para o 

individual, do abstrato ao concreto pensado a fim de que os alunos formem o pensamento 

teórico imprescindível ao desenvolvimento do pensamento cognitivo. Sendo estes elementos 

essenciais para uma formação inicial que possa subsidiar o fazer do futuro professor. 

Magalhães (2014) na tese “Implicações da teoria histórico-cultural no processo de 

formação de professores da educação infantil” aplicou uma pesquisa de campo no qual 

realizou grupos de estudos semanais durante o ano de 2012 com 8 professores de um Centro 

Municipal de Educação Infantil em Londrina-PR e os resultados apontam que a prática da 

leitura de textos que explicam a Teoria Histórico-Cultural fornecem bases para impactar o 

trabalho docente, afetando qualitativamente as práticas em direção a uma educação 

desenvolvente. A pesquisadora conseguiu evidenciar isso a partir da mudança na concepção 

dos professores acerca de conceitos de infância, criança, escola, papel do professor, 

organização do espaço-tempo, relações, presentes em seus registros pedagógicos e práticas. 

 

4 Considerações Finais 

 Sendo um homem um meio social, fora da interação, ele nunca vai desenvolver as 

qualidades e características que são resultados das conquistas históricas da humanidade. 
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Vimos que no Brasil, a Educação Infantil como um direito dá criança somente se efetiva 

(enquanto dispositivo legal) no final do século XX, fruto, por um lado, das lutas travadas pela 

classe trabalhadora e, por outro, das próprias demandas do capital. A partir de então são 

produzidos diversos documentos mandatórios e orientadores, que passam a fornecer subsídios 

para a organização e planejamento da prática na Educação Infantil. Daí a importância de 

pautar a discussão sobre os fundamentos que embasam as práticas na Educação Infantil. 

A partir dos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, defendemos encarar a criança 

como sujeito ativo e não objeto (vazio, passivo ou alheio) da aprendizagem, e o educador 

como parceiro (um intelectual experiente, crítico e consistente) de vivências, que cria 

mediações entre a criança e a cultura, que organiza intencionalmente sua prática a partir do 

conhecimento sobre as regularidades do desenvolvimento infantil. 

Neste sentido, em tempos de obscurantismo e caças as bruxas contra a educação na 

atual conjuntura brasileira, demarcamos a nossa defesa de uma educação crítica e 

revolucionária, haja visto que para a superação da sociedade capitalista, é preciso estar dadas 

as condições materiais e psíquicas e isso significa, por um lado, superar a visão limitada e 

limitante da criança como frágil, abstrata e individualista, o professor como substituto da 

família e as instituições de educação infantil como depósitos; por outro, garantir a oferta de 

uma educação humanizadora, organizada intencionalmente, que possibilite a apropriação do 

conhecimento construído historicamente, acumulado em meio as contradições da sociedade 

marcada pela luta de classes, para o desenvolvimento da consciência para si.  

A partir da pesquisa realizada, é possível verificar uma sutil ampliação, nos últimos 

anos, das produção de pesquisas científicas sobre o desenvolvimento humano a partir dos 

pressupostos da Teoria Histórico-Cultural. Como apontam as pesquisas apresentadas, o meio 

pode (e deve) ser organizado para ampliar as possibilidades de ação das crianças, para aguçá-

las, para despertar necessidades de agir, afetando-as positivamente. Para isso, a forma ideal – 

o modelo que se quer alcançar e a forma final – o que se quer atingir, devem estar presente no 

meio da criança, pois exercerá uma influência muito grande no seu desenvolvimento, por isso 

é crucial que a escola forneça um meio rico. Por meio rico compreendemos desde a 

organização dos espaços, oferta de materiais adequados, currículo, organização intencional do 

ensino, profissionais da educação (da gestão à equipe de apoio e limpeza) qualificados e 

sensibilizados para uma relação afetiva e humanizadora. Entretanto, é importante não perder 

de vista que, tais questões são essenciais mas, jamais devem se descolar de uma luta maior, ou 

seja, a defesa de uma sociedade das pessoas para as pessoas e não das “coisas” e, isso implica 

a superação da exploração do homem pelo homem, que gera desigualdade e marginalização.  
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 É direito de toda criança acesso e condições de permanência e é nosso dever criar as 

condições. Pensar a Educação Infantil na perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural implica 

pensar uma educação desenvolvente que vise o desenvolvimento das máximas capacidades 

(salto qualitativo) a partir do acesso ao arcabouço cultural, científico, filosófico e artístico 

produzido pela humanidade, por meio de uma prática pedagógica intencional e sistematizada 

na qual tanto professor, quanto a criança, são sujeitos ativos do processo.  

Para a Pedagogia Histórico-Crítica e a Teoria Histórico-Cultural, com bases nos 

pressupostos marxianos, a formação do homem omnilateral é uma condição necessária para 

que se construam sujeitos históricos, visando assim a superação das condições de exploração. 

E isso implica a luta por uma educação crítica que crie e organize as condições adequadas 

para o salto qualitativo de desenvolvimento tendo como horizonte a emancipação humana. 

Privar os indivíduos das condições objetivas para o desenvolvimento na perspectiva histórico-

cultural, é tirar-lhe a possibilidade de formação do pensamento em conceitos (sendo a 

Educação Infantil uma etapa com peculiaridades próprias que dá as bases para etapa seguinte 

da educação escolar), que permite uma leitura da realidade baseada na consciência filosófica, 

tão necessária para a superação da alienação na sociedade capitalista baseada na exploração 

do homem pelo homem, tendo como horizonte a revolução socialista.  
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Resumo

O  trabalho pretende analisar as concepções de inclusão escolar e educação especial na

perspectiva  inclusiva  que  têm orientado  o  trabalho  desenvolvido  pelo  recém criado

Núcleo  de  Atendimento  às  Pessoas  com  Necessidades  Específicas  (NAPNE)  do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), Campus Anápolis,

confrontando-as com as orientações trazidas pela Pedagogia Histórico-Crítica. Adota-se

aqui como referência autores como Saviani (1999, 2013), Duarte (2001, 2013), Silva

(2014),  Marsiglia  (2012)  e  Barroco  (2011).  A  partir  de  pesquisa  bibliográfica  e

documental,  além  da  coleta  de  relatos  de  experiência  dos  técnicos  e  docentes

responsáveis  pelo  referido  núcleo,  discutiremos  os  principais  desafios  e  embates

envolvidos no atendimento à diversidade em uma dimensão crítica e emancipadora, que

possa sobrepujar a lógica tecnicista e pragmática que, originalmente, caracteriza a rede

federal de Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. Veremos, ademais, como as

diretrizes políticas disseminadas pelo Ministério da Educação e pelo atual governo do

PSL (Partido Social Liberal), interferem nas estratégias de consolidação e atuação do

NAPNE do IFG – Campus Anápolis. Evidenciaremos, ademais,  a demanda por uma

proposição  contra-hegemônica  de  inclusão,  capaz  de  suplantar  o  discurso

multiculturalista,  que  está  atrelado  ao  avanço  neoliberal  no  campo  educacional.

Utilizando a dialética inclusão/exclusão como categoria explicativa, problematizaremos

a disseminação de concepções neoescolanovistas e neotecnicistas como eixo orientador

de ações e propostas no campo da educação especial na perspectiva inclusiva no IFG -

Campus  Anápolis.  Buscamos,  desta  forma,  indicar  caminhos  para  o  enfrentamento

teórico/prático  do  preconceito,  da  exclusão  e  da  marginalidade  que  acompanham,

historicamente,  a  trajetória  dos  educandos  com necessidades  educacionais  especiais

matriculados na instituição. 

Palavras-chave: Educação profissional e tecnológica. Políticas educacionais inclusivas.

Atendimento à diversidade. Pedagogia histórico-crítica.

1 Mestre em Educação pela UFG, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
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1 Introdução

O  trabalho  aqui  apresentado  integra  o  Programa  Institucional  de  Bolsas  de

Iniciação  Científica  (PIBIC)  intitulado  “A  implementação  da  educação  especial

inclusiva no IFG – Campus Anápolis: perspectivas e desafios”, desenvolvido no âmbito

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, que encontra-se em

processo inicial de execução.

Ao longo de nossa exposição,  buscaremos discutir  os aspectos envolvidos na

implementação da educação especial na perspectiva inclusiva, evidenciando as tensões

entre inclusão e exclusão de alunos com necessidades educacionais especiais (NEEs)

nos cursos  técnicos  integrados  e  superiores  no âmbito  da rede federal  de  Educação

Profissional e Tecnológica (EPT), especificamente no Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia, Campus Anápolis. Discutiremos, desta forma, em que medida a

legislação  específica  e  alguns  pesquisadores  da  área  abordam a  questão,  apontando

caminhos para um debate teoricamente fundamentado sobre o tema. Apresentaremos

ademais relatos de profissionais da referida instituição sobre os desafios enfrentados no

atendimento à diversidade, confrontando seus discursos e práticas com as orientações

trazidas pela Pedagogia Histórico-Crítica (PHC).

Em Mendes (2017) vemos que a educação especial inclusiva na rede federal de

ensino  só  ganha  materialidade  a  partir  do  ano  2000,  a  despeito  de  algumas  ações

isoladas desenvolvidas em períodos anteriores. Nos 14 Institutos Federais de Educação,

Ciência  e  Tecnologia  de  Goiás,  a  incorporação  do  tema  como  pauta  fundamental

acompanha a recente criação dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades

Específicas, sendo estes, por sua vez, um dos desdobramentos da institucionalização do

NAI  (Núcleo  de  Ações  Inclusivas),  ambos  vinculados  à  Pró-Reitoria  de  Ensino

(PROEN). A Resolução nº 30/2017 regulamenta a implementação e fornece diretrizes

para a constituição desses núcleos, cujo público-alvo são os estudantes que apresentam:

deficiências;  transtornos  globais  do  desenvolvimento  (TGD)  e  altas

habilidades/superdotação, em consonância com as orientações trazidas pela legislação

nacional  (BRASIL,  2008;  BRASIL,  2011),  além  de  outras  dificuldades  de

aprendizagem. 

O projeto de pesquisa, realizado em parceria com alguns membros do Núcleo de

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) do Campus Anápolis,
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busca  problematizar  os  desafios  vividos  pela  instituição  na  implementação  de  uma

educação  inclusiva,  tendo  como  horizonte  o  fomento  às  ações  que  garantam  aos

estudantes com NEEs condições de permanência e êxito na instituição.

A partir  dessa problematização inicial,  veremos de que forma os discursos  e

práticas  inclusivas  emergem  no  ambiente  institucional,  problematizando  as  bases

teórico-metodológicas  que os  orientam,  estabelecendo  uma diálogo  oportuno  com a

PHC.

1.1 Objetivos

O projeto tem como objetivo geral investigar  o processo de implementação da

educação especial na perspectiva inclusiva no IFG – Campus  Anápolis, considerando a

atuação  do  seu  Núcleo  de  Atendimento  às  Pessoas  com  Necessidades  Específicas

(NAPNE).  Ademais,  almeja  detalhar  aspectos  relacionados  à  quantidade  e  às

peculiaridades  dos  alunos  com necessidades  educacionais  especiais  matriculados  na

instituição.

Objetivamos ademais, refletir sobre o atendimento pedagógico às deficiências,

TGD, altas habilidades/superdotação e outros distúrbios de aprendizagem; e fomentar

ações e diálogos sobre o tema, incorporando a educação especial inclusiva como tópico

a ser debatido e pesquisado entre estudantes e servidores.

Por fim, tendo como pano de fundo as ações desenvolvidas pelo NAPNE desde

sua  recente  criação  em 2018,  evidenciaremos  de  que forma as  práticas  e  discursos

institucionais  podem  ser  ou  não  articulados  à  proposta  humanizadora  de  educação

veiculada pela PHC, tendo como suporte autores como Saviani (1999, 2013), Barroco

(2011), Marsiglia (2012) e Silva (2014).

2 Referencial Teórico

De acordo com Garcia & Michels (2011) neste início de século XXI, a política

de educação especial assume uma perspectiva marcadamente inclusiva, estabelecendo

uma relação  mais  definida  com o sistema educacional.  Este  movimento  vem sendo

incrementado no bojo das iniciativas  de expansão do atendimento aos alunos NEEs,

notadamente a partir da década de 1990. A produção científica na área é extensa, tendo

em vista a relevância que a temática adquiriu na atualidade e as exigências trazidas pela
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escola  e pela  sociedade civil  organizada,  no que diz respeito  ao reconhecimento  da

diversidade.

Alguns autores como Kassar (2011, 2012), Michels (2002, 2006) e Garcia (2006

e 2013) têm discutido os problemas que as crianças  e jovens com desenvolvimento

atípico  enfrentam  em  sua  incursão  na  escola  regular,  alertando-nos  sobre  a

“insuficiência  das  proposições  inclusivas  para  as  políticas  de  educação  especial  no

Brasil  no sentido da superação das desigualdades  educacionais” (GARCIA, 2006, p.

314).  Destacam  também  que  a  política  de  inclusão  escolar  não  consiste  apenas  na

permanência formal dos alunos com NEEs junto aos demais educandos, mas propõe um

novo olhar sobre a diferença,  levando-nos a rever paradigmas,  reformular  práticas e

problematizar as premissas que orientam o trabalho educativo junto ao público-alvo da

educação especial inclusiva.

Dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) indicam

um aumento significativo no número de matrículas, decorrentes da “universalização” e

da  obrigatoriedade  na  oferta  de  ensino  gratuito,  afirmadas  nos  documentos  oficiais

como  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (BRASIL,  1996)  e  nas

orientações do novo Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014), com destaque para a

Meta 4   que sugere, entre outras coisas

Universalizar,  para  a  população  de  4  (quatro)  a  17  (dezessete)  anos,  o

atendimento escolar aos(às) alunos(as) com deficiência,  transtornos globais

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente

na  rede  regular  de  ensino,  garantindo  o  atendimento  educacional

especializado  em  salas  de  recursos  multifuncionais,  classes, escolas  ou

serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas complementar

e  suplementar,  em  escolas  ou  serviços  especializados, públicos  ou

conveniados (BRASIL, 2014).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), articula o

ensino  à  formação  para  a  cidadania.  Nessa  perspectiva,  entendemos   que  a

aprendizagem dos conteúdos escolares pelos alunos com NEEs pode auxiliá-los em seu

processo  de  aprendizagem/desenvolvimento,  oferecendo  ferramentas  para  a

problematização  das  diversas  formas  de  exclusão  e  marginalização  a  que  foram,

historicamente, sujeitos. 

As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2006),

apresentam a questão da diversidade como componente que perpassa as diferentes áreas

de conhecimento. Em seu art. 5º, a Resolução nº 13 de 02 de junho de 2014 fala na
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“formação  de  profissionais  com  capacidade  reflexiva,  crítica,  propositiva  e

emancipatória frente a diversidade dos contextos históricos, sociais, étnico culturais e

ambientais” (IFG, 2014, p. 04).

O  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Goiás,  campus

Anápolis, foi criado em 2010 – a partir da promulgação da Lei nº 11.892 (BRASIL,

2009)  –  constituindo  um importante  espaço de  formação  profissional  na  localidade.

Oferece cursos na modalidade técnica integrada ao ensino médio (Comércio Exterior,

Edificações e Química); a Educação de Jovens e Adultos (EJA) também integrada ao

ensino  médio  (Secretaria  Escolar  e  Transporte  de  Cargas);  e  a  Educação  Superior

(Bacharelado  em  Ciência  da  Computação,  Bacharelado  em  Engenharia  Civil  e  da

Mobilidade, Licenciatura em Química, Licenciatura em Ciências Sociais e Tecnólogo

em Logística); Oferece além disso, um mestrado stritu sensu em Educação Profissional

e Tecnológica.

De  acordo  com a  Resolução  nº  01  do  CONSUP/IFG (IFG,  2018,  p.  01),  o

NAPNE é um “órgão ligado à Pró-Reitoria de Ensino por meio do Núcleo de Ações

Inclusivas,  instituído  em cada campus,  designado por  meio  de  Portaria,  responsável

pelas  ações  de  acompanhamento  às  necessidades  educacionais  específicas"  dos

estudantes.  Trata-se,  pois,  de  um  órgão  consultivo  e  deliberativo,  de  composição

multidisciplinar,  que  tem  como  finalidade  “quebra  de  barreiras  arquitetônicas,

comunicacionais,  educacionais  e  atitudinais  na  instituição,  de  forma  a  promover  a

inclusão da comunidade acadêmica com necessidades específicas” (IFG, 2018, p. 02). 

Entre  as  atribuições  do  referido  núcleo  estão:  identificação  e  registro  de

estudantes com NEEs matriculados nos diferentes cursos; capacitação inicial/continuada

de  servidores  para  o  atendimento  à  diversidade;  assessoramento  na

formulação/reformulação  dos  Projetos  Político-Pedagógicos,  adequando-os  às

exigências trazidas pela legislação específica; a promoção de eventos e palestras com

vistas  à  conscientização  da  comunidade  acadêmica  sobre  o  tema  da  inclusão;

formulação  de plano anual  de  ação;  auxílio  na  construção de  planos  individuais  de

atendimento pedagógico; articulação de parcerias e convênios com outras instituições e

organizações; acompanhamento direto do desempenho acadêmico dos estudantes com

NEEs ao longo do período letivo; entre outras responsabilidades.

De acordo com a  Política  Nacional  de  Educação  Especial  na  Perspectiva  da

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), a educação especial é definida como modalidade

1048



de ensino que perpassa todos os níveis e etapas da escolarização, realiza o Atendimento

Educacional Especializado (AEE) e disponibiliza os recursos/serviços a serem ofertados

no ensino regular. O AEE, por sua vez, refere-se às ações complementares (no caso dos

estudantes com deficiências e/ou TGD) e suplementar (no caso dos alunos com altas

habilidades/superdotação)  realizadas  fora  da  sala  de  aula  comum,  no  contraturno,

considerando as necessidades específicas desse alunado (BRASIL, 2011). 

No IFG – Campus Anápolis  inexiste  a oferta do AEE em Salas de Recursos

Multifuncionais (SRMs) – espaços que, por sua vez,  estão presentes nas instituições

públicas  de  ensino  da  rede  estadual  e  municipal  da  região.  Os  atendimentos,  desta

forma, são realizados, uma única vez por semana, nas salas de aula comuns, em horários

previamente agendados2. Vale lembrar que, considerando os recentes cortes de verbas3

anunciados  pelo  ministro  da  educação  Abraham  Weintraub,  não  vislumbramos

quaisquer mudança de cenário no que se refere à oferta efetiva do AEE nos Institutos

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do estado de Goiás.

Tanto estudantes com NEEs matriculados no Ensino Técnico Integrado (regular

ou EJA) quanto no Ensino Superior recebem atendimento individualizado, conforme

agenda disponibilizada pelos docentes de cada área. Os profissionais da Coordenação de

Apoio  Pedagógico  ao  Discente  (CAPD)  se  encarregam  de  fornecer  auxílio  aos

professores no planejamento semanal de suas atividades, além de realizar o intercâmbio

entre a instituição e as famílias. A CAPD é atualmente composta por duas pedagogas,

dois psicólogos, uma assistente social e uma técnica em assuntos educacionais, todos

servidores efetivos do IFG – Campus Anápolis. Cinco desses profissionais integram o

NAPNE, juntamente com três  docentes da área de Educação. A coordenação do núcleo

está  atualmente  sob a  responsabilidade  do  professor  de  Língua  Brasileira  de  Sinais

(LIBRAS).

       

2  Lembrando que o funcionamento dos cursos técnicos integrados em Edificações, Comércio Exterior e

Química em período integral inviabiliza a realização do AEE no contraturno.
3    O que sinaliza uma aproximação perigosa com as estratégias neoliberais de “redução” do Estado e de

abertura do setor educacional à iniciativa privada, representada pelas Organizações Sociais (OSs). Tal

tendência fica claramente expressa no Programa Future-se, que adota como núcleos estruturantes gestão,

governança e empreendedorismo. Para mais informações: <http://portal.mec.gov.br/component/content/

article?id=78351>. Acesso em: 05 ago. 2019
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3 Procedimentos Metodológicos

Para que os objetivos da pesquisa sejam alcançados, este foi organizado em duas

etapas.  Primeiro,  propõe-se  uma  revisão  da  bibliografia  sobre  o  tema  buscando

sobretudo nos principais periódicos da área artigos que abordem a questão, além das

teses e dissertações que tratem direta/ou indiretamente do assunto. Analisamos também,

as bases normativas das práticas educacionais inclusivas que caracterizam a rede federal

de  EPT,  tendo como instrumentos  de  apoio  a  legislação  sobre  inclusão  e formação

profissional veiculada pelo governo federal.

Sugerimos uma análise detalhada de alguns documentos oficiais elaborados pelo

Ministério  da  Educação  (MEC),  entre  eles  o  atual  Plano  Nacional   de  Educação

(BRASIL, 2014), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) e

as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Especial  na  Educação  Básica

(BRASIL, 2013). Além disso, utilizamos como apoio a Política Nacional de Educação

Especial  na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), a Lei Brasileira  de

Inclusão (BRASIL, 2015); além das portarias, decretos e resoluções que tratam da oferta

da educação especial inclusiva da rede federal de EPT.

O segundo  momento  –  que  encontra-se  em fase  de  execução  –  consiste  na

realização de entrevistas semiestruturadas com profissionais que integram o NAPNE do

IFG – Campus Anápolis. Busca-se, assim, obter informações relevantes que possam ser

articuladas  com  as  teorias  já  estudadas  (com  destaque  para  os  autores  vinculados

diretamente à PHC) e com os marcos legais mencionados. 

O projeto sugere também um mapeamento extensivo identificando entre outras

coisas: a quantidade de alunos com NEEs matriculados no IFG – Campus Anápolis; os

tipos de necessidades especiais atendidas; e as dificuldades encontradas pelo público-

alvo da educação especial inclusiva no acesso ao conhecimento escolar/acadêmico, em

sua forma elaborada (SAVIANI, 2013).

Na medida em que se  propõe  a  discutir  os  discursos  e  práticas  inclusivas

presentes  na  instituição,  tendo  como  referencial  teórico  a  PHC  e  o  materialismo

histórico  dialético, este  trabalho  se  afasta da neutralidade. Trata-se de um

posicionamento claramente situado, uma vez  que  percebe  o objeto de estudo como

fenômeno a ser interpretado mas também como possibilidade e/ou ponto de partida para

a mudança. 
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4 Resultados

Em nosso mapeamento inicial, identificamos 8 estudantes que apresentam NEEs

no  IFG  –  Campus  Anápolis,  sendo  1  com  deficiência  auditiva,  2  com  deficiência

intelectual, 1 com paralisia cerebral, 1 com deficiência física e outros 3 com TDAH4. As

ações realizadas pelo NAPNE juntamente com docentes e a equipe gestora indicam, por

sua vez, a gradual incorporação da inclusão como tópico contemplado nas discussões

coletivas, nas atividades semestrais/bimestrais de planejamento e no próprio calendário

acadêmico, que prevê a realização de eventos periódicos e ações de conscientização.

Os dados coletados até o presente momento indicam que muitos desafios vem

sendo enfrentados pelo NAPNE na implementação de uma educação especial inclusiva,

que contemple as necessidades e particularidades de discentes matriculados no ensino

médio profissionalizante e na educação superior. 

Levando  em conta  as  orientações  trazidas  pela  PHC,  vemos  que  no  IFG  –

Campus Anápolis prevalece uma concepção pragmatista de educação especial inclusiva,

quase sempre vinculada ao desenvolvimento de competências exigidas pelo currículo do

ensino médio que conta, ademais, com um grande número de matérias obrigatórias. Esta

é,  inclusive,  uma das reclamações  recorrentes  por parte das famílias  de alunos com

NEEs,  o  que  sugere  uma  demanda  pela  flexibilização  curricular,  que  abarque  os

diferentes tempos e ritmos de aprendizagem (BRASIL, 2003). 

No ensino superior as barreiras  são equivalentes,  exigindo dos docentes  e da

equipe  do  NAPNE  um  esforço  constante,  com  vistas  à  aquisição  dos  conteúdos

presentes  nas  ementas  das  disciplinas.  Nessa perspectiva,  inexiste  clareza  quanto às

estratégias  necessárias  para  o  alcance  dos  resultados,  quase  sempre  vinculados  à

obtenção de notas mínimas e à redução dos índices de reprovação/evasão.

Recentemente, um estudante com deficiência intelectual matriculado no curso de

Licenciatura  em  Ciências  Sociais,  evidenciou  por  meio  de  denúncia  formal  –  que

culminou em instauração de processo administrativo – sua insatisfação com a postura de

alguns professores da área, que se recusaram a oferecer atendimento individualizado,

bem como a adequação dos conteúdos às suas necessidades específicas. O caso, de fato,

expõe as inúmeras barreiras que o público-alvo da educação especial enfrenta na sua

4 Lembrando  que  o  regulamento  do  NAI  e  dos  NAPNEs  indica  a  possibilidade  de  atendimento

individualizado aos estudantes com dificuldades de aprendizagem, indo além da delimitação trazida pela

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).       
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incursão  nas  escolas  regulares,  bem como  nas  instituições  de  ensino  profissional  e

superior.

Outro ponto a ser destacado, e que dialoga diretamente com o relato supracitado,

é a ausência de uma base teórico-metodológica consistente que oriente o trabalho dos

docentes  do  IFG  –  Campus  Anápolis  e  do  próprio  NAPNE.  Nas  formações  e

capacitações desenvolvidas pelo NAI ao longo de 2018 e 2019, as pautas abordadas

mantiveram o foco nas questões relativas  ao diagnóstico clínico dos estudantes com

NEEs,  na  flexibilização  curricular  e  no  atendimento  individualizado.  A  questão  do

desenvolvimento e da aprendizagem do público-alvo da educação especial emerge, pois,

como tópico  secundário,  estando sob a responsabilidade de cada professor  construir

estratégias de ensino adequadas para cada caso. A prática, entretanto, evidencia lacunas

importantes  na  formação  desses  profissionais,  bem  como  formas  “veladas”  de

discriminação e preconceito que emergem no cotidiano da sala de aula – o que sugere

um diálogo com o conceito de “exclusão branda” discutido por Freitas (2002).

Os participantes  de nossa pesquisa  demonstraram um bom conhecimento  em

relação aos princípios e diretrizes que orientam as políticas de inclusão. Todavia, no

contexto  escolar,  as  normas  adquirem  uma  nova  conformação,  considerando  os

obstáculos  e  impedimentos  trazidos  pela  prática.  Nesse  espaço  de  enfrentamento,  a

dialética  inclusão/exclusão  emerge  como  categoria  central  na  interpretação  das

contradições decorrentes da presença do público-alvo da educação especial nas salas

regulares5 e no estudo de sua incorporação à lógica tecnicista/neotecnicista que ainda

caracteriza o trabalho pedagógico na EPT.

A partir dos dados analisados, pudemos vislumbrar também reminiscências de

uma  abordagem  médico-clínica,  considerando  a  importância  do  diagnóstico  e  dos

laudos  médicos  na  classificação  dos  educandos  em  categorias  pré-definidas  como

surdos, deficientes intelectuais,  hiperativos etc.  Por vezes, o tipo de deficiência e/ou

limitação acaba por determinar as possibilidades de aprendizagem dos alunos, sem que

as  formas  de  mediação  do  conhecimento  sejam,  efetivamente,  questionadas  pelas

equipes docente e gestora.

Devemos dizer que sentimos falta também de discussão mais consistente, que

amparasse o trabalho desenvolvido na educação especial inclusiva no IFG – Campus

5 Questão já abordada em dissertação de mestrado defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em

Educação da Universidade Federal de Goiás (WITEZE, 2016).
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Anápolis.  Ao  que  parece,  as  práticas  pedagógicas  dos  professores  oscilam  entre  a

pedagogia tradicional, a pedagogia das competências, o tecnicismo/neotecnicismo e o

modelo escolanovista/neoescolanovista (SAVIANI, 2011; DUARTE, 2001) centrado no

aluno. 

Tal constatação indica a premência de estudos mais aprofundados sobre o tema,

que se ocupem da apropriação teorias pedagógicas pelos profissionais que atuam nas

instituições  da  rede  federal  de EPT.  Sugere  também a  problematização das  práticas

inclusivas, numa perspectiva contra-hegemônica, capaz de confrontar as contradições

inerentes  ao  arranjo  neoliberal  (WITEZE & SILVA, 2017)  e  ao modo de  produção

capitalista. 

5 Conclusões ou Considerações Finais

No tocante às políticas inclusivas, destacamos os inúmeros avanços observados

com a implementação dos NAPNEs na rede federal de EPT de Goiás, com destaque

para o Campus Anápolis. De fato, com a criação dos núcleos, um passo crucial foi dado

no  enfrentamento  da  lógica  excludente  e  discriminatória  na  instituição.  A  reflexão,

ainda  que  incipiente,  sobre  as  especificidades  que  caracterizam  o  público-alvo  da

educação especial representa uma importante evolução.

Como vimos nos tópicos anteriores,  no plano do discurso, entende-se que os

alunos com NEEs devem ter acesso a recursos facilitadores e estratégias  de ensino-

aprendizagem, que garantam o seu direito à formação básica e à progressão nos estudos.

Contudo, no dia a dia da sala de aula, as contradições se apresentam de forma aguda,

evidenciando a presença da dialética inclusão/exclusão no âmbito escolar e acadêmico,

elementos já discutidos por Freitas et al (2004) e Michels (2006).

Entendemos,  enfim,  que  o  rompimento  em  relação  às  teorias  não  críticas

(SAVIANI, 1999) da educação exige uma reflexão detalhada sobre as bases ideológicas

que têm direcionado as políticas educacionais no Brasil. Daí a necessidade de refletir

sobre o papel que as instituições de ensino vem assumindo na contemporaneidade na

manutenção/reprodução da exclusão e no acirramento das desigualdades sociais. Nesse

sentido, convém ponderar em que medida o trabalho educativo pode se converter em

prática de humanização e superação da alienação que marca as relações capitalistas de

produção.
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Por fim, enfatizamos as contribuições da PHC como teoria apta a confrontar as

desigualdades e as diferentes formas de exclusão social. Para Saviani (2011, 2013), o

domínio  da  cultura  historicamente  produzida  é  condição  indispensável  para  a

participação política das  massas,  o  que sugere a urgência de uma reflexão sobre as

concepções de homem, educação, sociedade e conhecimento que têm fundamentado as

políticas públicas e as práticas educativas na atualidade. Uma proposta verdadeiramente

inclusiva só será possível na medida em que os mecanismos de dominação, exploração e

alienação forem, efetivamente, desvelados. Para isso, faz-se necessário ir além da defesa

da diversidade em sua  dimensão relativista  e  multiculturalista  (MARSIGLIA,  2012;

SILVA, 2014). 

Concluindo,  reiteramos  a  exiguidade  do  debate  sobre  inclusão  e  formação

humana, numa perspectiva histórico-ontológica (SAVIANI & DUARTE, 2012), na rede

federal  de  EPT –  demanda  que  nossa  pesquisa  busca,  de  alguma  forma,  suplantar,

contribuindo para avanço dos estudos e pesquisas na área.
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CURRÍCULO OCULTO NA ESCOLA MÉDICA: UM MECANISMO 

DE REPRODUÇÃO DO TRABALHO MÉDICO NO CAPITALISMO 
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Resumo 

A relevância das teorias crítico-reprodutivistas sobre o currículo oculto, ainda que divergentes 
na definição conceitual, consiste em entendê-lo como mecanismo de socialização dos 
estudantes na escola para incorporação efetiva ao mundo do trabalho. O currículo oculto é 
uma das diversas formas de violência nas escolas médicas, podendo ser caracterizado 
enquanto violência instrumental-simbólica que cumpre uma dupla função: inculcar e 
reproduzir os valores hegemônicos nos estudantes de Medicina, utilizando a educação médica 
como processo legitimador da dominação de classe; e transmitir determinados conteúdos que 
expressem os interesses econômico-ideológicos da classe dominante, direcionando o corpo e a 
subjetividade dos estudantes para o trabalho médico na sociedade capitalista. As denúncias 
dos estudantes sobre o currículo oculto ao longo da formação médica, expostas na Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) de Violações dos Direitos Humanos nas Faculdades Paulistas 
e na campanha virtual #MeuProfDr, revelam que muitas vezes os discursos de professores e 
preceptores nos ambientes das escolas médicas apresentam conteúdo preconceituoso e 
discriminatório. Buscando analisar como opera o currículo oculto enquanto violência 
instrumental-simbólica nas escolas médicas, realizamos este estudo exploratório-descritivo a 
partir da percepção dos estudantes de Medicina no estado de São Paulo em relação aos 
discursos emitidos por professores e preceptores. Foram coletados dados quantitativos e 
qualitativos a partir da aplicação de questionário online entre junho e setembro de 2017, 
obtendo-se 1.348 respostas provenientes de 46 faculdades de Medicina do estado de São 
Paulo, com posterior análise estatística simples dos dados por meio do programa Microsoft 
Excel®. 63,6% dos participantes (n = 857) concordam ou concordam totalmente que os 
estudantes de Medicina são muito influenciados pelas opiniões e discursos dos professores. 
68,7% (n = 926) afirmaram que seus professores e preceptores já fizeram comentários 
preconceituosos e/ou discriminatórios, sendo que, destes, 56,8% (n = 526) afirmaram que a 
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5 Psicanalista com graduação em Psicologia pela Universidad del Norte (UN), pedroza.rafael87@gmail.com 
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reação mais frequente dos estudantes após ouvirem esses comentários foi ficar em silêncio; 
22,9% (n = 212) que esses comentários ocorrem frequentemente; 95,1% (n = 881) que esses 
comentários ocorreram em sala de aula e 50,7% (n = 470) em estágios práticos; sendo 
direcionados principalmente às mulheres (88,1%, n = 816), LGBTs (59,1%, n = 547), grupos 
e/ou partidos políticos (52,1%, n = 482), classes sociais (41,6%, n = 385), Sistema Único de 
Saúde (32,8%, n = 304) e negros (24,8%, n = 230). Frente aos resultados obtidos, analisamos 
o currículo oculto na formação médica a partir das reflexões de Dermeval Saviani sobre o 
trabalho educativo e as contribuições de outros autores sobre o currículo escolar na 
perspectiva da pedagogia histórico-crítica, além de refleti-lo à luz das categorias psicanalíticas 
visando revelar os afetos e intenções ocultos nos discursos dos professores e preceptores. 
Com este trabalho, buscamos contribuir para uma análise materialista sobre o currículo oculto 
na educação médica, apontando a necessidade de ações coletivas nas escolas médicas para 
que o currículo oculto enquanto violência instrumental-simbólica perca sua eficácia, sendo 
superado por um novo currículo, orientado para a emancipação humana e que não oculta seu 
objetivo de transformar a sociedade. 
 
Palavras-chave: Currículo oculto. Educação médica. Pedagogia histórico-crítica. 

 

1 Introdução 

A primeira publicação na literatura em educação médica sobre o fenômeno escolar 

denominado como “currículo oculto” ocorreu em 1994 com o artigo The hidden curriculum, 

ethics teaching, and the structure of medical education por F. Hafferty e R. Franks. Há mais 

de duas décadas diversos pesquisadores e teóricos se interessam em estudar esse fenômeno na 

formação médica, utilizando distintas metodologias e definições a fim de compreendê-lo. 

Uma recente revisão bibliográfica sobre o uso categórico do currículo oculto nas publicações 

em educação médica evidenciou que não há um consenso na definição conceitual do 

fenômeno (LAWRENCE et al., 2018). 

As principais explicações utilizadas por essas publicações apresentam métodos 

analíticos e definições lógico-formais divergentes entre si, circunscrevendo o fenômeno ao 

aspecto institucional-organizacional (o currículo oculto opera como parte da estrutura 

organizacional da escola médica), interpessoal-social (o currículo oculto opera por meio das 

relações interpessoais no processo ensino-aprendizagem) ou contextual-cultural (o currículo 

oculto opera fora do “currículo formal”, de acordo com os ambientes culturais na formação 

médica) (Ibid., p. 6). 

É possível distinguir a forma como essas publicações compreendem tal fenômeno 

escolar a partir do critério de criticidade adotado por Dermeval Saviani na obra Escola e 

democracia (2018) a respeito das teorias educacionais frente a questão da marginalidade: ora 

essas publicações apresentam uma análise não crítica sobre o currículo oculto, posicionando-o 

como um desvio na educação médica que pode ser corrigido ou atenuado se forem 
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aproveitados seus “efeitos positivos”; e ora com base nas teorias denominadas por Saviani de 

crítico-reprodutivistas, entendendo o currículo oculto a partir da estrutura socioeconômica e 

concluindo que sua função é contribuir para a reprodução da sociedade capitalista. 

Seguindo a perspectiva crítico-reprodutivista, Jurjo Torres Santomé apresenta na obra 

El curriculum oculto (1998) que o currículo escolar pode ser dividido entre o seu aspecto 

“formal ou explícito” e o oculto, definindo este como o conjunto de “conhecimentos, 

destrezas, atitudes e valores que se adquirem mediante a participação em processos de ensino-

aprendizagem e, em geral, em todas as interações que se sucedem dia a dia nas aulas e centros 

de ensino” (p. 198, tradução nossa). Santomé conclui que a função do currículo oculto 

geralmente é reforçar as necessidades e interesses da ideologia hegemônica, construindo 

implicitamente “traços de personalidade apropriados para trabalhar em uma sociedade 

industrializada da economia capitalista” (Ibid., p. 61, tradução nossa). 

Esse fenômeno escolar ganhou destaque midiático e interesse acadêmico no país a 

partir de 2014, quando centenas de estudantes denunciaram publicamente relatos de abusos 

cometidos por professores ou preceptores ao longo da formação médica. Esses relatos, 

expostos tanto na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre Violações dos Direitos 

Humanos nas Faculdades Paulistas (ALESP, 2015) quanto na campanha virtual em redes 

sociais com a hashtag #MeuProfDr (UNIVERSITÁRIOS..., 2016), contribuíram para 

popularizar determinada particularidade da aparência do fenômeno (abusos na relação 

professor-aluno, como discursos discriminatórios e preconceituosos) como a definição 

categórica de seu exercício nas escolas médicas. 

Visando analisar esse fenômeno escolar a partir da perspectiva teórica e metodológica 

da pedagogia histórico-crítica, entendemos que tanto sua nomenclatura em si quanto as 

definições categóricas populares são insuficientes e incorretas para compreender o currículo 

oculto em sua totalidade. Nessa perspectiva, esse fenômeno não pode ser compreendido 

propriamente como um “currículo”, pois seu objetivo nunca consiste na transmissão-

assimilação dos conhecimentos sistematizados. Ademais, “oculto” não é um adjetivo 

compatível com a expressão desse fenômeno no cotidiano escolar, pois se explicita tanto mais 

quanto se pretende ocultar a essência dos conhecimentos selecionados para serem 

transmitidos. 

O fenômeno escolar atualmente denominado como “currículo oculto” não deve ser 

abstraído enquanto pertencente ao campo educacional ou pedagógico, mas sim ao campo da 

violência. Entendê-lo como uma das violências presentes nas escolas médicas brasileiras é 
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adotar uma posição que, ao mesmo tempo em que não reconhece os conteúdos transmitidos 

pelo currículo oculto como conhecimentos objetivos e sistematizados, também responsabiliza 

os sujeitos envolvidos com a formação médica que produzem e reproduzem determinados 

conhecimentos no cotidiano dessa formação, o que evidencia a intencionalidade intrínseca ao 

exercício do fenômeno no campo simbólico. A atuação como professor ou preceptor na 

maioria das vezes é exercida por médicos, trabalhadores cuja experiência na prática 

profissional se reflete na prática educacional: muitas vezes os conhecimentos médico-

científicos são transmitidos junto a conhecimentos advindos do senso comum, do empírico na 

experiência clínica. 

A principal finalidade da socialização dos estudantes de Medicina e dos médicos 

residentes ao longo da formação médica é incorporá-los efetivamente ao mundo do trabalho. 

Os sujeitos envolvidos com a formação médica permanentemente indicam quais discursos, 

comportamentos, ideias e valores são mais adequados ao trabalho médico, muitas vezes em 

consonância aos interesses dos grupos dominantes. Assim, a escola médica contribui para 

naturalizar as desigualdades decorrentes das relações capitalistas de produção e 

[...] também colabora para o surgimento das desigualdades sociais, pois se sabe que 
há uma desigualdade real no ponto de partida. Isto é instrumentalizado pelo 
currículo oculto, a escola estimula a conformidade a ideias nacionais e convenções 
sociais ao mesmo tempo em que mantém desigualdades socioeconômicas e culturais 
(CASTRO; SENA MARIANO, 2015, p. 57). 

Reconhecemos o currículo oculto como um fenômeno escolar que reproduz as ideias 

dominantes, propriamente ideias da classe dominante (MARX; ENGELS, 2009), na medida 

em que seus conteúdos transmitidos sempre estão alinhados à concepção de mundo liberal-

burguesa. Essas ideias dominantes se universalizam ao longo da formação médica, do trote à 

residência médica, porque são a expressão ideal da dominação de classes na estrutura da 

sociedade (IASI, 2017). Cabe ao currículo oculto, exercido das escolas médicas aos hospitais 

universitários, a tarefa de dissimular a inculcação de conteúdos que expressem os valores 

hegemônicos, reflexo dos interesses econômico-ideológicos da classe e dos grupos 

dominantes. Esse fenômeno escolar, inserido no atual processo de formação médica, atua 

como legitimador da dominação de classe na medida em que é exercido no sentido de 

garantir, reproduzir e reforçar as relações sociais dominantes que conformam o modo de 

produção vigente, direcionando o corpo e a subjetividade dos estudantes para o trabalho 

médico na sociedade capitalista. 

O trabalho médico inserido na sociedade que produz mercadorias é marcado pelos 

fenômenos da alienação descritos pelo filósofo alemão Karl Marx: do produto, da atividade 
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produtiva, de si mesmo e da humanidade. O primeiro desses é produzido na separação entre 

gerenciamento e execução do trabalho, a partir de metas calcadas na produtividade em 

consultas e procedimentos. Concomitante a esse processo, há progressiva retirada da 

autonomia do médico no planejamento de suas atividades, perdendo o controle sobre o tempo 

e razão de executá-las. Isso torna a prática médica uma atividade voltada em última instância 

para a subsistência do próprio médico, trabalhador que precisa vender sua força de trabalho 

para sobreviver, desdobrando-se na incapacidade de reconhecer sua própria humanidade na 

objetivação do seu trabalho, alienando-se de si próprio. Por fim, alheio em si, o médico não se 

reconhece nos seus semelhantes, o que se reflete na prática com a “desumanização” expressa 

nos atendimentos em serviços de saúde (TERRA; CAMPOS, 2019). 

A prática médica alienada engendra uma consciência social alienada, da qual o 

currículo oculto é produto e produtor ao longo da formação médica. O ocultamento de sua 

intencionalidade principal (dissimular a base material da sociedade, a luta de classes no modo 

de produção capitalista) e secundárias (transmitir determinado ideal de médico, expressar 

interesses da categoria profissional médica, inculcar normas de comportamento em 

determinados ambientes etc.) são objetivadas no campo simbólico, no qual se estrutura a 

linguagem. 

O conceito de “Eu ideal” utilizado por Freud em Introdução ao Narcisismo (2010) nos 

ajuda a compreender por que muitos professores e preceptores emitem comentários 

preconceituosos ou discriminatórios, seja este o resultado de um processo consciente ou 

inconsciente: os conteúdos transmitidos nessa manifestação do currículo oculto evidenciam 

um determinado ideal de médico, reforçado cotidianamente pelos comportamentos e discursos 

apresentados aos estudantes de Medicina e médicos residentes. Esse ideal posiciona, por meio 

da linguagem, um modelo de médico a ser alcançado pelos estudantes, dissimulando os 

conteúdos transmitidos em discursos aparentemente científicos ou “neutros”. O “ideal de 

médico” dominante é alcançado pelo “(...) deslocamento da libido para um ideal do Eu 

imposto de fora, e a satisfação, através do cumprimento desse ideal” (Ibid., p. 33). 

 

1.1 Objetivos 

O presente trabalho toma como ponto de partida a percepção dos estudantes de 

graduação em Medicina do estado de São Paulo sobre o currículo oculto exercido na relação 

professor-aluno nas escolas médicas paulistas, expressos nos resultados quali-quantitativos 

extraídos de uma pesquisa realizada em 2017. 
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Por meio de uma análise fundamentada na pedagogia histórico-crítica e no conceito 

marxiano de trabalho, buscamos entender como opera o currículo oculto enquanto violência 

instrumental-simbólica nas escolas médicas, correlacionando os dados coletados com o 

processo de formação e trabalho médico no interior das relações capitalistas de produção no 

país. 

 

2 Referencial Teórico 

Partimos da concepção materialista histórico-dialética sobre a realidade objetiva para 

compreender a dinâmica da formação e trabalho médico no Brasil do século XXI. A 

organização do trabalho médico atual consiste na síntese de múltiplas determinações 

decorrentes do modo de produção capitalista, processo produtivo em que “o trabalho não 

produz apenas mercadorias; produz-se a si próprio e o trabalhador como uma mercadoria, e, a 

saber, na mesma proporção em que produz mercadorias em geral” (MARX, 2015, p. 304). 

O filósofo alemão Karl Marx entende que compreender a relação essencial do trabalho 

equivale a desvelar a relação do trabalhador com a produção. No modo de produção 

capitalista o produto do trabalho é refletido para o trabalhador como objeto alienado, capaz de 

lhe exercer poder. Essa relação deriva da alienação no próprio ato de produção no 

capitalismo, realizado de forma coagida e não voluntária, impedindo que o trabalhador se 

reconheça em sua produção. 

Dessa forma, o trabalho se apresenta ao homem como meio para satisfazer suas 

necessidades externas e físicas, negando seu caráter vital como meio de produção da própria 

essência humana. Por fim, confrontando-se com o mundo objetivo resultante dessas 

objetivações alheias a si, o homem é enfrentado por outro homem, pois “o que vale para a 

relação do homem com o seu trabalho, com o produto do seu trabalho e consigo próprio, vale 

para a relação do homem com o outro homem, tal como para o trabalho e o objeto de trabalho 

do outro homem” (Ibid., p. 314). 

O trabalho médico atual compreende a saúde a partir da concepção de mundo liberal, 

como produto do autocuidado e distanciada das estruturas sociais. Por meio da expressão de 

determinadas condutas e normas, sua prática reforça a ética liberal centrada no indivíduo, 

organizando comportamentos segundo o metabolismo do capital - age, portanto, como 

ferramenta de normatização e coerção social. Ao mesmo tempo, o trabalho médico é produto 

e produtor de um complexo médico-empresarial, este que extrai a mais-valia por meio da 
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exploração assalariada do trabalho, aumentando seus lucros e somando-os aos lucros 

decorrentes da venda de suas mercadorias (DOURADO, 2013, p. 13). 

Nesse sentido, destaca-se a especificidade do trabalho médico na reprodução da força 

de trabalho no capitalismo: contribuir para a recuperação e preservação do corpo do 

trabalhador, tornando-lhe minimamente funcional para desempenhar seu papel na produção 

do mundo material (Ibid., p. 14). Cabe à escola médica atual, seja na escola médica 

tradicional ou na escola médica nova, a tarefa de naturalizar o processo de exploração no 

trabalho e suas consequências por meio do currículo escolar. O currículo expresso no 

cotidiano das faculdades de Medicina do país, além de muitas vezes não consistir na 

transmissão-assimilação de saberes objetivos, soma-se ao “currículo oculto” e contribui para 

formar trabalhadores médicos desprovidos de consciência social crítica. 

Nas últimas décadas, a tendência das publicações e debates sobre o currículo oculto 

consiste em pensar o fenômeno a partir da visão crítico-reprodutivista, como Santomé (1998), 

sendo que essa perspectiva se revela “capaz de fazer a crítica do existente, de explicitar os 

mecanismos do existente, mas não tem proposta de intervenção prática” (SAVIANI, 2013a, p. 

58); enquanto a tendência internacional na literatura em educação médica é entendê-lo 

predominantemente como um conceito negativo (LAWRENCE et al., 2018). A pedagogia 

histórico-crítica, teoria educacional que tem como fundamento o método materialista 

histórico-dialético, fornece os instrumentos teóricos para compreender esse fenômeno em sua 

totalidade. 

A partir da concepção de currículo para Dermeval Saviani, buscamos superar o 

imediatismo da aparência fenomenológica que se expressa nas publicações em educação 

médica e refletir sobre sua nomenclatura e definições populares. Nessa perspectiva, Saviani 

define o currículo como “conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola”, 

estruturado a partir do saber sistematizado e capaz de realizar a atividade nuclear da escola, o 

trabalho educativo, este que consiste na transmissão-assimilação dos conhecimentos 

sistematizados (Ibid., p. 15). A existência da escola se justifica quando realiza sua 

especificidade e viabiliza as condições de transmissão e apropriação desses conhecimentos, 

uma vez que 

[...] a compreensão da natureza da educação enquanto um trabalho não material, 
cujo produto não se separa do ato de produção, permite-nos situar a especificidade 
da educação como referida aos conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, 
hábitos, símbolos sob o aspecto de elementos necessários à formação da 
humanidade em cada indivíduo singular, na forma de uma segunda natureza, que se 
produz, deliberada e intencionalmente, através de relações pedagógicas 
historicamente determinadas que se travam entre os homens (Ibid., p. 20, grifo 
nosso). 

1063



 

8 

 

A pedagogia histórico-crítica entende que um currículo escolar comprometido com a 

principal função da escola - garantir a socialização dos conhecimentos científicos, filosóficos 

e artísticos - deve ser pautado na concepção de mundo materialista, histórica e dialética 

(MALANCHEN, 2014). A escola participa da luta de classes e, consequentemente, o 

currículo também irá expressar a disputa dos interesses antagônicos entre as classes. Os 

conteúdos curriculares não são neutros e a própria seleção desses conteúdos revela a 

intencionalidade em transmitir determinada unidade forma-conteúdo, o que sempre representa 

“uma tomada de posição nesse embate entre concepções de mundo não apenas diferentes, mas 

fundamentalmente conflitantes entre si” (DUARTE, 2016, p. 95). 

Promover o homem por meio da educação significa, para Saviani (2013b, p. 46), 

“tornar o homem cada vez mais capaz de conhecer os elementos de sua situação para intervir 

nela transformando-a no sentido de uma ampliação da liberdade, da comunicação e 

colaboração entre os homens”. Os conteúdos curriculares devem ser organizados e 

sistematizados para desenvolver “as funções psicológicas superiores dos estudantes nas suas 

máximas possibilidades dentro das condições históricas atuais” (DUARTE; GAMA, 2017, p. 

528), permitindo aos estudantes se objetivarem na direção da individualidade livre e 

universal. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Trata-se de estudo transversal, descritivo-exploratório, com abordagem quali-

quantitativa. A amostra populacional foi constituída por estudantes de graduação em 

Medicina regularmente matriculados em Instituições de Ensino Superior (IESs) públicas e 

privadas do estado de São Paulo em 2017 que aceitaram participar do estudo por meio de 

anuência ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

O projeto “Avaliação do impacto do currículo oculto e da violência na participação no 

movimento estudantil e na saúde mental dos estudantes de Medicina do estado de São Paulo” 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Famerp (CEP/Famerp) 

em junho de 2017, parecer nº 2.106.806. A pesquisa foi financiada pelo Conselho Regional de 

Medicina do estado de São Paulo (Cremesp) por meio do programa “Bolsa de pesquisa para 

estudantes de Medicina na área de Bioética e Ética Médica” em 2017. 

Como instrumento para coleta de dados, foram aplicados cinco questionários 

semiestruturados e auto aplicados, disponibilizados de forma online entre junho e setembro de 

2017 por meio da plataforma LimeSurvey® instalada no endereço eletrônico 
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http://www.pesquisa2017.com.br. A pesquisa foi divulgada por meio de redes sociais, como 

mensagens via WhatsApp® e postagens em página no Facebook®, recebendo apoio de editoras 

que doaram livros para sorteios semanais aos participantes - 70% optou por participar dos 

sorteios. 

Os questionários apresentaram questões em escalas simples, escalas não comparativas, 

escalas nominais, escalas Likert e perguntas abertas. Foram aplicados cinco questionários com 

questões referentes a dados socioeconômicos e a percepção sobre qualidade de vida, ambiente 

de aprendizagem, currículo oculto e participação no movimento estudantil de Medicina. Para 

mensurar a percepção dos estudantes de Medicina sobre uma forma de currículo oculto na 

relação professor-aluno ao longo da formação médica, foi elaborado pelos pesquisadores um 

questionário com questões relativas a comentários preconceituosos e/ou discriminatórios 

emitidos por professores e preceptores. 

Foram coletados os números de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), tempo para 

responder aos questionários e endereço de Protocolo da Internet (IP) das 2.757 respostas 

submetidas, sendo desconsideradas as respostas em branco, com número de CPF inválido ou 

repetido e com tempo inferior a 3 minutos; resultando em 1.348 respostas, das quais 227 

preencheram pelo menos os três primeiros questionários e 1.131 preencheram integralmente. 

Os dados coletados foram submetidos à análise qualitativa e à análise estatística simples de 

dados pelo programa Microsoft Excel®, versão 2016. 

Participaram da pesquisa 1.358 estudantes de graduação em Medicina, regularmente 

matriculados em uma das 46 escolas médicas do estado de São Paulo. Considerando como 

população os aproximadamente 30 mil estudantes matriculados em 2017, participaram da 

pesquisa cerca de 4,5% dos estudantes de Medicina do estado de São Paulo, o que 

estatisticamente indica uma margem de erro de 2,6% a um nível de confiança de 95%. 

Os dados coletados foram analisados a partir do referencial teórico e metodológico da 

pedagogia histórico-crítica, sendo correlacionados com a concepção de currículo para essa 

teoria educacional. Utilizamos a compreensão marxista de trabalho para explicar melhor a 

relação entre os conteúdos transmitidos pelo currículo oculto na relação professor-aluno nas 

escolas médicas paulistas e a reprodução do atual trabalho médico no capitalismo. 

 

4 Resultados 

Os dados socioeconômicos dos participantes expressam o perfil dos estudantes de 

Medicina nas escolas médicas paulistas: são predominantemente mulheres (72,3%, n = 974), 
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brancos (81,8%, n = 1.103), solteiros (95%, n = 1.280), heterossexuais (80%, n = 1.078), 

procedentes do estado de São Paulo (81,7%, n = 1.101), com renda familiar mensal média de 

R$ 9.370,01 ou mais (46,7%, n = 629) e idade média de 22,2 anos. A maioria estuda em 

escolas médicas privadas (76%, n = 1.025) e cursam entre o primeiro e o quarto semestre do 

ciclo básico (50,3%, n = 678). 

926 participantes da pesquisa (68,7%) afirmam que já presenciaram professores ou 

preceptores realizando comentários que consideraram como preconceituosos ou 

discriminatórios. A maioria dos estudantes aponta que esses comentários ocorrem “algumas 

vezes” (45,6%, n = 422), enquanto 30,2% (n = 280) aponta que ocorrem “raramente”, 22,9% 

(n = 212) que ocorrem “frequentemente” e 0,3% (n = 3) que “nunca” ocorrem. 

Os estudantes apontam que esses comentários foram realizados em ambientes 

escolares como salas de aula (95,1%, n = 881) e estágios práticos (50,8%, n = 470), além de 

outros ambientes acadêmicos (39,2%, n = 363) e ambientes não acadêmicos (24,2%, n = 224). 

56,8% (n = 526) afirmaram que a reação mais frequente dos estudantes após ouvirem esses 

comentários foi ficar em silêncio.  

Os participantes também afirmam que os professores e preceptores frequentemente 

qualificam positivamente a meritocracia (51%, n = 687), exaltam tradições da faculdade 

(45,5%, n = 613) e desqualificam o movimento estudantil (31,4%, n = 423). 63,6% (n = 857) 

concordam que os estudantes de Medicina são muito influenciados pelas opiniões e discursos 

dos professores e preceptores.  

A Tabela 1 resume as categorias presentes nesses comentários. Outras categorias 

mencionadas pelos estudantes incluem obesos, profissionais de outras categorias, usuários de 

drogas e nordestinos. Relatos extraídos da pesquisa exemplificam alguns dos conteúdos 

transmitidos pelo currículo oculto na relação professor-aluno: Fazer exame físico doloroso em 

um bandido, só porque ele era bandido (feminino, 26 anos), Professor destratou um paciente 

com condilomas em ânus pela orientação sexual dele e, quando indagado sobre tratamento 

medicamentoso, disse que era cirúrgico pra ele “aprender” (masculino, 24 anos), Em 

relação aos LGBTs, a professora disse que as pessoas deveriam parar com a “suruba” e ter 

relacionamentos monogâmico e heteroafetivos, pois o contrário incitava a disseminação de 

doenças (feminino, 25 anos), Falou que mulher tem que ser sustentada, que nordestino votou 

no PT [Partido dos Trabalhadores] porque a subnutrição afeta o cérebro (feminino, 22 anos). 
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Tabela 1: Categorias às quais se direcionam os comentários preconceituosos ou discriminatórios 
emitidos por professores ou preceptores, na percepção dos estudantes de Medicina do 

estado de São Paulo (n = 926), 2017 

Categoria n % 
Mulheres 816 88,1 
LGBTs 547 59,1 
Grupos e/ou partidos políticos 482 52,1 
Classes sociais 385 41,6 
Sistema Único de Saúde (SUS) 304 32,8 
Negros 230 24,8 
Religião ou credo pessoal 227 24,5 
Estudantes cotistas 201 21,7 
Estrangeiros ou refugiados 138 14,9 
Deficientes 101 10,9 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores. 
 

Os dados e relatos revelam que diversos conteúdos transmitidos pelo discurso de 

professores e preceptores ao longo da formação médica expressam preconceitos e outras 

violências direcionadas historicamente a determinados grupos e classes sociais. São conteúdos 

que não apresentam conhecimentos objetivos e sistematizados, mas sim conhecimentos 

advindos do senso comum que contribuem para a manutenção das desigualdades na sociedade 

capitalista. Caracterizamos o currículo oculto como uma violência instrumental-simbólica 

devido ao duplo caráter no seu exercício: trata-se de um fenômeno dotado de intencionalidade 

(CHAUX, 2003) que opera como instrumento a serviço dos interesses dos grupos dominantes, 

apresentando esses interesses de maneira dissimulada por meio do campo simbólico1. 

A linguagem, veículo que apresenta o currículo oculto aos estudantes de Medicina e 

médicos residentes, apresenta em si mesma um caráter violento por ser a “construção e 

imposição de certo campo simbólico” (ŽIŽEK, 2014, n.p.). Os relatos mostram que muitos 

professores e preceptores inculcam determinados campos simbólicos que, na medida em que 

se explicitam contra determinados grupos e classes sociais, ferem até mesmo o ideal de 

tolerância liberal. Como afirma o filósofo esloveno Slavoj Žižek, “a linguagem do respeito é a 

linguagem da tolerância liberal: o respeito só tem sentido como respeito por aqueles com os 

quais eu não concordo” (Ibid., n.p.). 

                                                             
1 Diferentemente da acepção de “violência simbólica” empregada por Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron 
no livro I de A Reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino (1992), pela qual se poderia 
caracterizar o currículo oculto enquanto uma ação pedagógica nas escolas médicas, entendemos esse fenômeno 
escolar como uma forma de violência que ao mesmo tempo é exercida e se explicita por meio do campo 
simbólico em que se localiza a linguagem (discursos, comportamentos, olhares etc.). 
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O currículo oculto sempre vai na contramão da transformação da sociedade e da escola 

médica porque 

[...] impede a consideração de uma instituição que, ao mesmo tempo em que atua na 
inculcação e na reprodução dos valores hegemônicos, possa funcionar como um 
espaço que potencialize aos desfavorecidos a aquisição dos mesmos instrumentais 
dados à classe dominante, reconhecendo, assim, o caráter contraditório da instituição 
escolar (CASTRO; SENA MARIANO, 2015, p. 58). 

 

5 Conclusões 

Com este trabalho, buscamos contribuir para uma análise materialista sobre o currículo 

oculto na educação médica à luz da pedagogia histórico-crítica. Essa teoria educacional 

permite colocar em xeque a nomenclatura e definições populares sobre o fenômeno escolar 

denominado de “currículo oculto”. Os conteúdos transmitidos por meio desse fenômeno ao 

longo da formação médica não formam um “currículo” porque não apresentam 

conhecimentos médico-científicos, artísticos e filosóficos que permitem aos estudantes de 

Medicina e médicos residentes uma objetivação de forma social e consciente. Pelo contrário, 

o fenômeno se desoculta justamente porque apresenta o senso comum de forma dissimulada, 

muitas vezes reproduzindo preconceitos contra grupos sociais historicamente marginalizados 

e contra a classe trabalhadora. 

Frente aos resultados obtidos, entendemos o currículo oculto como uma das diversas 

formas de violência presentes nas escolas médicas. Caracterizamos o currículo oculto como 

uma “violência instrumental-simbólica” na medida em que o entendemos como um 

instrumento a serviço dos interesses dos grupos dominantes na escola, exercido 

intencionalmente e explicitado de forma abstrusa por meio do campo simbólico. Ademais, o 

fenômeno muitas vezes é exercido no tempo e ambientes que deveriam ser destinados à 

transmissão-assimilação dos conhecimentos universais, o que demonstra sua intenção 

indissociável em contribuir para a manutenção de um projeto de sociedade e de ser humano, 

pois 

[...] o acesso ao saber sistematizado, o saber objetivo, constitui-se num instrumento 
de luta que possibilita o combate ao preconceito, ao desmistificar crenças e 
evidenciar a superficialidade de alguns argumentos e atitudes em relação a alguns 
grupos sociais (ORSO; MALANCHEN, 2016, n. p.). 

Concluímos que o currículo oculto é um mecanismo presente nas escolas médicas cuja 

principal finalidade é direcionar o uso do corpo, a consciência social e a subjetividade dos 

estudantes de Medicina e médicos residentes para sua efetiva incorporação ao mundo do 

trabalho no capitalismo. Trata-se de um fenômeno escolar que contribui para a reprodução do 
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modelo atualmente dominante de trabalho médico, organizado segundo os interesses ditados 

pelo complexo médico-empresarial inserido nas relações capitalistas de produção. 

Apontamos a necessidade de analisar o currículo oculto para além da sua aparência 

fenomenológica no cotidiano das escolas médicas, pensando em como superá-lo na prática 

por meio da perspectiva histórico-crítica aplicada à realidade concreta da educação médica 

brasileira. Não se trata de buscar construir um “currículo oculto” adequado às necessidades da 

classe trabalhadora, pois o cerne do fenômeno consiste em contribuir na reprodução das 

desigualdades sociais e da dominação de classe. São necessárias ações coletivas para que o 

currículo oculto perca sua eficácia, pois apenas uma educação médica crítica e emancipadora 

pode orientar um novo currículo que não oculta seu objetivo de transformar a escola médica e 

a sociedade. 
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Resumo 

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

 
Palavras-chave: Trabalho. Emancipação humana. Ontologia. 
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1 Introdução  

O conceito de moral está relacionado com os valores de determinada sociedade, 

o que é considerado correto ou bom3. A concepção de moral em uma sociedade, em 

determinado momento histórico, varia de acordo com a forma de organização social 

dessa sociedade, seus valores, suas leis, enfim, seu modo de enxergar o mundo e as 

relações sociais. 

Nesse contexto, desvelar o conceito de moral se mostra fundamental ao analisar 

a sociedade em busca de compreender a formação humana e o papel que esta 

desempenha na luta pela emancipação humana. Apreender o conceito de moral, em uma 

perspectiva ontológica, enriquece o debate acadêmico que visa discutir as contribuições 

de uma percepção marxista de educação. 

Para compreendermos de forma ampla o conceito moral, faz-se necessário 

estabelecer os contornos históricos da relação do homem com a natureza, bem como da 

relação do homem com o trabalho. Sobre a relação homem-natureza, Marx ensina que 

a natureza é o corpo inorgânico do homem, a saber, a natureza enquanto ela 
mesma não é corpo humano. O homem vive da natureza significa: a natureza 
é o seu corpo, com o qual ele tem de ficar num processo contínuo para não 
morrer. Que a vida física e mental do homem está interconectada com a 
natureza não tem outro sentido senão que a natureza está interconectada 
consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza. (MARX, 2004, p. 
84, grifo do autor). 

 

Pasqualini e Mazzeu (2008, p. 78) esclarecem que “é por meio do trabalho que o 

homem se apropria da natureza e a transforma, criando os meios necessários para a 

satisfação de suas necessidades básicas de existência”.  

São as relações de trabalho, a forma em que é distribuído e dividido que fixam a 

base econômica, que por sua vez estabelece as relações políticas, jurídicas, os valores 

morais, bem como as ideias que regem determinada sociedade.  

Ao analisarmos a sociedade atual, podemos observar que uma das maiores 

consequências do processo de industrialização pelo qual passamos a partir do século 

 
3 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 5ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 682. Moral, 
segundo o dicionário, pode ser compreendida como “objeto da ética, conduta dirigida ou disciplinada por 
normas (...)”, também é definida como “atinente à conduta e, portanto, suscetível de avaliação moral, 
especialmente de avaliação moral positiva. Assim, não só se fala de atitude Moral para indicar uma 
atitude moralmente valorável, mas também coisas positivamente valoráveis, ou seja, boas”.  
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XVIII é a alienação, o trabalho alienado, ou seja, o trabalho estranhado, em que o 

trabalhador não se reconhece no objeto de seu trabalho, posto que já não mais possui o 

controle do processo de produção, segundo Marx (2004, p. 80) “o trabalhador se torna 

tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em 

poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais 

mercadoria cria”.  

O sistema do capital, enquanto forma de organização social torna as pessoas 

alienadas, ou seja, os indivíduos não se reconhecem no produto de seu trabalho, nesse 

cenário, o homem torna-se escravo e o trabalho que deveria ser uma forma de expressão 

de suas capacidades, se transforma em algo degradante, no símbolo de sua submissão:  

Quando o homem se encontra submisso ao poder de outrem, ou seja, quando 
é escravo, o seu trabalho deixa de ser criador e substância de valores. A força 
de trabalho do escravo, assim como a força de trabalho dos animais 
domésticos, nada transmite ao produto além de uma determinada parte dos 
custos da sua própria produção e reprodução. (PACHUKANIS, 1988, p. 
104). 

 

A alienação, ou seja, o estranhamento entre o sujeito e o produto de seu trabalho, 

produz como consequência um sentimento de insensibilidade para com a situação do 

outro, pois as pessoas estão a cada dia mais atarefadas, sempre com muito trabalho para 

fazer, na maioria das vezes com péssimas condições para realizá-lo, sobrando pouco 

tempo para si mesmas ou para efetivamente parar e refletir sobre qual é o sentido de 

todo esse esforço, não conseguindo sequer perceber que literalmente estão se matando 

de trabalhar para que outra pessoa usufrua dos lucros do seu trabalho. E esta é apenas 

uma das várias contradições produzidas pelo sistema do capital. 

A moral, desempenha um importante papel histórico na manutenção do sistema 

do capital, pois é por meio dela e da ideologia difundida por este modo de organização 

social, que somos diariamente bombardeados, por diversos meios de comunicação 

(rádio, tv, jornais, internet, mídias sociais, etc.), bem como por instituições 

governamentais e não governamentais que pregam o discurso de que não há alternativa 

para a situação em que nos encontramos, que o sistema do capital sempre existiu e que 

as contradições existentes são consequências naturais da vida em sociedade: 

Quer os indivíduos particulares tenham ou não consciência disso, não podem 
sequer encontrar a mínima gota de “fundamento neutro de valor” em sua 
sociedade, muito embora a explícita doutrinação ideológica lhes garanta de 
forma enganosa o oposto [...]. Tudo isso é uma parte integrante da educação 
capitalista pela qual os indivíduos particulares são diariamente e por toda 
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parte embebidos dos valores da sociedade de mercadorias, como algo lógico 
e natural. (MÉSZÁROS, 2008b, p. 82, grifo do autor). 

 

Para Mészáros (2008a, p. 9) “a ideologia, como forma específica de consciência 

social, é inseparável das sociedades de classe”, é por meio dela que as teorias liberais 

são difundidas por todos os meios de comunicação possíveis, fazendo com que as 

pessoas realmente não consigam ver uma saída viável e acabem por reproduzir de forma 

mecânica os ditames do modo de produção capitalista. 

As teorias liberais buscam retirar a importância das evidentes desigualdades e da 

insustentabilidade do sistema, atribuindo os constantes antagonismos produzidos à ideia 

de que são consequências naturais da vida em sociedade e que não há soluções 

possíveis, mas tão somente medidas paliativas: 

Assim, espera-se que finjamos para nós mesmo que as classes e contradições 
de classes já não existem ou não mais importam. Da mesma forma, 
pressupõe-se que o único rumo viável da ação no assim postulado “mundo 
real” sesria ignorar ou “oferecer explicações que neguem” as evidências da 
instabilidade estrutural proporcionada por nossos próprios olhos, varrendo 
pressurosamente para baixo de um tapete imaginário os problemas crônicos e 
os sintomas da crise (ambos de gravidade cada vez maior) que diariamente a 
ordem social vigente coloca diante de nós. [...] Se é verdade como eles dizem 
que ‘não há alternativa’ para as determinações do sistema do capital no 
‘mundo real’, então a própria ideia de intervenções causais – não importa se 
grandes ou pequenas – deve ser condenada como absurda. (MÉSZÁROS, 
2016b, p. 39). 

 

O sistema do capital é marcado por contradições, e as teorias liberais que fazem 

a sua defesa pregam, na área da educação, por exemplo, a valorização profissional e a 

democratização do ensino e do conhecimento científico ao passo que na prática o que 

acontece é justamente o oposto. As teorias liberais proclamam como objetivo a ser 

alcançado 

[...] a necessidade de universalização da escola pública, mas promove seu 
esvaziamento, por meio da crítica ao conhecimento elaborado, da sobrecarga 
da escola com funções sociais que não lhe são próprias, associada a um 
crescente descrédito em relação à educação escolar. Tudo isso colabora para 
garantir que os interesses da classe dominante, evidentemente omitidos pelo 
engendramento ideológico, possam prevalecer sobre os interesses dos 
dominados. (PASQUALINI e MAZZEU, 2008, p. 84 e 85). 

 

A concepção de moral do ponto de vista do capital, dá sustentação a esse modo 

de organização social, pois é por meio dela que se perpetua a ideia de “venalidade 
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universal”4 . Segundo Mészáros (2016a), durante o período feudal, a ideologia (que 

possuía um aspecto eminentemente religioso) representava alguns obstáculos aos ideais 

do sistema capitalista que desabrochava, pois algumas coisas não poderiam ser 

livremente comercializadas, já que eram consideradas sagradas, contudo, com a 

superação do sistema feudal pelo sistema do capital, sob a égide da tão aclamada 

liberdade, absolutamente tudo passou a ser passível de ser vendido e comprado: 

A alienação, por conseguinte, é caracterizada pela extensão universal da 
“venalidade” (isto é, a transformação de tudo em mercadoria); pela conversão 
dos seres humanos em “coisas”, de modo que possam se apresentar como 
mercadorias no mercado (em outras palavras: a “reificação” das relações 
humanas); e pela fragmentação do organismo social em “indivíduos isolados” 
(“vereinzelte Einzelnen”) que buscam seus próprios objetivos limitados, 
particulares. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 40, grifo do autor).  

 

Nas palavras de Mészáros (2016a, p. 39), ao discorrer sobre a venalidade 

universal e o culto ao contrato social esclarece que “a pessoa viva, contudo, primeiro 

teve de ser reificada – convertida em coisa, em mera peça de propriedade pela duração 

do contrato – antes que seu novo proprietário pudesse se assenhorar dela”. 

Essa concepção de moral, que defende a reificação do homem, ou seja, a 

transformação do ser humano em coisa, em nada se coaduna com a concepção 

ontológica do termo, a qual, é baseada na relação homem-natureza e estruturada sob o 

binômio necessidade/capacidade produtiva, onde os homens produzem de acordo com 

suas necessidades. Segundo Mészáros (2016a, p. 80) a atividade produtiva é, 

“mediadora na ‘relação sujeito-objeto’ entre o ser humano e a natureza. Uma mediadora 

que capacita o ser humano para levar um modo de existência humano, assegurando que 

ele não retroceda para a natureza, que ele não se dissolva dentro do ‘objeto’”. 

Enquanto a moral ontológica visa a autorrealização do homem, que expressará a 

sua essência por meio do trabalho e das relações de coletividade. A moral capitalista 

visa o oposto, a perpetuação de uma sociedade de indivíduos egoístas. Mészáros (2016a, 

p. 81) ensina que “o culto mistificador ao indivíduo abstrato, em contraposição, indica 

como natureza humana um atributo – a mera individualidade – que é uma categoria 

universal da natureza em geral e, de modo algum, algo especificamente humano “ 

 
4 MÉSZÁROS, Instván. A Teoria da Alienação em Marx. Tradução Nélio Schneider. São Paulo: 
Boitempo, 2016a, p. 36. 
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Para Mészáros (2016a), na sociedade do capital, a atividade produtiva é alienada 

pois perde de vista o seu real objetivo que é mediar a relação homem-natureza, a relação 

sujeito-objeto, já que contempla o ser humano isoladamente, abstraindo-o de sua 

essência humana e o transformando em ser reificado. 

Uma vez identificado que o sistema do capital é estruturado em diversas 

contradições, posto que somente gera desigualdades, miséria e deterioração do ser 

humano, torna-se imprescindível que se busque alternativas. Para isso, é preciso 

compreender a sociedade, em seus pormenores, para estabelecer o que levou a 

humanidade a chegar ao ponto em que nos encontramos. 

Isto posto, analisaremos o conceito moral em uma perspectiva ontológica, e em 

uma perspectiva da sociedade do capital, buscando vislumbrar as rupturas e 

contradições entre tais modos de se pensar a sociedade. Por fim, traçaremos um paralelo 

para estabelecer como a formação humana comparece nesse embate de ideias.  

 

1.1 Objetivos 

O presente artigo possui como objetivo analisar o conceito de moral em uma 

perspectiva ontológica, no contraponto com a atual acepção do termo estabelecido pela 

sociedade do capital, identificando o papel que a educação, compreendida enquanto 

formação humana, desempenha na luta pela emancipação humana. 

Este ensaio visa contribuir para o debate acerca das concepções materialistas 

sobre educação, buscando a constituição de novos olhares para as questões sociais, 

principalmente em relação à forma de organização social vigente que se revela 

destrutiva e desumana para a grande maioria da população, posto que o sistema do  

capital, como definido por Mészáros (1993, p. 130), se revela como “um sistema de 

comando cujo modo de funcionamento é orientado para a acumulação, e esta pode ser 

assegurada de muitas formas diferentes”, ou seja, o sistema do capital, se mostra como 

uma forma de organização social, pautada na reificação do homem, na venda da força 

de trabalho, na exploração do homem pelo homem, na exploração do trabalho alheio 

visando o lucro. 

Assim, o artigo busca abordar por outros ângulos que não àqueles propostos 

pelas teorias liberais, de que forma a compreensão ontológica do conceito de moral 

contribui para a formação humana em uma perspectiva marxiana.  
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2 Referencial Teórico 

Para a concretização do presente trabalho fez-se necessário o estudo de algumas 

obras relevantes como Os Manuscritos econômicos-filosóficos de Marx, A teoria da 

alienação em Marx e A educação para além do capital ambos de Mészáros, dentre 

outras obas utilizadas como ponto de partida e respaldo teórico para uma análise crítica 

do conceito de moral em uma perspectiva marxiana. 

Tais obras nos auxiliaram na tarefa de desvelar de que forma a compreensão do 

tema nos ajuda a vislumbrar as relações sociais para além de sua aparência, buscando 

atingir a essência do objeto em análise, para enfim, compreender o modo de ser da 

sociedade em que vivemos. 

O movimento de se buscar soluções científicas para explicar os diversos 

fenômenos naturais remonta à antiguidade, segundo Andery et al. (2004), na Grécia 

antiga, os filósofos se preocupavam, dentre outros assuntos, em compreender a vida 

cotidiana dos homens nas polis5. Dessa forma, a moral passa a ser estudada como um 

dos tópicos fundamentais pelos estudiosos na busca de se compreender a vida em 

sociedade. Andery et al. (2004, p. 60) avançam, aduzindo que em um “contexto de 

crescente participação na vida política da pólis, a filosofia torna-se um instrumento da 

educação nas mãos de um grupo de ‘sábios’: os sofistas”, as autoras prosseguem 

discorrendo que os sofistas “eram homens que iam de cidade em cidade com o fim de 

transmitir aos filhos dos cidadãos, por um preço estipulado, uma educação que lhes 

garantisse a participação e o sucesso na vida pública e na política”. 

Desta forma, Andery (2004) nos mostram que os sofistas acreditavam que era 

possível moldar o cidadão por meio da educação, da argumentação e, portanto, era 

possível, transformar a sociedade, para que esta fosse mais justa. Dentre os 

ensinamentos necessários para se obter sucesso na vida pública e política, estava o 

 
5 Segundo Andery et al. “as poleis, ou cidades-Estado, compreendiam a cidade em si e as terras à sua 

volta que garantiam a produção agrícola [...]. A identidade política e econômica da pólis levou ao 
desenvolvimento da noção de cidadania e democracia, sendo o cidadão responsável pela participação 
ativa nas decisões e organizações da sociedade [...]. O desenvolvimento da pólis constituía, assim, fator 
fundamental para o nascimento do pensamento racional: criava as condições objetivas para que, 
partindo do mito e superando-o, o saber fosse racionalmente elaborado e para que alguns homens 
pudessem se dedicar à elaboração desse saber”. ANDERY, M. A et al. Para compreender a ciência: 
uma perspectiva histórica. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 2004, p. 33-35. 
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ensino da ética. Durante o período clássico, três pensadores se destacaram, Sócrates, 

Platão e Aristóteles, eles acreditavam que: 

[...] pela via do conhecimento das verdades, pela via do conhecimento 
objetivo, seria possível transformar os cidadãos e, portanto, seria possível 
transformar a cidade para que essa fosse melhor e mais justa [...]. Pela 
primeira vez, também, a formação dos cidadãos foi encarada como sendo 
tarefa fundamental para que se pudesse transformar (ou manter) a sociedade. 
[...] As leis, assim como as instituições da pólis, eram tidas, portanto, como 
construções humanas, como relativas a uma cultura e, assim, como passíveis 
de serem mudadas a depender dos interesses humanos e da cultura. 
(ANDERY et al. 2004, p. 59-61, grifo do autor). 

 

As ideias desses importantes filósofos, foram de extrema importância para a 

formação do pensamento filosófico, alterando a forma com que os seus sucessores 

pensavam o homem, a natureza e a sociedade. 

Posteriormente, Marx (1982), por meio do materialismo histórico dialético, 

introduziu uma nova forma para se conceber o pensamento científico, levando em 

consideração a realidade material, o que nos é apresentado, sem desconsiderar o 

conhecimento acumulado ao longo do tempo, nem as contradições que nos levam, em 

um movimento dialético, a desvendar a verdade das coisas: 

É preciso, pois, restabelecer o entendimento de que o pensamento de Marx é 
caracteristicamente antimetafísico, manifestando-se provavelmente como a 
forma mais acabada de um modo de filosofar que unifica, na história, o 
conteúdo e a forma da filosofia. É, assim, uma filosofia ao mesmo tempo 
histórica e historicizadora em que estão em causa não os indivíduos ou 
sujeitos abstratos, mas os indivíduos reais, sujeitos históricos que se 
constituem como síntese de relações sociais. (SAVIANI, DUARTE, 2010, p. 
425). 

 

O estudo da política, da ética e das relações sociais está entrelaçado à concepção 

de moral da sociedade em determinado período histórico. O conceito de moral também 

está deveras intrincado às noções de direito e propriedade, Mészáros (2008a) ao 

discorrer sobre direitos humanos e marxismo, nos mostra que as teorias liberais pregam 

que em determinado momento da história da humanidade foi realizado um pacto, um 

contrato social por meio do qual os indivíduos se submeteriam a respeitar as leis do 

direito para garantir um bem maior, que seria a convivência pacífica entre os homens. 

Nesse contexto, as teorias liberais exaltam a propriedade privada como o mais 

importante dos direitos: 

É certo que o direito de propriedade é o mais sagrado de todos os direitos de 
cidadania, e até mais importante, em alguns aspectos que a própria liberdade; 
[...] a propriedade é a verdadeira base da sociedade civil, é a garantia real dos 
empreendimentos dos cidadãos: pois, se a propriedade não fosse adequada às 
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ações pessoais, seria muito fácil burlar os deveres e rir das leis. (MÉSZÁROS 
apud ROUSSEAU, 2008a, p. 160). 

 

Todavia, os teóricos liberais não levam em consideração a contradição gritante 

que se traduz, segundo Mészáros (2008a, p. 161) no fato de que ao se garantir o direito 

de propriedade a uma única pessoa, automaticamente se está excluindo todos os demais 

indivíduos do direito de usufruir desse bem, dessa propriedade. O autor prossegue, 

analisando que os direitos de liberdade, igualdade e fraternidade também são marcados 

por contradições, principalmente “em função do contexto em que se originam, enquanto 

postulados ideais abstratos e irrealizáveis, contrapostos à realidade desconcertante da 

sociedade de indivíduos egoístas”. Assim, os tão exaltados direitos de liberdade, 

igualdade e fraternidade pregados por essas teorias, se revestem de um caráter 

meramente formal, posto que não são efetivamente garantidos e usufruídos pela 

população na prática social. 

Segundo Pachukanis (1988, p. 104) “o homem, efetivamente, enquanto sujeito 

moral, ou seja, enquanto pessoa igual às outras pessoas, nada mais é do que a condição 

prévia da troca com base na lei do valor”, a questão do valor pode ser definida como 

“uma relação onde as mútuas relações dos homens, no processo de trabalho, aparecem 

como uma propriedade coisificada de produtos trocados”. 

Para Mészáros (2016a, p. 78) o conceito de moral na sociedade do capital 

também está relacionado com as chamadas “mediações de segunda ordem (propriedade 

privada – troca – divisão do trabalho)”, que são aquelas relacionadas às questões de 

troca e valor, que não possuem relação com as mediações de primeira ordem, ou seja, 

aquelas às quais precisamos atender para garantir a nossa subsistência, criando bens 

necessários e socialmente úteis.  

São as mediações de segunda ordem que corrompem a relação homem-natureza, 

pois “se interpõem entre o ser humano e sua atividade e o impedem de encontrar 

satisfação no seu trabalho” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 78).  

O conceito de moral na sociedade burguesa, que também está relacionado à ideia 

de igualdade entre os homens, se revela como mais uma construção ideológica que não 

corresponde à realidade da prática social, pois “a pessoa do proletário é ‘igual em 

princípio’ à pessoa do capitalista; isso se expressa no ‘livre’ contrato de trabalho. 

Porém, desta mesma ‘liberdade materializada’ é que nasce para o proletário, a 
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possibilidade de ele morrer de fome (PACHUKANIS, 1988, p. 110), em razão disso, o 

autor aponta que muitas vezes a conduta moral é relacionada à hipocrisia: 

Não podemos esquecer, por conseguinte, o fato de que a Moral, o Direito e o 
Estado, são formas da sociedade burguesa. Mesmo que o proletariado seja 
coagido a utilizar estas formas, isto não implica de modo algum que eles 
possam desenvolver-se integrando um conteúdo socialista. Elas não têm 
condições de assimilar este conteúdo e deverão perecer à medida que tal 
conteúdo se vá realizando. [...] O proletariado deve ter uma atitude friamente 
crítica não somente frente à Moral e ao Estado burguês, mas igualmente 
frente ao seu próprio Estado e à sua própria Moral. Em outros termos, ele 
deve estar consciente da necessidade histórica da sua existência, mas ao 
mesmo tempo do seu desaparecimento. (PACHUKANIS, 1988, p. 112). 

 

A moral concebida pela sociedade capitalista, se revela como uma moral formal, 

alheia à prática social. Logo, com a queda do sistema do capital, também perecem o 

direito e a moral que lhe dão sustentação. 

Mészáros (2008a) aponta que, para Marx a estrutura econômica da sociedade 

não é uma entidade material inalterável, mas um conjunto de relações humanas 

determinadas, e que, em razão disso, estão sujeitas a mudanças, e até mesmo à mudança 

mais radical, de cunho socialista, que advenha de uma decisão humana socialmente 

consciente, ou seja, a nossa realidade é passível de mudança, de transformação, basta 

que haja vontade humana consciente de fazê-lo: 

O ideal de uma “transcendência positiva” da alienação é formulado como 
suplantação sócio-histórica necessária das “mediações”: PROPRIEDADE 
PRIVADA – TROCA – DIVISÃO DO TRABALHO, que se interpõem entre 
o ser humano e sua atividade e o impedem de encontrar satisfação no seu 
trabalho, no exercício de suas capacidades produtivas (criativas) e na 
apropriação humana dos produtos de sua atividade. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 
78, grifo do autor). 

 

A transcendência positiva do sistema do capital se dá mediante a superação das 

mediações de segunda ordem. Nesse contexto, a educação, compreendida por Mészáros 

(2008b, p. 79) “não como um período estritamente limitado da vida dos indivíduos, mas 

como o desenvolvimento contínuo da consciência socialista na sociedade como um 

todo”, surge com o papel fundamental de fornecer ao homem as ferramentas necessárias 

para a sua emancipação, pois inicialmente, as pessoas precisam transpor as barreiras 

impostas pela insipiência. 

Será por meio de uma educação plena, ligada à noção de clássicos como prega 

Saviani (2011, p. 17), segundo o qual clássico na educação é a “transmissão-assimilação 
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do saber sistematizado” que nós poderemos vislumbrar a realidade que nos cerca e nos 

posicionarmos de forma crítica perante tal entendimento. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O presente estudo se caracteriza como bibliográfico, pois o método que guia essa 

pesquisa é o teórico, é o conhecimento do objeto, de sua estrutura e dinâmica, a 

reprodução no plano do pensamento, do movimento real do objeto. 

Partimos da análise da obra A teoria da alienação em Marx de Mészáros, na qual 

o insigne autor aborda o movimento percorrido pela sociedade no decorrer da história, 

nos permitindo a compreensão inicial de como a alienação torna cega a humanidade,  

desvelando os contornos da concepção de moral na sociedade contemporânea e seu 

contraponto que seria a perspectiva ontológica, marxiana do termo. Para auxiliar na 

compreensão da acepção marxista sobre moral, utilizamos a obra de Marx os 

Manuscritos econômicos-filosóficos onde procuraremos aprofundar nossas reflexões, 

extraindo a concepção do autor sobre outros conceitos relevantes para o estudo, dentre 

outras obas importantes, que contribuíram para a compreensão do conceito de moral. 

O ensaio se filia à concepção filosófica do materialismo-histórico-dialético, 

realizando a análise dos conceitos sob uma perspectiva histórica. Assim, foi preciso 

fazer uma contextualização histórica acerca dos conceitos em análise, para que ao fim 

pudéssemos compreender seu processo de desenvolvimento, como surgiram e por quais 

transformações passaram até se fixarem do modo como as vemos na sociedade atual. 

Assim, partimos da prática social, do concreto real, buscando por meio da análise 

histórica, alcançar o concreto pensado, no intuito de compreender o papel da moral na 

sociedade liberal e as possibilidades de transcender de forma positiva o sistema de 

organização social vigente. 

 

4 Resultados 

Por meio do presente ensaio, podemos observar que a concepção de moral em 

uma sociedade está intimamente relacionada com o modo de organização social desta 

sociedade. Assim, na sociedade atual, o sistema do capital influencia os valores e 

princípios morais que regem a sociedade, posto que são concebidos para dar sustentação 

e permitir a perpetuação do sistema. 
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Podemos perceber que a moral da sociedade capitalista, os valores, os princípios 

e o que é considerado socialmente correto, está permeado, se alastrou para todos os 

níveis da vida em sociedade, influenciando a maneira como os homens pensam a 

política, a economia e, também, a educação. 

A educação, segundo Saviani e Duarte (2010), pode ser compreendida como o 

veículo pelo qual o homem busca transcender a si mesmo, por meio da apropriação do 

conhecimento historicamente acumulado. Saviani e Duarte (2010, p. 423) ao definirem 

educação, estabelecem que “enquanto comunicação entre pessoas livres em graus 

diferentes de maturação humana, é promoção do homem, de parte a parte – isto é, tanto 

do educando como do educador”. Os autores defendem, também, que “para 

compreender o modo de ser do homem, isto é, para entender como ele se forma 

historicamente, nada melhor do que um modo de filosofar que tenha a história como 

conteúdo e forma. E esse modo de filosofar, como já foi assinalado, atinge sua 

expressão mais elaborada com o marxismo” (SAVIANI; DUARTE, 2010 p. 425). Nesse 

sentido, o marxismo mostra-se como o melhor caminho para se compreender o homem 

e a sociedade atual. 

Mészáros (2008b) nos mostra que qualquer tentativa de transformação social que 

busque apenas reformas pontuais no sistema do capital, visando reparar suas 

desigualdades e contradições está fadado ao fracasso, pois o sistema do capital não 

admite reformas, já que “os defeitos específicos do capitalismo não podem sequer ser 

observados superficialmente, quanto mais ser realmente resolvidos sem que se faça 

referência ao sistema como um todo, que necessariamente os produz e 

consequentemente reproduz” (MÉSZÁROS, 2008b, p. 62). 

A formação humana desempenha um importante papel universalizador na 

substituição do sistema do capital por uma alternativa concreta viável, pois segundo 

Mészáros (2008b, p. 65) “não pode haver uma solução efetiva para a autoalienação do 

trabalho sem que se promova, conscienciosamente, a universalização conjunta do 

trabalho e da educação”.  

A tarefa de emancipação, de elevação e concretização de todas as 

potencialidades humanas é tarefa dos homens: 

Como podemos ver, a tarefa de emancipação de todos os sentidos e atributos 
humanos em termos filosóficos é, antes de tudo, a reabilitação dos sentidos e 
o resgate do lugar inferior atribuído a eles pelo preconceito idealista. Isto 
pode ser feito porque eles não são só sentidos, mas sentidos humanos. [...] 
Assim, os sentidos humanos não podem ser considerados como simplesmente 
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dados por natureza. O especificamente humano neles é uma criação do 
próprio ser humano. Conforme o mundo da natureza se torna humanizado – 
mostrando as marcas da atividade humana -, também os sentidos, 
relacionados com objetos cada vez mais afetados pelo homem, tornam-se 
especificamente e cada vez mais refinados. Esse processo histórico de 
refinamento e humanização dos sentidos é um processo intrinsecamente 
social. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 184, grifo do autor). 

 

Se almejamos uma mudança efetiva, uma verdadeira transformação social, o 

caminho a ser percorrido deve passar necessariamente pelo âmbito da educação, 

compreendida aqui como formação humana (SAVIANI; DUARTE, 2010), pois é por 

meio da educação que os indivíduos irão adquirir condições de entender e analisar as 

relações sociais, a sociedade, sua forma de organização, e a partir daí se posicionar de 

forma crítica frente a esta realidade. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Diante de todas as considerações feitas, podemos vislumbrar que a análise 

marxiana sobre a categoria moral, demonstra que o modo de organização da sociedade 

influencia na concepção de ser humano, na concepção de valores, princípios e na ética 

da sociedade, o que, por sua vez, se irradia para todos os níveis e todas as relações 

sociais, influenciando inclusive a concepção de educação, bem como a maneira como 

esta é ofertada aos cidadãos. 

O sistema do capital, apesar de suas crises, tem sempre alcançado formas (que 

geram consequências cada vez mais desumanas) de se reinventar e, a cada nova versão 

surgida, o viés ideológico, os princípios que regem a sociedade, a moral, acompanham 

tal transformação para dar sustentação ao sistema.  

A superação do sistema do capital, ou como diria Mészáros (2016a, p. 28) se 

buscamos a “transcendência positiva da alienação”, inicialmente devemos realizar uma 

análise detalhada da forma de organização social atual, na busca de se compreender 

todas as suas ramificações, para ao final conseguir identificar os equívocos, as 

contradições e elaborar alternativas concretas para superar esse sistema.  

A concepção de moral instituída por determinada sociedade influencia o 

processo de formação humana, pois atua diretamente no desenvolvimento e na evolução 

histórica das relações sociais, e por isso, interfere no modo como os homens pensam a 

sociedade. Tanto a moral do ponto de vista ontológico, quanto a moral concebida pela 

sociedade do capital possuem o condão de influenciar a forma como os homens se 
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organizam em sociedade. Assim, a análise do conceito de moral, se revela fundante para 

a compreensão da sociedade em que vivemos, enriquecendo o debate acerca da luta pela 

transcendência positiva do sistema do capital, visando ascender mais um degrau na luta 

pela emancipação humana. 
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GT 4 – Trabalho, Educação e Pedagogia Histórico Crítica 

 

A PHC E AS DISCUSSÕES DO SÉCULO XXI: DIÁLOGOS E REFLEXÕES 

OBTIDAS NO GRUPO DE ESTUDO DE ÓBIDOS FRENTE ÀS MAZELAS DO 

CENÁRIO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

Lucas de Vasconcelos Soares 1 
Maria Antonia Vidal Ferreira 2 

 

Resumo 

A pedagogia Histórico-crítica – PHC, termo usado para conceituar uma tendência pedagógica, 
parte de uma compreensão histórica e de desvelamento crítico, tendo o materialismo histórico 
dialético como base de sustentação. Em um cenário confuso e de muita insegurança que se 
desenha nacionalmente, um Grupo de Estudo, situado no município de Óbidos no Estado do 
Pará, Campus da Universidade Federal do Oeste do Pará e vinculado a Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná, se organizou para somar esforços aos enfrentamentos sobre as mazelas 
educacionais presentes na realidade brasileira por meio da conscientização e reflexão de seus 
papéis na luta contra um massivo retrocesso nas políticas públicas aos moldes ideológicos de 
uma forjada crise, visando restabelecer o real sentido da educação e avançar na ideia de uma 
sociedade humanizada. O estudo tem por objetivos: a) compreender a importância da PHC em 
um cenário de inúmeras desigualdades socioeducacionais; b) investigar os desafios da 
implementação da Pedagogia Histórico-Crítica e buscar alternativas para superá-los; e c) 
proporcionar aos educadores um meio de reflexão sobre sua atuação frente, engajando-os na 
luta para reversão desse cenário instituído. A metodologia utilizada pauta-se em uma 
abordagem qualitativa, tendo como instrumento principal a pesquisa bibliográfica, por meio 
de literaturas selecionadas como norteadoras dos diálogos realizados, somando-se as reflexões 
levantadas nos encontros do grupo. Dentre as principais bases teóricas, destacam-se: Saviani 
(1999), Orso e Malanchen (2016), Duarte (2013) e Aksenen (2015). Ao refletir sobre a PHC e 
a forma como a educação vem sendo tratada no decorrer da história, surge uma preocupação 
quanto à oferta de um ensino de qualidade para as diversas classes. Dentre essas classes, 
podemos focalizar nas minorias, enquanto resistências, as quais recebem uma educação 
descontextualizada de suas realidades sociais. Os ribeirinhos amazônicos, por exemplo, 
precisam dessa apropriação de conteúdos para lutar por seus direitos, visto que, é necessária a 
formação de profissionais altamente preparados, não só para ocupação de cargos, mas sim 
para lutarem por direitos próprios. Ao tratar do termo “Violência simbólica”, logo surgiu no 
grupo, à discussão sobre a BNCC, como uma materialização da violência simbólica pelo 
repasse de um discurso que veicula a eficiência. Sobre esse ponto, o governo ardilosamente, 
lança mão de dados reais, como os índices da avaliação nacional (do sistema regulatório) para 
justificar a necessidade das reformas, fato este, que explica o desmonte que a educação vem 
sofrendo. Nesse sentido, precisamos entender a luta de classes de forma mais crítica, ou como 
resultado de lutas travadas no decorrer da história. Esse vem sendo um dos exercícios que a 
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2 Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Professora do Magistério 
Superior na Universidade Federal do Oeste do Pará, Campus de Óbidos. E-mail: ferreira-mv@uol.com.br 
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PHC vem propondo. Afinal, a Pedagogia Histórico-crítica é diferente da pedagogia da 
burguesia, enquanto esta última volta-se a ideia do aprender a aprender, a primeira centra-se 
no aprender para criticar. Advogar a PHC em nossa realidade, não é somente focar nos 
problemas e criticá-los. Pelo contrário, consiste na realização de ações que possam ampliar as 
discussões com novos personagens e consolidar-se como uma forma de resistência. Esse tem 
sido o compromisso do grupo de estudo com a realidade educacional. 
 
Palavras-chave: Políticas públicas educacionais. Retrocessos. Enfrentamentos. 

 

1 Introdução 

A Pedagogia Histórico-crítica – PHC, termo usado para conceituar uma tendência 

pedagógica, parte de uma compreensão histórica e de desvelamento crítico, tendo o 

materialismo histórico dialético como base de sustentação, contrapondo-se as pedagogias não-

críticas e crítico-reprodutivistas. Tal modelo de concepção histórica da educação compreende 

esta como transformadora, visto que, assim como a história evolui, se transforma por 

incorporação do velho ao novo e se realiza pela contradição entre tese e antítese e destas 

numa nova síntese.  

 

Desse modo, a prática social revolucionária defendida pelo marxismo e, 
consequentemente, pela Pedagogia Histórico-Crítica, faz a distinção entre os 
fenômenos que resultam da alienação existente na sociedade burguesa, mas que 
podem ser superados no processo histórico; de outros fenômenos que, apesar de 
serem produzidos a partir de uma realidade alienada, são fundamentais para a 
humanização e são considerados como valores universais (ORSO; MALANCHEN, 
2016, p. 16). 

 

Propagado por meio do trabalho de Dermeval Saviani, a PHC vem crescendo e se 

difundindo pelas universidades e eventos científicos no país, pois, apresenta-se como uma 

tentativa de reeducação de uma sociedade corrompida e alienada aos moldes de um sistema 

capitalista e, buscando, acima de tudo, a formação de novos agentes comprometidos com o 

alcance e permanência de uma educação de qualidade e acessível a todos, na qual o 

conhecimento possa ser valorizado como instrumento principal, destituindo interesses 

particulares sobrepostos à educação. Sobre a ideia de resistência ao modelo educacional atual, 

a PHC hoje já se consolida com 219 grupos de estudos formados em todo o país (UNIOESTE, 

2019). 

Em um cenário de inúmeros conflitos, um Grupo de Estudo, situado no município de 

Óbidos no Estado do Pará, campus da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA e em 

parceria com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, integrado ao 

Programa Pedagogia Histórico-crítica (UNIOESTE, 2019), se organizou para somar esforços 
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aos enfrentamentos sobre as mazelas educacionais presentes na realidade de educadores 

brasileiros por meio da conscientização e reflexão de seus papéis na luta contra um massivo 

retrocesso nas políticas públicas aos moldes ideológicos de uma forjada crise, visando 

restabelecer o real sentido da educação e avançar na ideia de uma sociedade humanizada. 

Partindo das discussões de bases teóricas conceituais e associando as práticas 

vivenciadas pelos integrantes do grupo no campo educacional contemporâneo, busca-se, 

dentre outras ações, discutir o papel da PHC na reconfiguração de um modelo educacional 

que contemple as demandas sociais vigentes sem tornar-se excludente e ideológico, visando 

conferir o acesso e a permanência de classes menos favorecidas ao processo de escolarização, 

em prol de uma educação de qualidade e acessível a todos os que dela necessitam. Afinal, este 

não se constitui como um desejo, mas sim representa um direito conquistado e devidamente 

expresso em documentos legais, a exemplo da Constituição Federal de 1988, em seus artigos 

205 e 206 (incisos I, IV e VII), ao expressar que:  

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII – garantia de padrão de qualidade (BRASIL, 2012, p. 121). 

 

Assim, por acreditar que, por meio da Pedagogia Histórico-crítica, é possível lutar 

contra a educação que exclui grupos sociais e volta-se aos interesses dos órgãos e classes 

dominantes, o grupo de estudos local assume essa causa, debruçando-se em discussões e 

reflexões que colaborem frente à criação de estratégias que possam articular-se no cenário 

educacional, valorizando o educando em todas as suas potencialidades e a permanência dos 

menos favorecidos na escola. Para tanto, o presente trabalho é resultado dos estudos 

realizados e visa colaborar na disseminação da PHC por meio de diálogos e conhecimentos 

que se tornam necessários mediante os tempos turbulentos vivenciados. 

 

1.1 Objetivos 

O estudo tem por objetivos: a) Compreender a importância da PHC em um cenário de 

inúmeras desigualdades socioeducacionais; b) Investigar os desafios da implementação da 

Pedagogia Histórico-Crítica e buscar alternativas para superá-los; c) Promover, junto aos 
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integrantes do grupo de estudo, a reflexão sobre a atuação engajando-os na luta para reversão 

de um cenário instituído. 

 

2 Referencial Teórico 

Do embasamento teórico empregado, o estudo centra-se nas discussões do livro 

“Escola e Democracia” de autoria de Dermeval Saviani (1999), apoiando-se em outros 

teóricos em torno da temática central, entre eles: Aksenen (2015), Duarte (2013) e Orso e 

Malanchen (2016), dentre outros, todos fundamentais para enriquecer as reflexões levantadas, 

bem como no direcionamento de novos olhares em torno da Pedagogia Histórico-crítica como 

instrumento de resistência no campo educacional. Além destes, ancora-se em documentos 

legais e normativos, como a Constituição Federal do Brasil de 1988, conferindo um caráter 

mais direcionado em torno das problemáticas descritas. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A metodologia utilizada pauta-se em uma abordagem qualitativa, tendo como 

instrumento principal a pesquisa bibliográfica, por meio de literaturas selecionadas como 

norteadoras dos diálogos realizados no grupo de estudo, somando-se as reflexões obtidas no 

decorrer da experiência vivenciada e compartilhada pelos integrantes do mesmo. No processo 

de análise dos dados, destaca-se a observação e sistematização dos relatórios parciais dos 

encontros realizados, acrescidos de registros fotográficos e pesquisas na internet em torno da 

temática, especificamente, no site do programa da PHC3. 

 

4 Resultados 

Por meio de uma parceria com o grupo de pesquisa História, Sociedade e Educação no 

Brasil – HISTEDOPR, sediado na UNIOESTE, sob a coordenação geral do professor Paulino 

Orso, com a finalidade de realizar estudos sistemáticos sobre a Pedagogia Histórico-crítica, 

surge o Grupo de Estudos da PHC em Óbidos no Estado do Pará, constituindo-se um 

mecanismo articulado de resistência em tempos obscuros para a educação no país. 

 

 

 

                                                             
3 Página informacional do programa PHC 2019, integrada na plataforma da UNIOESTE. Disponível em: 
<https://www5.unioeste.br/portal/phc-2019/inicio-phc> 
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Imagem 1: Encontro do grupo de estudos da PHC de Óbidos. 

 
Fonte: Lucas de Vasconcelos Soares. 

Ano: 2018. 
 

O grupo está sob a coordenação local de uma docente da UFOPA, além de contar com 

a participação de 15 (quinze) acadêmicos de graduação, oriundos do curso de Licenciatura em 

Pedagogia da própria instituição, realizando encontros mensais sobre o tema em questão. 

Das experiências obtidas no grupo, bem como em destaque para as principais 

discussões levantadas, apresenta-se alguns resultados do estudo a fim de clarear a referida 

proposta aplicada, especificamente, a fim de incutir novos olhares em torno do tema como 

uma saída de se pensar a educação no Brasil, principalmente, após o galopante processo de 

expropriação de direitos, da destituição de conquistas e, por fim, da privatização do acesso a 

inúmeros setores, inclusive no campo educacional. Os resultados incutem mudanças e 

evidenciam enormes problemas presentes na realidade educacional, conforme sistematizados 

a seguir. 

 

4.1 Discussões e reflexões sobre a PHC obtidas no grupo de estudos 

Ao tratar do termo “Violência simbólica”, logo surgiu no grupo, à discussão sobre a 

BNCC, como uma materialização da violência simbólica pelo repasse de um discurso que 

veicula a eficiência. Sobre esse ponto, o governo ardilosamente, lança mão de dados reais, 

como os índices da avaliação nacional (do sistema regulatório) para justificar a necessidade 

das reformas, fato este, que explica o desmonte que a educação vem sofrendo atualmente, 

pois, estamos vivenciando tais discordâncias na medida em que se dá o forjamento de dados 

para apresentar uma realidade de sucesso, enquanto que, por detrás, esconde-se uma vivência 

defasada e com sérios riscos de prolongamento de uma crise econômica, política, social e 

ética que balança a nossa jovem democracia.  
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Corroborando a essa realidade, temos a massiva atuação dos setores midiáticos a 

serviço das classes dominantes, divulgando informações manipuladas e seletivas no intuito de 

manutenção da dominação burguesa, assegurando ideologicamente seus favorecidos. Some-se 

a isso, as recorrentes práticas antidemocráticas de censura, repressão e punição, como foi o 

caso do professor que traduzia as obras de Marx, o qual foi exonerado do cargo, visto que, tais 

transcrições causaram notável desconforto ao governo. Bem como o relato de um professor 

que, ao participar do lançamento do livro do presidente Lula, foi intimidado a prestar 

esclarecimentos no judiciário, fatos estes que demonstram o poder do Estado em silenciar 

tudo o que for de encontro aos seus interesses. 

Em um cenário de enfrentamentos, é viável lembrar-se da apologia feita por Saviani 

sobre os professores que tentam se posicionar contra a ideologia opressora do Estado, sendo 

estes, “verdadeiros heróis” (SAVIANI, 1999). Haja vista que, grande parte dos profissionais 

continuam presos e seduzidos por esse sistema educacional catastrófico, atuando sob o 

controle do governo e propagando suas ideias manipuladoras e descontextualizadas. 

Ao tratar das pedagogias existentes no espaço escolar, por meio da ideia de superação 

de dois modelos educacionais ainda vigentes (Pedagogia Tradicional e Pedagogia Nova) e a 

incorporação de uma nova pedagogia (Crítica), percebe-se, no Brasil que, a pedagogia nova 

absorveu características da tradicional, assim como a pedagogia crítica incorporou elementos 

das anteriores, evidenciando a perspectiva histórico-dialética em que o novo incorpora o 

velho, evoluindo e transformando a realidade.  

Assim, a ideia de que todos(as) são capazes, precisam apenas ter oportunidades iguais 

contrapõe-se ideia de que o sucesso ou insucesso do(a) aluno(a) depende, unicamente, da 

capacidade ou incapacidade do(a) próprio(a), sendo, inclusive, respaldada cientificamente. 

Isso mostra a dialética entre essas teorias e o diálogo de que alguns aprendem mais e outros 

menos, cabendo à escola respeitar essas diferenças, garantindo o direito do outro.  

Empiricamente, observa-se que os professores ficaram confusos nesse processo de 

transição entre a pedagogia tradicional e a escola nova, e muitos não conseguiram se adaptar 

as novas exigências, fato este, que escancaram as rupturas paradigmáticas no campo 

educacional. Ai estão, as marcas que ainda imperam em nossas escolas, os resquícios que 

ficaram nos atores desse sistema educacional. Por outro lado, atualmente, a grande 

preocupação centra-se na alienação diante dos avanços da tecnologia. Porém, nesse caso, não 

podemos negar tais instrumentos, mas sim incorporá-los na prática educativa para que possa 

contribuir no processo ensino-aprendizagem dos educandos. 
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Nesse contexto, podemos refletir que, se não forem introduzidas essas mudanças que a 

sociedade vem passando na prática docente, os resultados serão catastróficos. Afinal, não 

podemos negar os efeitos nocivos da pedagogia nova de falta de condução na educação dos 

(as) alunos, pois quando se transferiu a primazia do professor para a ditadura do(a) 

aluno(a),viveu-se um tradicionalismo às avessas.  

em).  
Outro fator preocupante desse modelo educacional vigente se refere à ausência da 

família no ambiente escolar, constituindo-se em um desafio trazê-las para a escola. Quando a 

escola chama a atenção, elas denunciam a direção nos órgãos competentes. Existe a falha, mas 

também, existe o diálogo, o qual necessita ser reacendido no espaço escolar. Se a gente pensar 

no pai, quem é esse pai, qual a carga horária de trabalho desses pais? Vivemos em uma 

sociedade que exige muito e não sobra tempo para o que realmente é importante.  

Nesse sentido, a escola precisa saber encontrar um caminho que aproxime as duas 

instituições sociais (família e escola), pois, em geral, não se chama a família para fazer um 

elogio ao aluno quanto ao seu desenvolvimento escolar. Pelo contrário, somente para reclamar 

sobre as falhas e/ou situações divergentes do que é considerado como regra no interior da 

instituição escolar. Com todo certeza, essa situação é algo que, de certa forma, provoca certo 

distanciamento entre a comunidade escolar e a sociedade.  

Ao refletir sobre a PHC e a forma como a educação vem sendo tratada no decorrer da 

história, surge uma preocupação quanto à oferta de um ensino de qualidade para as diversas 

classes existentes, salvaguardando o direito do acesso aos conteúdos e aos conhecimentos 

produzidos historicamente. Dentre essas classes, podemos focar nas minorias, enquanto 

resistências, as quais, em grande parcela, recebem uma educação descontextualizada de suas 

realidades sociais.  

Os ribeirinhos amazônicos, por exemplo, precisam dessa apropriação de conteúdos 

para lutar por seus direitos, visto que, é necessário a formação de profissionais altamente 

preparados, não só para ocuparem cargos de níveis elevados, mas para ampliarem sua visão 

sobre a sua realidade, lutando assim, por direitos e melhores condições de vida. Desse modo, 

necessita-se de uma formação intelectual e não de um diploma, pois, é fundamental o alcance 

da formação para a garantia de direitos próprios. 

Quando se fala em educação, principalmente no Brasil, devemos dividi-la em duas 

vertentes: uma educação como um direito social, que é uma possibilidade de aproximar as 

classes menos favorecidas de seus direitos; e a educação como instrumento de formação para 

o mercado de trabalho, sendo este mecanismo domesticador do Estado. 
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Em meio a essa valorização das massas, alguns movimentos, como a pedagogia de 

Freinet na França e o movimento Paulo Freire de educação no Brasil, surgem para subsidiar 

tais enfrentamentos e possibilitar o engrandecimento de classes menos favorecidas, levando 

assim, conhecimento e instrução a esses indivíduos. 

Nesse contexto, como citado anteriormente, a Violência simbólica segue um caminho 

rumo à domesticação das massas pela classe dominante e, assim, a educação acaba sendo a 

reprodução de desigualdades sociais. Portanto, a educação marginaliza a classe trabalhadora, 

a partir do momento em que defende os interesses da burguesia em detrimento dos interesses 

do trabalhador. 

Se olharmos pela ótica de Saviani, ao pensar uma universidade para a Amazônia, 

sendo este um lugar desejado por muitos, precisamos nos indagar sobre que cursos devem ser 

ministrados nessas instituições, visto que, a universidade deve ser uma mediadora de 

conflitos, e não somente formar capital humano para o mercado. 

Numa perspectiva materialista, a sociedade gira em torno do setor econômico. Logo, o 

materialismo histórico estuda as formas de produção da vida material das sociedades, sendo a 

dialética, um movimento conduzido pelo princípio da contradição: tudo na vida tem o seu 

contrário e toda realidade gesta a sua própria contradição, cujo embate promove a 

transformação. Aksenen (2015, p 3655) esclarece que, o “método dialético promove um 

aprofundamento na compreensão dos fenômenos, considerando a totalidade e as contradições 

da realidade”. E, assim, Saviani propõe a pedagogia histórico-crítica como uma educação cujo 

sentido é transformador. É “uma pedagogia que só faz sentido quando vista no engajamento 

na luta pela superação da sociedade capitalista, pela revolução socialista em direção a uma 

sociedade comunista” (DUARTE, 2013, p. 60). 

O Marxismo é uma teoria sociológica que se expande para outras áreas e práticas 

sociais humanas, como a política, a economia e, de modo geral, é um arcabouço para a 

coletividade, mas que logicamente se faz necessário à formação do indivíduo, pois, o ser 

humano precisa estar completo. Para se envolver na luta de classes necessita de sua 

individualidade. Portanto, o homem se humaniza no coletivo e a PHC precisava da teoria 

histórica da individualidade humana para entender a dialética do Marxismo. 

Nesse sentido, precisamos entender a luta de classes de forma mais crítica, como 

resultado de lutas travadas no decorrer da história. Essas, sem dúvida, vem sendo um dos 

exercícios que a PHC vem propondo ao longo da história. Afinal, a Pedagogia Histórico-

crítica é diferente da pedagogia da burguesia, enquanto esta última volta-se a ideia do 

aprender a aprender, a primeira centra-se no aprender para criticar. 
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Assim, dentre as questões mais discutidas no grupo, podemos verificar os embates 

políticos que protagonizaram o cenário brasileiro nos últimos tempos, utilizando a PHC, mais 

do que nunca, como uma possibilidade de formar cidadãos ativos e críticos para lutar em prol 

de direitos sociais e não por uma ideologia consolidada em um sistema opressor. Portanto, 

educação e política são temáticas que precisam ser discutidas e ambas estão entrelaçadas. 

 

4.2 A PHC como instrumento de resistência e enfrentamentos 

Em tempos difíceis, onde nota-se diariamente um retrocesso do modelo educacional 

aos moldes de sistemas ideológicos passados, espelhados em doutrinas punitivas e de 

interesse dos órgãos dominantes sobre a massificação inferior, é necessário pensar um modelo 

educacional que lute contra tais propostas, visando reestabelecer o real sentido da educação e 

seus efeitos benéficos na construção de uma sociedade emancipatória e humanizada. 

Pensar, portanto, em formas de resistências e enfrentamentos, torna-se tarefa 

fundamental, visto que, constantemente, direitos básicos, assegurados em legislações, estão 

sendo destituídos de nossa realidade. Um deles, referente ao congelamento de bens destinados 

a educação, coloca em dúvidas o real objetivo da política educacional no sentido de avanço, 

visto que, o direito a educação é algo garantido em legislações, cabendo ao governo propiciar 

condições de sua continuidade e permanência. 

Logo, mecanismos de manobras pelo governo colocam em evidencia um notado 

abandono no que concerne as politicas públicas, havendo assim, a necessidade de alternativas 

que possam surtir um efeito positivo frente à luta por direitos na sociedade atual brasileira. E, 

com essa finalidade, a PHC propõe-se a buscar possibilidades de reestabelecer a ordem e a 

continuação do processo, visto que, se propõe a formação de indivíduos capazes de 

compreender sua realidade e, nesse caso, avançar frente à luta pela garantia e cumprimento de 

seus direitos. Portanto, não deve ser entendida como um modelo de opressão ao sistema atual, 

e sim, como um instrumento de resistência às cruéis alternativas consolidadas que prejudicam 

as classes minoritárias.  

Em um cenário em que a democratização do ensino acaba se perdendo em meio a 

massiva politização de um sistema capitalista voltado a formação de mão de obra para 

assegurar suas propostas ideológicas, é preocupante imaginar os rumos que tais propostas 

possam seguir, visto que, perde-se o caráter emancipatório de uma “sociedade humanizada”. 

Assim, refletir sobre a PHC como modelo de resistência torna-se de grande apoio para 

o alcance de novos membros a esta incansável luta de reestabelecimento de uma educação 

voltada a todos e, sendo assim, de qualidade. Soma-se assim, como importantes contribuições 
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ao grupo de estudo nacional, aguçando ideias que possam aflorar na luta por dias melhores e 

condições mais humanizadas de vivência na sociedade brasileira, bem como no 

aprimoramento de práticas educacionais focalizadas na realidade local do município de 

Óbidos/PA. Afinal, “a dimensão política da educação envolve, por sua vez, a apropriação dos 

instrumentos culturais - que serão acionados na luta contra os antagônicos” (SAVIANI, 1999, 

94). 

 

5 Considerações Finais 

Pensar a PHC na realidade educacional brasileira é atentar-se para uma desconstrução 

de uma ideologia impregnada em nossas escolas, cuja finalidade é somente garantir os 

interesses do capital, excluindo todo e qualquer ideal que se apresente contra esse modelo 

opressor. 

Por tudo isso, é possível afirmar a importância dos grupos de estudos para a difusão de 

um trabalho crítico-reflexivo sobre o cenário educacional, partindo da ideia de que, somente 

pela educação é possível corrigir uma sociedade. Assim, a PHC mostra-se benéfica a luta de 

classes, ao acesso e a garantia da qualidade do ensino e a priorização de saberes e vivências 

trazidos por cada indivíduo. 

Advogar uma Pedagogia Histórico-crítica em nossa realidade não é somente focar nos 

problemas e criticá-los. Pelo contrário, consiste na realização de ações interventivas que 

possam ampliar as discussões com novos personagens e, assim, consolidar uma proposta que 

se mostra necessária à práxis do educador brasileiro. 

Assim, o grupo de estudos de Óbidos mostra-se satisfeito perante os encontros 

realizados, visto que, todos resultaram em importantes contribuições na formação social e 

profissional de novos e presentes educadores, os quais possam contribuir e somar nessa luta 

dial para instauração de uma educação mais humanizadora e comprometida com a realidade 

social vigente e sua transformação. 

Nesse sentido, confirma-se a atuação das universidades como promotoras do 

pensamento crítico e criativo, haja vista que, desempenham um papel importante na 

disseminação de conteúdos que auxiliem na construção de posturas e ideias sobre temáticas 

fundamentais em nossa sociedade. Portanto, este grupo consolida-se como uma experiência 

significativa aos integrantes do mesmo. 
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GT 4 - Trabalho, Educação e Pedagogia Histórico-Crítica 

 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E RESISTÊNCIA EM TEMPOS DE 

BARBÁRIE   

Leonete Dalla Vecchia Mazaro1 
Paulino José Orso 2 

 

Resumo 

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

2 Doutor em História e Filosofia da Educação, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, 
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1 Introdução  

Nos últimos anos a educação pública vem sofrendo duros e ininterruptos 

ataques, que a impedem de promover um ensino voltado para o desenvolvimento 

humano, e até mesmo, para a mais elementar preparação para o mercado do trabalho. 

Aliás, desde sua origem, vem lutando arduamente para sobreviver, haja vista que, as 

elites sempre admitiram aos trabalhadores, apenas doses homeopáticas de educação. 

Todavia, no atual momento, encontra-se diante de uma situação dramática. As pressões 

e imposições são de tal magnitude, que quase nos damos por satisfeitos quando 

conseguimos resistir e evitar o completo aniquilamento, condição essencial para a 

burguesia ampliar ainda mais a exploração dos trabalhadores, aprofundar a 

concentração de capital e aprofundar a barbárie com pouca ou nenhuma resistência.  

Diante desse contexto, que papel cabe à educação e, em especial, à Pedagogia 

Histórico-Crítica? 

Hoje, os discursos estão voltados, ideologicamente, para o convencimento de 

que é preciso se especializar e que, para isso, basta um curso técnico, que não há 

necessidade de um curso superior, presencial, com conteúdos e exigências. Afinal, o que 

o mercado exige é um indivíduo “antenado” às mudanças, flexível, multifuncional e 

resiliente, capaz de lidar com problemas, adaptar-se às mutações, superar obstáculos e 

resistir às pressões diante de situações adversas. Noutras palavras, exige-se que os 

indivíduos tenham um título, uma vez que, as instituições “caça-níqueis” também 

precisam faturar, mas que sejam hábeis em produzir alienação para que se submetam a 

qualquer coisa ou condição e não reclamem de absolutamente nada. É nessa situação 

que se insere o movimento escola “sem” partido, patrono do obscurantismo, da miséria 

moral, bajulado e incensado pelo capital. 

Na contramão desse movimento, próximo a completar 40 anos, temos a Pedagogia 

Histórico-Crítica. Em todo esse período, essa teoria pedagógica foi se constituindo, 

tomando forma e se manteve firme em suas proposições. Com uma proposta voltada aos 

interesses da classe trabalhadora, ainda enfrenta muitos desafios, dentre eles, o de sua 

institucionalização e implementação.  
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Não raramente nos deparamos com questões sobre: Como e o que ensinar a partir 

da pedagogia histórico-Crítica? Que elementos essa teoria pedagógica possui que difere 

das demais teorias educacionais? Questões como essas, são recorrentes entre os 

professores e, é a partir delas que procuraremos discutir alguns elementos, a nosso ver 

importantes, para que o trabalho educativo, realizado na educação básica, ocorra com 

qualidade e seja proporcionado aos alunos o que lhes é de direito: o acesso ao saber 

sistematizado.  

Estamos vivendo em um período delicado, um período de crise social, política e 

ideológica sem precedentes, onde a classe trabalhadora e a educação escolar ofertada a 

seus filhos, vem sofrendo duras e profundas alterações, senão um verdadeiro desmonte, 

onde a classe dominante, por meio de reformas educacionais, não tem medido esforços 

para que a escola pública atenda exclusivamente às suas necessidades e, 

consequentemente, sejam mantidos o modo capitalista de produção e o poder em poucas 

mãos. 

Para a burguesia, de acordo com Lima e Facci (2012), “a escola representa um 

espaço para reprodução ideológica e a formação da força de trabalho”. Ao passo que, 

para a classe trabalhadora, ela é um “espaço para aprendizagem e aquisição de 

conhecimentos imprescindíveis à luta contra a alienação, a dominação e exploração” 

(LIMA e FACCI, 2012, p. 77).  

Ao compreender a história, construída pelos homens, como um processo dinâmico 

e contraditório, também entendemos que a forma como a escola foi/é organizada, está, 

historicamente, articulada aos interesses da burguesia, que segundo Frigotto (2010), não 

visam “a elevação dos filhos dos trabalhadores aos níveis mais altos da cultura e do 

próprio saber processado na escola, mas a elitização do processo escolar” em benefício 

próprio e como instrumento de “reprodução das relações econômico-sociais” 

(FRIGOTTO, 2010, p. 194). Portanto, nesse processo de apropriação do conhecimento e 

da cultura, marcado pelas lutas, disputas e contradições de classes, não há neutralidade.  

Nessas condições, tem sido imposta uma série de reformas educacionais voltadas 

exclusivamente para atender as demandas e exigências do mercado. Por meio delas, a 

classe dominante, articulada ideologicamente, tem definido com clareza o que a classe 

trabalhadora tem e o que não tem direito de aprender. Entremeado a isso, utilizando-se 

de mecanismos de avaliação, ao invés de tomar medidas objetivando a melhoria da 
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educação das redes públicas, os transforma em instrumento de pressão e controle, com 

vistas ao cultivo da competitividade e do ranqueamento entre as instituições.  

Assim, de um lado, a classe dominante apropria-se dos conhecimentos produzidos 

pela classe trabalhadora e, de outro, expropria os bens materiais produzidos por ela e a 

impede de ter acesso tanto a eles, quanto das possibilidades de sua emancipação. Um 

exemplo a citar, que corrobora com esta afirmação, é a imposição de uma base nacional 

comum curricular, de cunho neoliberal e empresarial, que escancara a proposição de um 

ensino centrado na cotidianidade e no desenvolvimento de competências e habilidades, 

ou seja, propõem um ensino intencionalmente esvaziado de conteúdos, que transforma 

os indivíduos em seres alienados culturalmente, submissos às suas determinações e 

despossuídos materialmente.  

Mais do que nunca, este é o momento de a classe trabalhadora se unir, traçar 

objetivos, lutar e defender seu direito de acesso ao conhecimento por meio de um ensino 

planejado, deliberado, sistematizado, organizado e intencional, precedido por uma 

concepção de mundo, de sociedade, de educação e de homem emancipadora.  

As reformas, às vezes são necessárias, porém como em geral são realizadas de 

forma autocrática e antidemocraticamente, revelam que o Estado e, consequentemente, 

a classe dominante, buscam exercer um controle sobre a classe trabalhadora, não só 

cerceando e eliminando as possibilidades de transformação e superação da sociedade 

capitalista, mas até mesmo às condições mínimas necessárias à sobrevivência.  

É importante destacar que estamos presenciando e vivendo momentos onde a 

intolerância e a violência, articuladas à ignorância e ao egoísmo, doenças de um 

capitalismo putrefato e senil, têm tomado proporções avassaladoras, transformando-se 

na mais pura barbárie. Nesse contexto e movimento, para se manter viva, a classe 

trabalhadora, ainda que timidamente, tem sido desafiada e forçada a reagir e lutar pela 

manutenção dos poucos direitos sociais que ainda restam. Afinal, chegamos ao 

paroxismo de que, no momento, impedir a ampliação do retrocesso, por si só, já se 

constitui num grande avanço. 

Nessa conjuntura, a classe trabalhadora e, especialmente, os educadores, já 

possuem um instrumento de luta, que já se encontra à sua disposição, não precisa mais 

inventá-lo, mas que precisa ser mais difundido, melhor conhecido e assumido a seu 

favor: a Pedagogia Histórico-Crítica-PHC – uma teoria pedagógica que “se posiciona a 

favor dos interesses dos trabalhadores” (SAVIANI, 2014, p. 12) e “entende a prática 
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educativa como uma atividade mediadora no interior da prática social” (Idem, p. 11), 

em relação à emancipação. 

Em oposição aos interesses e objetivos do capital, a PHC se constitui, portanto, 

numa teoria pedagógica contra hegemônica que compreende a educação como um ato 

político, que defende a valorização dos professores, uma escola centrada na 

transmissão/socialização dos conhecimentos científicos, direcionada à superação do 

capitalismo, livre da divisão e das lutas de classes, voltada à formação omnilateral e, 

consequentemente, à emancipação humana.  

Nessas condições, a PHC empenha-se “em elaborar condições de organização e 

desenvolvimento da prática educativa escolar como um instrumento potencializador da 

luta da classe trabalhadora pela transformação estrutural da sociedade atual” 

(SAVIANI, 2014, p. 31), para além do capital.  

Porém, para isso, faz-se mister que os professores compreendam os pressupostos 

dessa teoria, dominem os conteúdos escolares, os conhecimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento humano e também os meios e formas adequadas à sua transmissão e 

apropriação pelos alunos e, por fim, os “instrumentos teóricos e práticos necessários a 

transformação social” (idem, ibdem). 

A partir dessas considerações, discorreremos sobre alguns elementos que podem 

auxiliar na realização da ação pedagógica calcada nessa perspectiva, isto é, na PHC.  

 

2 Como pensar o trabalho educativo no Ensino Fundamental (anos iniciais) à luz 

da Pedagogia Histórico-Crítica 

Se, para Saviani (2005, p. 13), precursor da Pedagogia Histórico-Crítica, o 

“trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens”, então, qual é o seu significado e como realizar o trabalho 

pedagógico/educativo de maneira que os alunos se apropriem das objetivações humanas 

e se tornem efetivamente humanos?  

É importante destacar, como já o fizemos no artigo intitulado “Pedagogia 

Histórico-Crítica no Campo” (ORSO, 2016), que a PHC é uma concepção pedagógica 

que pode ser considerada em todo trabalho pedagógico, nos diferentes níveis, 

modalidades e espaços educativos. Para isso, porém, não basta trabalhar quaisquer 

conteúdos e de qualquer forma. Pressupõe, que sejam trabalhados os 
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conhecimentos/conteúdos mais significativos e aperfeiçoados já produzidos pela 

humanidade e que coadunam com os pressupostos dessa teoria pedagógica. 

Isso supõe que o trabalho educativo estabeleça íntima relação entre o 

conhecimento historicamente acumulado, a prática social global e as ações realizadas 

em sala de aula. Além disso, implica que a educação possibilite que os indivíduos 

adquiram um nível, de compreensão e de consciência coletiva, que lhes permitam 

compreender a si e o mundo em que vivem, superar a alienação e desenvolver ao 

máximo sua autonomia intelectual para então poder atuar de forma transformadora na 

sociedade.  

Isso implica que o trabalho educativo seja dirigido de forma intencional, 

planejado e sistemático, de tal modo que, de forma gradativa, permita aos alunos 

apropriarem-se das objetivações humanas materiais e cognitivas produzidas pela 

humanidade.  

Para tanto, não basta ensinar os conteúdos escolares previstos nas disciplinas de 

arte, ciências, educação física, geografia, história, língua portuguesa e matemática. É 

necessário compreender que, queiramos ou não, eles comportam uma concepção de 

mundo e vinculam-se à totalidade social. Daí a necessidade de um posicionamento e 

uma tomada de decisão séria e consequente quando da definição do que será 

disponibilizado, socializado e ensinado aos alunos, de modo que sejam adequados aos 

fins a que se espera – a emancipação da classe trabalhadora.  

Sabemos, porém, que a escola pública também é um espaço de disputa entre 

interesses antagônicos. Por isso, de um lado, não podemos descuidar e permitir que o 

acesso ao saber objetivo seja negado à classe trabalhadora e, por outro, que o saber 

socializado acabe reforçando o atual modo de organização e funcionamento da 

sociedade e, consequentemente, reproduza a condição de exploração e dominação 

social.  

Isso exige unidade teórico-prática, pois, como afirma Saviani, “se a teoria 

desvinculada da prática se configura como contemplação, a prática desvinculada da 

teoria é puro espontaneísmo” (SAVIANI, 2005, p. 141). Ambas as posições acarretam 

consequências extremamente prejudiciais aos trabalhadores. Portanto, em consonância 

com essa concepção, a prática precisa ser “iluminada” por uma teoria, de tal modo que a 

práxis adquira um caráter transformador.  
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Contudo, como uma teoria pode “iluminar” uma prática? Como organizar 

metodologicamente aulas a partir da PHC? A PHC se resume a uma didática a ser 

seguida? Como trabalhar com os conteúdos considerando o período de desenvolvimento 

da criança, desde a mais tenra idade?  

Essas questões pressupõem uma reflexão acerca do que, como, quando, para que 

e, para quem ensinar. São elas que definem a didática e a metodologia do ensino. Então, 

quando assumimos a Pedagogia Histórico-Crítica, como perspectiva que fundamenta o 

trabalho educativo, devemos organizar a ação pedagógica de forma que os elementos 

culturais da humanidade (transformados em conteúdos escolares), possam ser 

“assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos”. 

Para isso, faz-se necessário planejar e organizar as “formas mais adequadas para atingir 

esse objetivo” (SAVIANI, 2005, p. 13).  

As formas adequadas dizem respeito à maneira como o professor organiza e 

articula os conteúdos, o espaço e o tempo disponíveis, afim de que, “progressivamente, 

cada indivíduo singular realize, na forma de segunda natureza, a humanidade produzida 

historicamente” (SAVIANI, 2005, p. 14). Assim, com direção, intencionalidade e 

mediação, é possível possibilitar as condições para que os alunos se apropriem da 

cultura humana e, consequentemente, promovam a produção/construção da consciência. 

Deste modo, para realizar o trabalho educativo na perspectiva da PHC, isto é, 

para organizar metodológica e didaticamente o ensino, é imprescindível ter claro os 

objetivos do ensino, assim como, a definição do que ensinar e a quem ensinar e, a partir 

disso, agir de forma adequada e coerente com os objetivos propostos.   

Todavia, para que o trabalho educativo seja coerente com os interesses e 

objetivos da classe trabalhadora, quais sejam, a superação da alienação e do modo 

capitalista de produção, é necessário que o professor direcione suas ações de forma a 

socializar o conhecimento. Todavia, somente o fará se tiver claro a sua função, o que 

pressupõe que também lhe seja oportunizada uma formação consistente, coerente e 

orientada pela própria Pedagogia Histórico-Crítica. 

 

3 Planejamento: instrumento essencial à realização da ação pedagógica 

Conforme mencionamos acima, a Pedagogia Histórico-Crítica se constitui em 

uma teoria contra hegemônica que objetiva a emancipação humana. Critica a sociedade 

capitalista, a educação centrada no espontaneismo, a fragmentação do saber escolar e 
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defende a socialização do conhecimento historicamente produzido e acumulado pela 

humanidade. Propõe, a partir da realidade objetiva, que o trabalho realizado em sala de 

aula, seja articulado às relações sociais (prática social), (re)produzindo assim, em cada 

um, a humanidade histórica e coletivamente construída. 

Mas, como o professor deve organizar seu trabalho, de modo a garantir que, 

desde os primeiros anos de escolarização, os alunos se apropriem das objetivações 

humanas? 

Discutir essa questão, pode não ser algo tão simples, pois o professor, precisa 

compreender o caráter histórico e social do desenvolvimento humano, assim como, o 

ritmo de aprendizagem e o período de desenvolvimento em que cada aluno se encontra, 

para, a partir disso, organizar as ações de modo a promover, em cada indivíduo, o 

desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Precisa, portanto, compreender e ter 

clareza sobre qual conhecimento cada aluno precisa se apropriar, em cada etapa do 

desenvolvimento.    

Orso (2015, p. 266), afirma que o planejamento é “um conjunto de ações 

coordenadas entre si que concorrem para a obtenção de um determinado resultado, o 

objetivo que se espera”. Porém, pode-se fazer em um sentido ou em outro. Isso significa 

que em si e por si só, ele não garante a execução das ações e o cumprimento dos 

objetivos de acordo com a teoria proposta. Por isso, de um lado, a necessidade de 

compreender a teoria e, por outro, elaborá-lo em conformidade com a mesma, evitando 

que se transforme num documento meramente burocrático a ser entregue para uma 

equipe pedagógica.  

O planejamento de ensino deve ser observado e compreendido como um 

instrumento que direciona as ações a serem executadas, auxiliando o trabalho educativo 

a fim de evitar o pragmatismo, o espontaneismo e o senso comum. Elaborar um 

planejamento pressupõe a compreensão da realidade social, da escola e dos alunos, 

definir conteúdos, estabelecer metas, buscar estratégias, prever os meios, determinar 

formas de controle e avaliação dos processos – “antecipar a realidade” – cujo objetivo é 

fazer com que os alunos se apropriem dos conhecimentos sistematizados. Sua 

elaboração requer a sistematização de alguns elementos, como por exemplo, selecionar 

e organizar o conteúdo (o que ensinar) e, a partir deles, traçar os objetivos (metas), 

organizar os encaminhamentos (estratégias e formas), prever os recursos (instrumentos 

auxiliares externos), avaliar e fundamentar (bibliografia).   
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Assim, partimos da premissa de que o objetivo central do planejamento escolar é 

a apropriação do conhecimento por parte dos alunos.  Para isso, os conteúdos enquanto 

“elementos culturais que precisam ser assimilados” (SAVIANI, 2005, p. 13), devem ser 

organizados e selecionados de acordo com as especificidades de cada etapa do 

desenvolvimento da criança, ou seja, de acordo com o ano escolar, por meio de uma 

didática previamente organizada, de acordo com os pressupostos da PHC.  

Nesse primeiro e essencial momento faz-se necessário, por parte de todos os 

envolvidos com uma educação emancipadora, identificar os “elementos culturais que 

precisam ser assimilados” e distinguir o que é “essencial [...], principal [...], 

fundamental” para o processo de humanização dos indivíduos (SAVIANI, 2005, p. 13).  

Ao selecionar e organizar os conteúdos, o professor deve ter claro os objetivos 

dessa escolha, assim como, ter clareza de que ela não é neutra. Nessa etapa de 

organização do planejamento é necessário traçar objetivos coerentes em cada conteúdo 

e refletir sobre os motivos que impulsionam a ensiná-los (professor), bem como as 

perspectivas que norteiam esses objetivos.  

Para isso, é importante questionar: O que os alunos precisam compreender ao 

final de cada etapa/ano de escolarização de modo que, paulatinamente, vá acendendo e 

construindo sua segunda natureza, a natureza humana? O que precisam dominar em 

uma etapa, de tal modo, que sirva de alicerce para as apropriações mais complexas a 

serem dominadas/conquistadas nas etapas/anos posteriores? Se, por exemplo, no final 

do 5° período (ano), os alunos precisam produzir textos compreendendo a escrita como 

forma de representação, registro, memória e interação, o que precisam dominar antes 

disso? Além do mais, como essas apropriações não são meramente abstratas, dizem 

respeito ao conhecimento da vida e do mundo, o que é necessário fazer para que, ao 

mesmo tempo em que aprendem os códigos/sinais/conhecimentos, por meio deles e da 

mediação dos professores, eles também compreendam o mundo e a si mesmos? Isso, 

porém, pressupõe domínio teórico e também conhecimento efetivo do funcionamento da 

realidade e do mundo por parte dos professores, sem os quais não é possível trabalhar 

na perspectiva da PHC. 

Quando há clareza, sobre o que se quer e onde se quer chegar, não serve mais 

qualquer objetivo, nem qualquer conteúdo ou encaminhamento. Além disso, ao 

objetivar cada conteúdo é preciso organizar, pensar, estudar qual é a melhor forma de 

possibilitar a compreensão dos alunos. Aqui sim pressupõe uma didática e uma 
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metodologia. Mas, não existe uma fórmula pronta e aplicável a todos os conteúdos, cada 

um deles exige uma didática e uma metodologia, que devem ser adequados à defesa da 

educação pública e dos interesses a classe trabalhadora.  

Portanto, concomitantemente ao objetivar os conteúdos, o professor deve pensar 

em formas (encaminhamentos) para que os alunos se apropriem deles e alcancem os 

objetivos propostos. Ao pensar na forma, é preciso pensar e prever os instrumentos 

necessários à execução da mesma, como por exemplo, se para o ensino de um 

determinado conteúdo será utilizado uma aula expositiva, um livro, uma literatura, 

caderno, jogos, mapas, maquetes, aula de campo, etc. Ou seja, faz-se necessário 

verificar qual é o instrumento auxiliar que o professor utilizará para proporcionar aos 

alunos melhores condições para viabilizar a apreensão e assimilação do conteúdo. 

Todavia, além disso, como dissemos, há que se trabalhar de acordo com a perspectiva 

da PHC, fazendo com que os alunos, ao se apropriarem dos conhecimentos, também 

desvelem o conhecimento de si e do mundo, possibilitando uma intervenção adequada à 

sua transformação. 

Ademais, ao planejar os encaminhamentos é preciso prever o tempo que os 

alunos necessitam para realizar determinadas atividades, assim como o espaço adequado 

à execução da mesma. Portanto, para executar as atividades e os conteúdos na 

perspectiva da pedagogia histórico-crítica é imprescindível prever a organização e 

sistematização metodológica do conhecimento, o espaço e o tempo disponíveis, assim 

como, os instrumentos que auxiliarão os alunos a se apropriarem dos mesmos.    

Planejamento escolar, portanto, é o documento oficial e essencial ao trabalho 

pedagógico, onde será descrito o que, como, onde serão realizadas as ações educativas. 

Pode ser feito para uma aula, para uma semana, para quinze dias, para um mês, para um 

bimestre, conforme o caso, as condições e exigências. A partir do pressuposto de que há 

um currículo escolar, que foi construído coletivamente em que consta a definição de 

quais conteúdos devem ser trabalhados em cada ano ou período escolar, a decisão 

quanto ao tempo deve ser coletiva, realizada em cada unidade escolar.   

Ou seja, para que os alunos, enquanto integrantes da sociedade cindida em 

classes antagônicas, possam se desenvolver, precisam se apropriar dos conhecimentos, 

entendidos como síntese das múltiplas determinações da produção humana, 

intencionalmente transformados em conteúdos escolares e transmitidos pelos 

professores, que realizam as mediações entre os conhecimentos e os alunos.   
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De acordo com Leontiev (1978, p. 267) os “caracteres especificamente humanos 

não se transmitem de modo algum por hereditariedade biológica, mas adquirem-se no 

decurso da vida por um processo de apropriação da cultura criada pelas gerações 

precedentes”. Portanto, a apropriação das objetivações humanas ocorre nas relações 

entre os sujeitos e o mundo. Esse processo e esse movimento impulsionam o 

desenvolvimento de funções tipicamente humanas. Assim, ao apropriarem-se do legado 

cultural da humanidade, por meio do conteúdo escolar, os alunos se humanizam.  

Cada disciplina escolar, arte, ciência, educação física, geografia, história, língua 

portuguesa, matemática possui conhecimentos específicos que foram transformados em 

conteúdo escolar. Cada conteúdo deve, ou deveria possuir um objeto central de estudo 

que se constitui na essência de determinada disciplina. De outra forma, cada disciplina 

deveria se pautar por um objeto do conhecimento que permitisse aos alunos se 

apropriarem da totalidade de seus elementos. Por isso, afirmamos que a definição dos 

conteúdos que se deve ensinar na escola pública demanda tomada de decisão e 

posicionamento.  

Ao definir o conteúdo que será ensinado e trabalhado em cada período, o 

professor deverá problematizá-lo considerando a realidade atual. Ou seja, é preciso 

verificar o que os alunos já sabem, quais conceitos dominam e quais elementos ainda 

precisam dominar para compreender o conteúdo. É o momento de o professor 

questionar-se: Por que ensinar esse conteúdo? Qual a finalidade? Por que os alunos da 

escola pública, os filhos da classe trabalhadora, precisam se apropriar de tais 

conteúdos/conhecimentos?  

Nesse movimento e ação de planejar, o objetivo geral e os específicos devem 

acompanhar o professor. O objetivo geral diz respeito ao que os alunos devem dominar 

sobre os conteúdos planejados, assim para cada conteúdo é necessário um objetivo 

geral. Por exemplo: em matemática ao planejar o conteúdo “adição” é preciso projetar o 

porquê os alunos precisam aprender determinado conteúdo. A partir do objetivo geral 

estabelecido, é preciso organizar os objetivos específicos. Nesse momento questões 

podem nos acompanhar e auxiliar, como: para compreender e dominar a adição o que os 

alunos precisam aprender? Como esse conteúdo se relaciona com a vida e com o 

mundo? Quais noções precedem esse conteúdo? Em que esse conteúdo pode/deve se 

desdobrar? Ou seja, não há como desvincular uma ação da outra, não há como pensar 
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somente em alguns objetivos específicos sem ter claro o que se deseja no processo 

seguinte e no final do mesmo.  

Concomitantemente ao projetar os objetivos é necessário pensar quais são as 

atividades que os alunos poderão desenvolver para alcançar os objetivos estabelecidos. 

Para isso, é preciso pensar em estratégias, encaminhamentos. Aqui, podemos nos guiar 

pela questão: O que propor aos alunos para que eles realizem os objetivos propostos e 

compreendam os conteúdos? Esse é o momento de pensar e planejar a aula em si.  

Todavia, não se deve descurar ou esquecer da avaliação acerca dos conteúdos 

trabalhados, dos resultados atingidos e de como foi realizado o processo. Adotar como 

suporte teórico a Pedagogia Histórico-Crítica, pressupõe que temos o compromisso com 

o ensino. Isso, já supõe que não seja qualquer ensino e qualquer forma de cumprir com 

o planejamento ou o rol de conteúdos. Nesse processo, a avaliação se constitui em um 

momento ou período que permite ao professor verificar se o trabalho que está sendo 

realizado está produzindo em cada aluno as revoluções esperadas em suas funções 

psíquicas e em suas práticas históricas.  

Para isso, não há uma fórmula, um formato ideal de realizar um planejamento ou 

de uma ação educativa. Quando assumimos o compromisso com a classe trabalhadora, 

assumimos a responsabilidade por meio do trabalho pedagógico, dirigido e intencional, 

de possibilitar aos alunos instrumentos que o conduzam à superação da atual condição 

de alienação e conformismo.  

 

4 Considerações Finais 

Portanto, diante do atual momento, em que as polícias educacionais vêm 

desconsiderando e descontruindo toda a história da educação do país, realizando um 

verdadeiro desmonte da educação com a construção e implementação de uma política 

educacional, via imposição de uma proposta curricular calcada no senso comum e na 

produção de mão de obra barata, faz-se necessário nos atentarmos para o fato de que, o 

que está em jogo é a apropriação do conhecimento pela classe trabalhadora.  

Esse é um momento em que as discussões em torno da função da escola pública 

deveriam nos impulsionar a discutir questões básicas como a necessidade de nós, 

professores, elevarmos nosso compromisso e “compreensão pedagógica do nível do 

sendo comum a consciência filosófica” (p. xi, 2013). O que significa 
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[...] passar do sendo comum à consciência filosófica significa passar de uma 
concepção fragmentária, incoerente, desarticulada, implícita, degradada, 
mecânica passiva e simplista a uma concepção unitária, coerente articulada 
explicita, original, intencional ativa e cultivada (SAVIANI, 2013, p. 2). 
 

Todavia, percebe-se que as características relacionadas pelo autor como 

pertencentes ao senso comum são exatamente as características presentes no documento 

que o governo impõe denominando-o como Base Nacional Comum Curricular, ou seja, 

uma educação pensada e projetada para a classe trabalhadora de forma fragmentada, 

incoerente, desarticulada, degradada, mecânica, passiva, simplista, ou seja, baseada no 

senso comum.  

Por isso, reiteramos a necessidade de discutir a educação num viés que perpassa 

pelas questões dos campos teórico e prático e que proporcione a todos a apropriação do 

conhecimento e a elevação do nível de consciência coletiva.  

Por fim, enfatizamos que, sem dúvida alguma, a Pedagogia Histórico-Crítica se 

constitui na teoria pedagógica apropriada, tanto para enfrentar o atual estado de 

desmonte da educação, especialmente da escola pública, assim como para superar a 

barbárie social, que a cada dia se aprofunda mais, e construir uma sociedade 

verdadeiramente humana. 
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Resumo 

A Música chega às escolas brasileiras em 1838 com práticas pedagógicas advindas da 
igreja e dos imigrantes europeus. O ensino da Música no país, no que se refere à 
Educação Musical escolar, tem seu percurso ora como componente curricular, ora como 
integrante do contexto educacional artístico, permanecendo no currículo até as décadas 
de 1960 e 1970. Posteriormente, passa a integrar a disciplina de Educação Artística e 
décadas mais tarde, à disciplina de Arte. Porém, em 18 de agosto de 2008, foi 
sancionada a Lei n.11.769, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da Música nas 
escolas de Educação Básica, a partir de 2011. Promulgada há dez anos, até hoje não se 
tornou realidade no país.  Sob o enfoque da Pedagogia Histórico-Crítica, analisa-se o 
lugar do ensino da Música que, hegemonicamente, tem sido apenas parte de uma das 
linguagens artísticas da disciplina de Arte, retirando-a, portanto, do lugar da 
especificidade dessa área do saber. No presente ensaio teórico, o objetivo foi 
problematizar o ensino da Música na escola regular à luz da Pedagogia Histórico-
Crítica, que valoriza a socialização do que de melhor há nos conhecimentos produzidos 
pela humanidade. Primeiramente, refletimos sobre a Lei n.11.769/08 referente à 
obrigatoriedade do ensino da Música na escola regular. De acordo com tais 
apontamentos, sob o prisma dessa perspectiva, a partir de revisão bibliográfica e 
aprofundamento em obras de autores desse referencial teórico, colocamos em evidência 
o direito de todos os alunos ao acesso aos processos de elaboração da ciência, da 
filosofia e da arte como parte integrante do currículo escolar. O presente trabalho 
também verificou os conteúdos propostos nos materiais didáticos de Arte do Estado de 
São Paulo (2014-2017) – no que se refere ao ensino da Linguagem Musical – e 
constatou-se que há especificidades da Música que devem fazer parte da programação 
escolar e serem ensinadas pelo professor. Por exemplo: notas e figuras musicais; 
percepção auditiva; apreciação musical; improvisação e a criação musical. Fica evidente 
que tais elementos constitutivos da aprendizagem da Música necessitam de professores 
com formação em Música. Não fica difícil entender a necessidade de a Lei (confusa e 
ambígua) ser mais explícita e ser cumprida e, portanto, a Educação Musical ser, 
efetivamente, uma disciplina presente na grade curricular das escolas públicas. A 
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Pedagogia Histórico-Crítica, como construção coletiva de uma educação escolar 
brasileira é assumida neste ensaio teórico como resposta revolucionária, que permite, se 
empenha e é organizada com o objetivo de que o domínio do saber sistematizado seja 
para todos e que a Música inclua todos os alunos de forma a se beneficiarem dos 
conhecimentos dessa esfera cultural, uma disciplina que seja presente no currículo das 
escolas públicas do país. Mas não qualquer ensino e nem com qualquer formação 
docente.  
 
Palavras-chave: Educação Musical. Pedagogia Histórico-crítica. Currículo.  
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1 Introdução  

A Arte é uma das esferas culturais constitutivas da formação integral do indivíduo 

inserido na história da humanidade, que acompanha todas as fases da vida e ocupa 

funções diversas e diferentes formas de manifestações. Segundo Vigotski (2010), 

ancorado em Karl Marx, desde os primórdios da trajetória humana, o homem, através do 

trabalho transforma a natureza e a si próprio, cria instrumentos para sua sobrevivência 

além de exprimir sentimentos, imaginação e emoções em múltiplos aspectos da vida. 

No que se refere à expressão humana, Marx afirma nos Manuscritos Econômico-

filosóficos, que  

É somente graças à riqueza objetivamente desenvolvida da essência humana 
que a riqueza da sensibilidade humana subjetiva é em parte cultivada, e é em 
parte criada, que o ouvido torna-se musical, que o olho percebe a beleza da 
forma, em resumo, que os sentidos tornam-se capazes de gozo humano, 
tornam-se sentidos que se confirmam como forças essenciais humanas 
(MARX, 2006, p.178). 
 

Há diferentes linguagens que compõem a Arte: Artes Visuais, Teatro, Dança e 

Música. No presente ensaio teórico será abordada a Linguagem Musical, assumida 

como um sistema de construção social, isto é, histórica e cultural, criado nas inter-

relações humanas. Considera-se que a Música, em ambientes educativos, demanda um 

processo interativo intencional e organizado, por entender que o indivíduo humano  

constitui-se, torna-se humano, através da apropriação dos bens e saberes culturais 

(BARBOSA, 2004).  

A Arte está fundamentada histórica e culturalmente e a Linguagem Musical é a 

representação dessa realidade. No processo de aprendizado da Música, o que é da 

cultura e da história, o que é da esfera do interpsíquico, transforma-se em intrapsíquico, 

ou seja, passa a ser do domínio individual, como ensina Vigotski (2010). Esse 

movimento é parte do processo dialético de humanização: universal, particular e 

singular. 

No Brasil, o ensino da Arte nas escolas regulares tivera dois modelos 

metodológicos até o fim do século XX: reprodutivista e espontaneísta. Barbosa (2015, 

p.52), explana que o primeiro modelo se apresenta com ênfase na técnica, com 

produções exclusivamente eruditas e no segundo modelo, evidenciava-se mais o 
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processo do que a conclusão, porém tinha por base atividades livres e “temas propostos, 

em geral, que se referem às datas comemorativas”. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) estabeleceu a Educação 

Artística como atividade educativa polivalente fundamentada em 1961, teve outra 

versão em 1971 e a mais recente promulgação foi no ano de 1996. A partir de então, a 

Arte volta a integrar o currículo da Educação Básica com a proposta do ensino das 

quatro linguagens – Dança, Artes visuais, Teatro e Música, através da elaboração da 

LDB n. 9394/96.  

No âmbito musical, em 18 de agosto de 2008, foi sancionada a Lei n. 11.769, que 

estabelece novamente a obrigatoriedade do ensino de Música nas escolas de Educação 

Básica, a partir de 2011. Apesar da importância de tal Lei, esta se mostra contraditória, 

pois a Música aparece como componente curricular e não disciplina e o professor como 

figura “polivalente” o que significa que ele não necessitaria de formação exclusiva. 

Portanto, completaram-se dez anos e esta Lei não foi implementada; poucos municípios 

aderiram à disciplina de Educação Musical e outros oferecem tal ensino como atividade 

isolada ou em modelo de projetos.   

Uma das problematizações apontadas é a falta de formação acadêmica de 

professores. O Censo de Educação Superior no ano de 2016 mostra que o país possui 

128 cursos em Música e somente 2.246 conclusões neste mesmo ano, o que é 

insuficiente para o Brasil.  

O material didático de Arte do Estado de São Paulo tem a Música como integrante 

das quatro linguagens, porém o conteúdo a ser mediado pelo professor são conceitos 

específicos da esfera musical, tanto no Ensino Fundamental I e II quanto nos dois 

primeiros anos do Ensino Médio.  

 

1.1 Objetivos 

O objetivo deste trabalho é refletir e problematizar sobre o ensino da Música na 

escola regular sob a luz da Pedagogia Histórico-Crítica a partir de revisão bibliográfica 

e aprofundamento em obras de autores deste referencial teórico. Se o ensino da Arte, no 

que se refere à linguagem musical é mediado pelo professor sem formação em Música 

ou que, em sua formação, não cursou disciplinas dessa área, como ensinará conteúdo 

específicos com o rigor que merece?   
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2 Referencial Teórico 

A Educação é processo exclusivo dos seres humanos. Por meio dele transmite-se a 

cultura para as novas gerações. Esse processo de produção existencial humana é 

explicado por Saviani: 

[...] para produzir materialmente, o homem necessita antecipar em ideias os 
objetivos da ação, o que significa que ele representa mentalmente os 
objetivos reais. Essa representação inclui o aspecto de conhecimento das 
propriedades do mundo real (ciência), de valorização (ética) e de 
simbolização (arte). Tais aspectos, na medida em que são objetos de 
preocupação explícita e direta, abrem a perspectiva de uma outra categoria de 
produção que pode ser traduzido pela rubrica “trabalho não material”. Trata-
se aqui da produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, 
habilidades. Numa palavra trata-se da produção do saber sobre a natureza, 
seja do saber sobre a cultura, isto é, o conjunto da produção humana 
(SAVIANI, 2013, p.12).  

 
Este autor - o mais importante idealizador e sistematizador da Pedagogia Histórico-

crítica - busca em Karl Marx e na categoria trabalho fundamentos para explicar o 

processo e a transmissão do saber elaborado. Fala dos dois tipos de trabalho. Um deles, 

o “trabalho material” para garantir a subsistência humana. Outro tipo, “o trabalho não 

material”, é a dimensão da produção do saber humano. Esta dimensão comporta duas 

modalidades de atividades: quando o produto se separa da produção e quando o produto 

não se separa “do ato de produção” (Idem, p.12). No caso da aula do professor aos seus 

alunos, a produção é inseparável de seu consumo. O aluno aprende com o ensino do 

professor. 

A Educação em sua especificidade não se restringe ao ensino, porque é participante 

do fenômeno educativo em sua totalidade. Em tal compreensão: 

[...] a tarefa da educação escolar é mediar a constituição dos indivíduos e a 
produção da cultura universal humana, num processo educativo intencional e, 
portanto, direcionado, planejado, por meio do qual o indivíduo é instigado a 
se apropriar das formas mais desenvolvidas do saber objetivo elaborado 
historicamente pelo homem. Isso significa que o conhecimento científico, 
artístico e filosófico produzido pela humanidade expressa a elaboração 
teórica sobre os fenômenos sociais e naturais, não ocorre de forma 
espontânea ou sem intencionalidade, exige um processo articulado, 
intencional e direcionado (MALANCHEN, 2012, p.71). 

 
A Escola é uma instituição que tem por dever socializar e propiciar o acesso ao 

conhecimento elaborado/sistematizado, construído historicamente na cultura. O 

conhecimento escolar, mesmo não desconsiderando o conhecimento cotidiano, apoia-se 

nele para superá-lo com os conhecimentos clássicos, que garantam a apropriação dos 
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mais altos níveis de saber científico e artístico. O processo educacional – visto dessa 

perspectiva – exige do professor, por meio dos conhecimentos, ser mediador e do aluno, 

participante, ser aprendiz, de forma a se apropriar dos conceitos, ou seja, passar do não 

domínio ao domínio do saber, do espontâneo ao saber sistematizado. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Para este estudo, na tentativa de compor argumentos a favor do ensino de Música na 

escola regular, faz-se necessário percorrer a trajetória do ensino da música nas escolas 

brasileiras. 

O ensino da Música no Brasil, no que se refere à Educação Musical escolar tem seu 

percurso, ora como componente curricular, ora somente como integrante do contexto 

educacional artístico. Segundo Fucci-Amato (2012), a Música chega às escolas 

brasileiras em 1838, com práticas pedagógicas advindas da igreja e dos imigrantes, no 

âmbito erudito europeu e passa a integrar o currículo do Colégio Pedro II no Rio de 

Janeiro, com a disciplina “Música Vocal”, durante oito anos letivos. Após a 

Proclamação da República, a Música se fazia presente na instrução primária, secundária 

e na Escola Normal. A partir de 1920, ocorreram mudanças nesse cenário com a adesão 

do método “tonic-solfa” para corais e a implantação da musicalização infantil.  

Fucci-Amato (2012), identifica que entre as décadas de 1930 e 1950, fora 

introduzido nas escolas o Canto Orfeônico (nomenclatura francesa em homenagem ao 

músico e poeta Orfeu, da mitologia grega) desenvolvido por Heitor Villa-Lobos. 

A convite de Anísio Teixeira, superintendente do ensino público do Rio de Janeiro 

em 1931, Villa-Lobos assume como diretor do ensino artístico da prefeitura e o Canto 

Orfeônico passa a ser obrigatoriedade no município, posteriormente tem ampliação 

nacional como parte curricular do ensino no primeiro e segundo ciclos educacionais. 

Em 1932, Villa-Lobos passa a ter por ofício a organização e direção da 

Superintendência de Educação Musical e Artística com objetivo de realizar e planejar o 

ensino da Música nas escolas. Compunha-se nessa esfera, a formação de professores, 

concertos, a criação do Conservatório Nacional do Canto Orfeônico e da “Cadeira de 

Música” no instituto de Educação no Rio de Janeiro. Entre 1932 e 1948, foram 

organizados os materiais didáticos: Guia Prático e a publicação de dois volumes para o 

ensino vocal (FUCCI-AMATTO, 2012). 
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Fonterrada (2005) afirma que no Governo Vargas, houve diminuição da oferta da 

disciplina nas escolas brasileiras. Em 1961, o Canto Orfeônico fora substituído pela 

disciplina Educação Musical por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, em 1961. Porém, as nomenclaturas ligadas ao Canto Orfeônico 

permaneceram até 1971, alterando o currículo de educação musical e instituindo o curso 

de Licenciatura em Educação Artística.  

Penna (2010), educadora musical, afirma que:  
 

Essa tendência é, em certa medida, atenuada pelo caráter humanístico da 
Educação Artística, cuja inclusão é estabelecida como obrigatória “nos 
currículos plenos dos estabelecimentos de 1° e 2° Graus – ao lado da 
Educação Moral e Cívica, Educação Física e Programas de Saúde -, de 
acordo com o Artigo 7° da Lei 5692. Assim, sob a designação de Educação 
Artística, o ensino de arte é contemplado no próprio corpo da lei, enquanto 
que, comparativamente, a definição das matérias do “núcleo comum, 
obrigatório em âmbito nacional”, fica a cargo do Conselho Federal de 
Educação (PENNA, 2010, p. 123).  

 
As mudanças chegaram aos currículos dos Cursos de Música das Universidades, 

quando, a partir de 1968, a formação passou a ser Licenciatura em Educação Artística 

com habilidades em: Música, Artes Plásticas, Artes Cênicas ou Desenho; no que tange o 

Bacharelado Musical, habilitação em: Instrumento, Canto, Regência e Composição. Em 

1976, com poucas formações em Educação Artística e grande número de aulas, os 

professores de Música, Desenho e Arte Industrial voltam à lecionar e para tal, fora 

elaborado em São Paulo um guia curricular. Em 1986, inicia-se a Proposta Curricular 

para o Ensino de Educação Artística, entretanto,  

 
[...] essas ações não permitiram a viabilização do desenvolvimento das 
capacidades artísticas dos alunos desprovidos de capital cultural, aqueles que 
já não eram incentivados no ambiente familiar a adquirir conhecimentos 
sobre arte. Assim, na educação básica, a educação artística passou a ser 
compreendida como atividades de desenho ou recreação; os docentes, em 
grande parte sem qualquer competência musical específica, optaram por, na 
prática, excluir ou ministrar inadequadamente o ensino musical (...) os 
conservatórios, a partir dessas alterações, foram transformados em 
estabelecimentos de ensino profissionalizante, pelo parecer n. 1.299/73 do 
Conselho Federal de Educação, oferecendo a habilitação profissional plena 
em música, nas seguintes habilitações afins: técnico em instrumento, canto, 
instrutor de fanfarra e sonoplastia. As disciplinas do núcleo comum do ensino 
médio (2° grau), em tempo anterior, concomitante ou posterior ao curso 
profissionalizante dos conservatórios, tornaram-se imprescindíveis para a 
obtenção de diplomas. Um declínio dos conservatórios foi constatado a partir 
dos anos de 1970 e 1980, pelo menos – mesma época em que nascia o ensino 
superior de música nas universidades brasileira (FUCCI-AMATO, 2012, 
p.75). 
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Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, alterou-se a 

disciplina de Educação Artística pela disciplina de Arte, e o ensino de Música continuou 

sobrevivendo ocultamente em forma de atividades e projetos. Em 2008, foi inserido 

nesta lei: 

[...] o parágrafo no artigo 26 da LDB: A música deverá ser conteúdo 
obrigatório, mas não exclusivo, de componente curricular (...) o artigo 3° da 
lei n. 11.769/08 prescreveu que: Art. 3° - Os sistemas de ensino terão 3 (três) 
anos letivos para se adaptarem às exigências estabelecidas nos arts. 1° e 2° 
desta Lei. Porém, o artigo 2° da lei n. 11.769, que pretendia inserir um 
parágrafo único no artigo 62 da LDB, foi vetado. Previa este inserir na LDB: 
O ensino da música será ministrado por professores com formação específica 
na área (FUCCI-AMATO, 2012, p.80).  

 

A autora menciona que tal veto provocou incertezas em debates posteriores e 

resultou como ponto de retrocesso na luta pelo ensino musical escolar. 

 

4 Resultados 

A década de 1970 foi marcada pela busca de alternativas à orientação pedagógica 

advindas de educadores críticos.  Um dos principais representantes desse grupo, 

Demerval Saviani, alertou para o fato de que o ambiente cultural, político e pedagógico 

implantado pelo regime militar, criou uma conexão direta entre “educação e revolução” 

(2017, p.53). A exposição no Simpósio “Abordagem política do funcionamento interno 

da escola de primeiro grau” no âmbito da I Conferência Brasileira de Educação que 

ocorreu em 1980, apresentada pelo educador Demerval Saviani, foi o marco da 

elaboração de uma teoria pedagógica crítica.  

As ideias que constituíram tal proposta pedagógica surgiram a partir de discussões 

da primeira turma de doutorado em 1979, Pontifícia Universidade Católica (PUC-São 

Paulo) e com a publicação em 1981, “Escola e democracia ou a teoria da curvatura da 

vara”. Em 1982, a discussão sobre o método pedagógico continua e Saviani publica, 

“Escola e Democracia II: para além da curvatura da vara” com o objetivo de oferecer 

uma proposta revolucionária que superasse as propostas burgueses da Escola 

Tradicional e da Escola Nova. Dessa proposta, surge a Pedagogia revolucionária que 

passou a chamar a partir de 1984, Pedagogia Histórico-Crítica. (SAVIANI, 2012).  

A partir daí  

 [...] a Pedagogia Histórico-Critica tornou-se um movimento coletivo em 
duas frentes de atuação: a continuidade da construção teórica e as iniciativas 
de reorganização de redes públicas de ensino na perspectiva histórico-crítica. 
A primeira frente vem se materializando num conjunto amplo de trabalhos 
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científicos na forma de dissertações de mestrado, teses de doutorado, de 
livre-docência, trabalhos apresentados em eventos, artigos e livros 
(SAVIANI, 2017, p.65). 
 

Tal teoria está fundamentada no referencial do Materialismo Histórico-

Dialético de Marx e Engels. A centralidade precursora da Pedagogia Histórico-Crítica é 

a qualidade da educação escolar pública com o objetivo de alcançar e disponibilizar a 

todos um ensino eficaz, principalmente à classe trabalhadora no contexto dos 

conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos, o saber objetivo convertido em saber 

escolar (MARTINS, 2016). 

O conceito de “saber objetivo” usado por Saviani refere-se 

[...] à objetividade como uma característica do conhecimento, a de ser capaz 
de traduzir com fidedignidade os processos existentes na realidade externa à 
consciência. Trata-se, nesse caso, da objetividade como característica 
necessária ao processo de conhecimento da realidade natural ou social 
(MALANCHEN, 2016, p.161).  
 

Aponta-se aí o conhecimento da realidade objetiva para além das aparências e dos 

fenômenos, em busca da sua essência e de suas mais fiéis determinações. Sobre o 

ensino Saviani menciona que este é objetivo, isto é,  

[...] se ele expressa as leis que regem a existência de determinado fenômeno, 
trata-se de algo cuja validade é universal. E isso se aplica tanto a fenômenos 
naturais como sociais. Assim, o conhecimento das leis que regem a natureza 
tem caráter universal, portanto, sua validade ultrapassa os interesses 
particulares de pessoas, classes, épocas e lugar, embora tal conhecimento seja 
sempre histórico, isto é, seu surgimento e desenvolvimento são 
condicionados historicamente (SAVIANI, 2013, p.57).  

 

Ao definir o “saber objetivo” como centralidade da Pedagogia Histórico-Crítica, 

Saviani refere-se àquele que deve compor o currículo escolar. À luz dessa teoria, 

currículo não é o “agrupamento aleatório” de conteúdos ou qualquer atividade 

desenvolvida pela escola. O autor afirma que o trabalho é uma ação de intencionalidade 

e a direção da ação docente deve visar a garantia do cumprimento dos diferentes papeis 

desempenhados na escola. Nesta perspectiva, Saviani é incisivo quanto à importância do 

currículo, para ele, o conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola, que 

existe 

[...] para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao 
saber elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse 
saber. As atividades da escola básica devem-se organizar-se a partir dessa 
questão. Se chamarmos isso de currículo, poderemos então afirmar que é a 
partir do saber sistematizado que se estrutura o currículo da escola elementar 
(SAVIANI, 2013, p.14).  
 

1120



 

 

Desse modo, aprendemos/assumimos com ele quando explana que o “clássico” na 

escola é a transmissão-assimilação sistematizada do saber e é daí o ponto de partida para 

a elaboração dos métodos e organização das atividades curriculares. Além disso, é 

necessário oferecer condições para tal, quando, gradativamente, o aluno passa do não 

domínio ao domínio dos conteúdos, isto é, do saber espontâneo ao saber científico, pela 

mediação da escola. Diz este filósofo da educação (2013, p.17) acerca desse saber: “isso 

implica dosá-lo e sequenciá-lo” de forma a garantir a automatização dos mecanismos e 

propiciar uma reflexão crítica destes procedimentos”.  

Sobre a compreensão dialética dos processos de ensino e aprendizagem 

[...] se relacionam ativamente nessa ação dois sujeitos: o professor e o aluno, 
ambos com papéis diferentes. Ao aluno cabe apropriar-se dos conteúdos 
transmitidos pelo professor, enquanto ao profissional cabe conhecer os 
elementos que estão envolvidos no processo de ensino, para que possa 
encaminhar sua ação teleologicamente. (MALANCHEN, 2016, p. 183).  
 

Ao falar da possibilidade de acesso por meio do currículo escolar, a autora 

menciona a fundamentação psicológica da Pedagogia Histórico-Crítica que é a 

Psicologia Histórico-Cultural, cujo maior representante é Lev Vigotski. Este autor russo 

cria a teoria do desenvolvimento do sistema funcional: as funções especificamente 

humanas, também nomeadas de culturais, complexas ou superiores, são desenvolvidas 

no processo educacional e fundamentalmente no processo de educação escolar.  

Em síntese, de acordo com Saviani (2012, p.72), a Pedagogia Histórico-Crítica 

propõe cinco momentos interdependentes na organização da prática pedagógica em 

todos os níveis de escolaridade: ponto de partida da prática educativa; problematização; 

instrumentalização; catarse e o ponto de chegada da prática educativa:  

1)  O professor deve conhecer a realidade social dos alunos e verificar aquilo que 

deve servir como ponto de partida da prática educativa (momento da “prática 

social como ponto de partida”); 

2) O docente deve apresentar aos discentes as razões pelas quais os conteúdos estão 

inseridos em seu planejamento (momento da problematização); 

3) Os alunos devem apropriar-se dos instrumentos produzidos culturalmente pela 

sociedade (momento da instrumentalização); 

4) O fenômeno é compreendido como um todo pelo aluno e não mais de forma 

fragmentada (momento da catarse); 
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5) A prática social é modificada ao fim do processo em função da aprendizagem 

com a evolução do aluno (momento da volta à prática social, agora já como 

síntese). 

A Pedagogia Histórico-crítica é uma pedagogia contra hegemônica porque, ao 

contrário das pedagogias vigentes, como pedagogia marxista, parte do pressuposto que 

o papel da escola é a apropriação dos bens culturais da humanidade. O que ela defende 

é, portanto, a socialização dos meios de produção.  

 

4.1 O Processo de elaboração da ciência, filosofia e da arte  

A Perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica defende a inclusão dos 

conhecimentos da ciência, filosofia e arte - como componentes nucleares - no currículo 

escolar e para tal é necessária a compreensão da elaboração de um currículo assim 

concebido.  

Segundo Malanchen (2016), a gênese da ciência está enraizada na necessidade 

humana de ampliar os conhecimentos para dominar a natureza. Tais conhecimentos 

possibilitaram o desenvolvimento de métodos com o objetivo de compreender a 

natureza para além dela, ou seja, visando a reprodução e a produção da cultura, sendo a 

ciência:  

 

[...] um processo e uma investigação metódica, ela é também progressiva e 
histórica em sua essência (...), a ciência não é adquirida de maneira 
involuntária, mas com base em regras de investigação da realidade objetiva, 
na qual está subordinada à natureza dos resultados. Portanto, só podemos 
entender de fato a ciência que influencia e é influenciada pela história da 
humanidade se analisarmos as condições concretas que condicionaram e 
condicionam a sua produção (MALANCHEN, 2016, p. 133).  

 
Dessa maneira, a autora aponta que a ciência é também trabalho e teoria, portanto, 

conhecimento aprofundado de elementos da realidade objetiva e nesse âmbito, com 

necessidade histórica de colaboração filosófica. Além desses, há o conhecimento 

artístico/estético que reflete na produção/reprodução artística da realidade e na 

apropriação desta produção pelos indivíduos, portanto: 

[...] a arte é uma maneira pela a qual o ser humano busca refletir a realidade 
da qual faz parte. E, como a ciência e a filosofia, a arte busca construir uma 
imagem da realidade que ultrapasse o imediatismo da vida cotidiana (...), o 
pensamento cotidiano, a ciência e a arte têm em comum o fato de serem 
modos por meio dos quais a mente humana procura refletir a realidade, mas 
se diferenciam pelo tipo de reflexo mental produzido (MALANCHEN, 2016, 
p. 135). 
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A defesa da Pedagogia Histórico-crítica por tais conhecimentos se dá pela 

necessidade humana coletiva de autonomia, ou seja, na possibilidade de o homem ter 

domínio da sua vida e dos rumos sociais no contexto no qual está inserido. 

De acordo com Biavatti e Wielewdki (2016) a Arte deve ser vista na diversidade de 

suas práticas sociais em dado momento histórico, não como um dom, pertencente 

exclusivamente a uma determinada cultura e a uma determinada pessoa ou classe, pois a 

Arte não é algo inato e não advém da espontaneidade natural e do imediatismo criativo. 

Nem é, igualmente, um bem privado, como propõe o sistema neoliberal. 

Pelo contrário, é necessário oferecer aos indivíduos instrumentos adequados para 

que possam construir conhecimento por meio da mediação dos pares mais 

desenvolvidos, o que deve acontecer no âmbito escolar.  

É pela Arte que 

[...] o ser humano torna-se consciente de sua existência individual e social, 
ele se percebe e se interroga, sendo levado a interpretar o mundo e a si 
mesmo, possibilitando tornar-se mais crítico e consciente, pois passamos a 
compreendê-la e a percebê-la, não só como parte da realidade. Uma 
linguagem de todas as épocas estilos que tem a função expressiva de um 
conteúdo com mensagem, uma condição humana de certos questionamentos 
sobre a realidade de nosso viver e visões de mundo (BIAVATTI e 
WIELEWSKI, 2016, p. 144).  

 

De acordo com as autoras, a linguagem artística da Música que tem o som e seus 

elementos formais por matéria-prima, relaciona-se de imediato com som natural e 

cultural. Para tal compreensão é necessário conhecer o contexto musical e suas 

finalidades junto às expressividades humanas de representação da realidade histórica, 

social, emocional em relação ao outro e consigo mesmo.  

 

4.2 O Ensino da Música nas Escolas no Estado de São Paulo e a Pedagogia 

Histórico-Crítica 

Fora distribuído no Estado de São Paulo, em 2014, o Material Didático com 

Orientações Curriculares de Arte referente ao Ensino Fundamental I /II e Ensino Médio, 

nos dois primeiros anos. Tal material é composto pelas respectivas linguagens artísticas: 

Artes Visuais, Teatro, Dança e Música.  

No que se refere ao conteúdo de Música, São Paulo (2015), nas Orientações 

Curriculares e Didáticas de Arte para o Ensino Fundamental nos Anos Iniciais de 1° ao 

5° Anos do Estado de São Paulo, os conteúdos específicos a serem estudados são: 1) 
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parâmetros do som (altura, duração, timbre e intensidade); 2) figuras musicais rítmicas 

(semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia); 3) aquecimento (corporal, 

vocal e corporal/vocal) com notações rítmicas musicais e leitura delas.  

Segundo os Cadernos Didáticos de Arte Linguagens Fundamental fase II do Estado 

de São Paulo (2014-2017), predominam os seguintes conceitos: 1) Grafia dos 

movimentos sonoros; 2) Percepção Auditiva, 3) Mapa de densidade do som; 4) 

Apreciação Musical, Voz, Partituras (folclórica, popular e erudita); 5) Improvisação e 

Músicas da cultura popular brasileira.  

O Material de Apoio ao Currículo do Estado de São Paulo - Caderno do Aluno de 

Arte do Ensino Médio (2014-2017) são compostos musicalmente: 1) Diversidade de 

formação de grupos musicais; 2) Paisagem Sonora do compositor Murray Schafer; 3) 

aprendendo a cantar em coro; 4) variações do texto cantado; 5) Música Popular 

Brasileira e criação musical. 

Como a lei n. 11.769/08 que estabelece a obrigatoriedade da Música como 

disciplina não foi implementada e a disciplina de Arte é mediada por professores, em 

sua maioria, sem formação musical ou licenciatura em cursos de Música, e como 

descrito, no Estado de São Paulo o material didático é composto por conceitos 

específicos da área, perguntamos: qual o papel da escola na mediação do ensino 

elaborado e sistematizado, em se tratando dessa contradição? Demerval Saviani, afirma: 

 
[...] a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber 
sistematizado (...) não se trata, pois, de qualquer tipo de saber. Portanto, a 
escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento 
espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado; à cultura 
erudita e não à cultura popular (SAVIANI, 2013, p.14). 

 

O autor menciona que é a partir desse saber sistematizado que o currículo deve ser 

estruturado, tendo por definição que currículo não é tudo o que a escola faz, ou seja, é o 

conjunto de atividades nucleares que são distribuídas no espaço e tempo do ambiente 

educacional. Por atividades nucleares, entende o autor conhecimentos científicos, 

filosóficos e artísticos relevantes para a compreensão e transformação da realidade. É 

necessário assumir, para ser coerente com Saviani e seus seguidores, que a Pedagogia 

Histórico-crítica é uma pedagogia cuja matriz epistemológica é o materialismo histórico 

e dialético de K. Marx e F. Engels.  

De acordo Martins (2016), os conteúdos de ensino escolar afetam os sujeitos 
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[...] mobilizando, inclusive, emoções positivas ou negativas em relação ao ato 
de aprendê-los. Por isso advogamos que o “bom ensino” também é aquele 
que cria afecções intelectuais positiva, ou seja,  que contribui para que o 
aluno, ao ser afetado positivamente pela aprendizagem dos conteúdos 
escolares, queira cada vez mais realiza-la. Em nosso juízo, este é o lastro da 
edificação da atividade guia de estudo, que marca grande parte da infância e 
da transição à adolescência (MARTINS, 2016, p.71).  
 
 

Para tal, é necessário propiciar as condições de transmissão e assimilação de forma 

a passar do não domínio para o domínio por meio da mediação do professor. Para a 

concepção da perspectiva Histórico-cultural e da Pedagogia Histórico-crítica, não é 

possível ser criativo antes de dominar certos mecanismos, construídos no 

desenvolvimento histórico dos bens culturais. Saviani expõe assim, que o ato de 

aprender acontece quando o objeto de aprendizagem se transforma em conhecimento 

permanente e relevante para o crescimento intelectual do estudante. 

 

5 Considerações Finais 

Neste texto, nosso objetivo foi problematizar o ensino da Música na escola regular 

à luz da Pedagogia Histórico-crítica, que valoriza a socialização do que de melhor há 

nos conhecimentos produzidos pela humanidade. O primeiro passo foi refletir sobre  a 

Lei da obrigatoriedade do ensino da Música na escola regular, promulgada há dez anos 

e que de modo contraditório implementa e, ao mesmo tempo, não implementa a Música 

como componente curricular e com professores licenciados: em alguns municípios há 

aulas de Educação Musical, tal como a Lei propõe; em outros, o ensino se dá  em forma 

de projetos isolados - o que, para a Pedagogia Histórico Crítica, retira o compromisso 

de que a Música pertença à grade curricular; há ainda aqueles municípios cujos 

professores, em sua maioria, com licenciatura em Arte que ministram aulas das quatro 

linguagens artísticas: artes visuais, dança, teatro e música.     

De acordo com tais apontamentos, optamos por problematizar o ensino da Música 

na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, principalmente colocando em evidência 

o direito de todos os alunos de terem acesso aos processos de elaboração da ciência, da  

filosofia e da arte como parte integrante do currículo escolar.   

Este trabalho buscou verificar os conteúdos propostos nos materiais didáticos de 

Arte do Estado de São Paulo (2014 -2017) - no que se refere ao ensino da Linguagem 

Musical - e constatou-se que há especificidades da Música que devem fazer parte da 
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programação escolar e ser ensinada pelo professor com formação específica na área. 

Não fica difícil entender a necessidade de a Lei (confusa e ambígua) ser mais explícita e 

ser cumprida e, portanto, a Educação Musical ser, efetivamente, uma disciplina presente 

na grade curricular das escolas públicas brasileiras.  

A Pedagogia Histórico-crítica - como construção coletiva de uma educação 

escolar brasileira “consciente em relação ao papel da atividade educativa na luta de 

classes” (Duarte, 2016, p.21) -, é assumida neste ensaio teórico como resposta 

revolucionária, que permite, se empenha e é organizada com o objetivo de que domínio 

do saber sistematizado seja para todos e que o ensino da Música inclua todos os alunos 

na vida cultural. Mas não qualquer ensino, como explicita Saviani (2013), e nem com 

qualquer formação docente. 
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APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS 
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Resumo 

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

A Lei 13.415/2017, que alterou a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação), introduziu profundas mudanças no ensino médio 

brasileiro (BRASIL, 2017). O art. 36 da referida lei apresenta os itinerários formativos 

como estrutura curricular. Entre eles, destaco a formação técnica e profissional, 

evidenciando o caráter dual e fragmentário da educação profissional que, 

historicamente, tem sido marcada entre o ensino propedêutico e a formação técnica. No 

entanto, o § 3º do mesmo artigo destaca que os sistemas de ensino poderão compor 

itinerário formativo integrado entre os componentes curriculares da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e dos itinerários formativos. 

Convém referir que, além da Lei e Diretrizes e Bases da Educação de 1996 

reformulada e da Lei 13.415/2017, tem-se também o amparo legal a favor dos cursos 

integrados no âmbito específico da Rede Federal pela Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008, que criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (BRASIL, 

2008). O art. 1º, parágrafo único, dessa lei, destaca que os Institutos Federais de 

Educação possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. A Seção III, 

que trata dos objetivos dos Institutos, afirma que a educação profissional técnica de 

nível médio deverá, prioritariamente, ser ofertada na forma de cursos integrados, para os 

concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos 

(inciso I do art. 7º). Mais adiante, o art. 8º destaca que no desenvolvimento da sua ação 

acadêmica, o Instituto deverá garantir o mínimo de 50% de suas vagas para atender na 

forma de cursos integrados. 

A Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no art. 7º, 

também destaca que umas das formas do ensino médio técnico a ser desenvolvida é a 

integrada (BRASIL, 2012). Essa forma de ensino conduz o estudante à habilitação 

profissional técnica de nível médio, ao mesmo tempo em que conclui a última etapa da 

Educação Básica. 

Assim, tanto a legislação que cria os Institutos Federais, como as diretrizes 

nacionais da educação profissional e a nova Lei do ensino médio contemplam o ensino 
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médio integrado. É nesse movimento que as práticas pedagógicas integradoras, nos 

currículos dos cursos de ensino técnico integrado ao ensino médio, podem ser 

alternativas de rompimento e superação da dualidade instituída. Portanto, nesta 

investigação, parto da compreensão da educação como prática social e o trabalho como 

princípio educativo, buscando a totalidade da formação humana, integrando ciência e 

cultura, conforme Saviani (2007). 

 

1.1 Objetivos 

No contexto da problemática desta pesquisa, temos como objetivo geral: 

investigar as aproximações e os distanciamentos entre as proposições oficiais do 

currículo integrado e as diferentes práticas pedagógicas desenvolvidas nos cursos de 

ensino técnico integrados ao ensino médio. 

 

2 Referencial Teórico 

Para compreendermos o contexto histórico da educação profissional brasileira, 

fizemos uma incursão na literatura de autores como Romanelli (2013), Ribeiro (1993), 

Manfredi (2002), Saviani (2013b), Caires e Oliveira (2016). Romanelli (2013), ao 

historicizar a história da educação brasileira, apresenta algumas constatações teóricas. 

Entre elas, evidencia que “[...] a forma como evolui a economia interfere na evolução da 

organização do ensino, já que o sistema econômico pode ou não criar uma demanda de 

recursos humanos que devem ser preparados pela escola” (ROMANELLI, 2013, p. 14). 

Saviani (2013b), no livro “A história das ideais pedagógicas no Brasil”, partiu 

das principais concepções de educação, isto é, levou em consideração correntes 

pedagógicas presentes no ideário brasileiro e sua constituição nas organizações 

escolares. Na síntese geral, assim periodizou 

 

1° período (1549 – 1759): Monopólio da vertente religiosa da pedagogia 
tradicional, subdividido nas seguintes fases: 
1. Uma pedagogia brasílica ou o período heroico (1549 – (1599); 
2. A institucionalização da pedagogia jesuítica ou o Ratio Studiorum (1599 

– 1759). 
2º período (1759 – 1932): Coexistência entre as vertentes religiosa e leiga da 
pedagogia tradicional, subdividido nas seguintes fases: 
1. A pedagogia pombalina ou as ideais pedagógicas do despotismo 

esclarecido (1759 - 1827); 
2. Desenvolvimento da pedagogia leiga: ecletismo, liberalismo e 

positivismo (1927 – 1932); 
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3º período (1932 – 1969): Predominância da pedagogia nova, subdividindo 
nas seguintes fases: 
1. Equilíbrio entre pedagogia tradicional e pedagogia nova (1932 – 1947) 
2. Predomínio da influência da pedagogia nova (1947 – 1961); 
3. Crise da pedagogia nova e articulação da pedagogia tecnicista (1961 – 

1969). 
4º período (1969 – 2001): Configuração da concepção pedagógica 
produtivista, subdividido nas seguintes fases: 
1. Predomínio da pedagogia tecnicista, manifestações da concepção 

analítica de filosofia da educação e concomitante desenvolvimento da 
visão crítico-reprodutivista (1969 – 1980); 

2. Ensaios contra hegemônicos: pedagogia da ‗educação popular’, 
pedagogias da prática, pedagogia crítico-social dos conteúdos e 
pedagogia histórico-crítica (1980 – 1991); 

3. O neoprodutivismo e suas variantes: neoescolanovismo, 
neoconstrutivismo e neotecnicsimo (1991 – 2001). 

 

As contribuições dos autores elencados, que destacam ora o contexto 

socioeconômico, ora as questões pedagógicas, configuram, também, os períodos da 

educação profissional no Brasil. Nesse viés, Caires e Oliveira (2016) indicam que as 

bases da dualidade educacional se constituíram, no Brasil, a partir no período colonial, 

marcado pelo sistema escravocrata. As autoras ainda destacam que 

 
[...] o Período Colonial deixou uma herança socioeducacional marcada, 
principalmente, pela gênese do preconceito contra os trabalhadores manuais e 
práticos, destinados apenas aos escravos, aos menores desvalidos e aos 
desfavorecidos da fortuna. Por outro lado, a preparação para os ofícios 
acontecia na vivência diária, sem que ocorresse a formalização de práticas de 
ensino. Por outro lado, a educação intelectual e humanística era organizada e 
destinada à camada mais elevada, objetivando formar a elite da colônia 
(CAIRES; OLIVEIRA, 2016, p. 33). 

 

Ainda sobre esse contexto, as autoras enfatizam 

 
[...] embora não tenha existido, nessa fase da história do país, um ensino 
profissional sistematizado, o estudo dessa época é imprescindível para o 
entendimento da dualidade original da sociedade brasileira – a separação 
entre homens livres e escravos – que tem repercussões na educação e, 
especialmente, na educação profissional (CAIRES; OLIVEIRA, 2016, p. 23). 

 

Nessa conjuntura, o Brasil foi o último país do continente americano a abolir a 

escravatura, datada em 1888. Esse fato acirrou o processo de exclusão social em relação 

aos ex-escravos, órfãos e “desfavorecidos de fortuna”, intensificando, desse modo, na 

primeira república (1989-1930), a separação entre trabalho manual e intelectual.  

Como a história não é linear e os fenômenos e suas contradições surgem no 

interior da própria realidade, na análise dos diferentes períodos republicanos que tratam 
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especificamente sobre a educação profissional, utilizaremos as contribuições de Caires e 

Oliveira (2016) e Manfredi (2002), além do ideário pedagógico apresentado por Saviani 

(2013b). 

Na primeira república (1889 a 1945), a sociedade brasileira sofreu mudanças 

significativas, como a substituição da mão de obra escravizada pelo trabalho livre, a 

vinda dos imigrantes e a política de valorização do café. Tais fatos marcaram o cenário 

socioeconômico da época e demandavam políticas públicas em razão do modelo 

agrário-comercial exportador dependente. A despeito desse contexto, Cunha (2005, p. 7) 

destaca 

Nas primeiras décadas do período republicano três processos sociais e 
econômicos combinaram-se para mudar a estrutura social, notadamente no 
Estado de São Paulo, com fortes repercuss6es para a questão da educação, até 
mesmo para a educação profissional: a imigração estrangeira, a urbanização e 
a industrialização. Decorrentes desses processos e reagindo sobre ele, os 
movimentos sociais e sindicais urbanos abriram uma nova fase na história do 
país. 

Complementando essa ideia, Saviani (2013b) considera que a educação tinha um 

papel central, como estratégia da instrução pública, havendo a necessidade de 

“organização de um sistema nacional de ensino3”, pois atribui-se 

[...] à educação a tarefa de formar o novo tipo de trabalhador para assegurar 
que a passagem se desse de forma gradual e segura, evitando-se eventuais 
prejuízos aos proprietários de terra e escravos que dominavam a economia do 
país (SAVIANI, 2013b, p. 159). 

 

Sendo assim, em 23 de setembro de 1909, Nilo Peçanha4, então presidente do 

Brasil, cria, por meio do Decreto nº 7.566, nas capitais dos Estados e na cidade de 

Campos, 19 Escolas de Aprendizes Artífices para o ensino profissional primário e 

gratuito. Entre elas, está a Escola de Aprendizes Artífices do Pará, locus deste estudo, 

que iniciou efetivamente suas atividades no ano de 1910, com cinco oficinas, 

marcenaria, alfaiataria, funilaria, sapataria, ferraria (BASTOS, 1988). 

                                                             
3 Saviani (2013b) destaca que houve no século XIX a ideia da criação de um sistema nacional de ensino, 
o qual, no entanto, não foi concretizada. A razão desse fato seria os escassos recursos dest inados para o 
financiamento do ensino. 

4Assumiu a presidência do Brasil, no período de 1909 a 1910, por ser vice de Afonso Pena, que faleceu 
durante o mandato. Nilo Peçanha nasceu na cidade de Campos dos Goytacazes no Rio de Janeiro, 
advogado e é considerado o fundador do ensino profissional no Brasil. 
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Portanto, as Escolas de Aprendizes Artífices iriam preparar os filhos dos 

trabalhadores, os órfãos, os desvalidos de fortuna, para a realização de atividades 

manuais, práticas, numa perspectiva pragmatista. Dessa forma, foram atendidos os 

desafios da imposição política e econômica da época. 

De 1909 até 2019, muitas transformações ocorreram nas propostas de currículo 

voltados à classe trabalhadora. Na atualidade, defendemos, conforme Ramos (2008b) 

um currículo que apresenta três sentidos para a integração: como concepção de 

formação humana, como forma de relacionar ensino médio e educação profissional e 

como relação entre parte e totalidade na proposta curricular. 

A educação a partir dessa concepção rompe com a visão dual, possibilitando a 

todos o direito aos conhecimentos construídos pela humanidade, além do acesso “[...] à 

cultura, a ciência, ao trabalho, por meio de uma educação básica e profissional” 

(RAMOS, 2008a, p. 3), na perspectiva da construção e consolidação do currículo 

integrado. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Apresentamos os processos da investigação, destacando a escolha do método 

selecionado, tendo como suporte teórico obras selecionadas de Marx (1818-1883), além 

de estudiosos de seus escritos. Para melhor conhecer e compreender o objeto de 

investigação, realizamos primeiramente um estudo exploratório em diferentes bases de 

dados disponíveis virtualmente. 

Quanto ao segundo momento, como instrumento de coleta de dados, teremos a 

entrevista em profundidade semiestruturada. Esta visa a interpretação de seus 

significados e possibilita o acesso qualitativo às informações obtidas, podendo ser 

complementada por outras fontes. Triviños (1987, p. 146) ao privilegiar esse tipo de 

entrevista afirma que “[...] ao mesmo tempo que valoriza a presença do investigador, 

oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e 

espontaneidade necessária, enriquecendo a investigação”. 

Com base nessa ideia, o autor apresenta a entrevista semiestruturada como um 

dos meios mais importantes de coleta de dados porque não é rígida, pode ser retificada, 

além de que proporciona um diálogo amistoso entre o entrevistador e o entrevistado, por 

constituir-se naquela  
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[...] que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida 
que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, 
seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências 
dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 
elaboração do conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987, p. 146). 
 

Podemos compreender, portanto, o valor que tem esse formato de entrevista, 

pois possibilita ao entrevistador partir de uma base de questionamentos, mas sem 

amarras. Nesse mesmo sentido, Triviños (1987, p. 152) enfatiza que a entrevista 

semiestruturada obtém resultados importantes quando o pesquisador tem conhecimentos 

aprofundados sobre o “[...] enfoque em estudo e da teoria que orienta seus passos”. E 

mais,  

favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 
explicação e a compreensão de sua totalidade, tanto dentro de sua situação 
específica como de situações de dimensões maiores. De toda maneira, diante 
destas últimas situações, é necessário lembrar que os instrumentos de coleta 
de dados não são outra coisa que a "teoria em ação", que apoia a visão do 
pesquisador (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 
 

Como procedimento da coleta de dados, logo após serem convidados, os 

informantes da pesquisa terão acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice C), que impresso será assinado pelos entrevistados. Após autorização por 

escrito, com local e horário marcado pelos informantes, as entrevistas serão gravadas, 

individualmente em arquivos de áudio. Posteriormente, serão transcritas e analisadas, 

tendo a possibilidade de uma nova entrevista com os mesmos informantes, caso seja 

necessário esclarecer aspectos que não ficaram evidentes nas entrevistas anteriores.  

Nesse sentido, captar esse conjunto de informações possibilitará a análise mais 

global das outras fontes. As entrevistas serão conduzidas considerando os informantes e 

o papel que desenvolvem em relação ao objeto de pesquisa, evidenciando elementos 

importantes para conhecimento do fenômeno pesquisado, tendo como premissa ir além 

da descrição da realidade. 

Além das entrevistas também serão coletados documentos oficiais, buscando 

dessa forma, analisar as contradições em sua totalidade. 

 

4 Resultados 

Atualmente, a pesquisa encontra-se na fase de coleta de informações. Assim, o 

presente trabalho além da reflexão poderá enriquecer os estudos na área, principalmente 
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os voltados para Região Norte do Brasil, além de novos olhares sobre o fenômeno 

pesquisado. 

 

5 Considerações Finais 

O desenho curricular integrado constitui um desafio às instituições que se 

propõem a efetivar essa proposta, pois demanda clareza na concepção pedagógica 

adotada. Isso implica mudanças nos processos de ensino, focado no sujeito que aprende 

“[...] pela proposição de desafios, problemas e/ou projetos, desencadeando, por parte do 

aluno, ações resolutivas, incluídas as de pesquisa e estudo de situações, a elaboração de 

projetos de intervenção, dentre outros” (RAMOS, 2008a, p. 25). 
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 GT4 - Trabalho, Educação e Pedagogia Histórico Crítica 

 

TRABALHO EDUCATIVO E O ENSINAMENTO DE FILOSOFIA  

 

Luís Carlos da Silva1 
 

 

Resumo 

 

Pensando na filosofia e na sua importância no Ensino Médio, refletimos sobre a sua 
especificidade nesta fase da Educação Básica. Para se aprender a filosofar é preciso 
estabelecer um diálogo crítico com a filosofia. Aprende-se a filosofar aprendendo 
filosofia de um modo crítico. (OBIOLS, 2002, p. 77). Dessa forma, há uma relação 
intrínseca entre filosofia e filosofar. Não é possível desunir os dois, pois são a mesma 
coisa. Nos dizeres de Aspis (2004, p. 308), o filosofar é uma disciplina no pensamento 
que ao ser operada vai produzindo filosofia e a filosofia é a própria matéria que gera o 
filosofar. Dessa forma, a partir da concepção Kantiana (1995, p. 699-700), a filosofia, 
no Ensino Médio, contribui com o desenvolvimento do alunado na construção de seu 
próprio filosofar, a partir do estudo da filosofia, se embasando de senso crítico, 
fomentado pelo uso da razão, provocado com diferentes questões próprias do saber 
filosófico. A definição de Saviani (1996, p. 16) sobre o filosofar traz consigo o tema da 
reflexão que para ele é ato de retomar, reconsiderar os dados disponíveis, revisar, 
vasculhar numa busca constante de significado. Sua definição de filosofar fala à própria 
realidade do alunado, sendo uma reflexão sobre os próprios acontecimentos 
relacionados à vida, auxiliando-o a encontrar as questões e as respostas necessárias 
dentro da realidade atual. A reflexão que o aprendiz irá realizar através do filosofar, 
segundo Saviani (idem) é sistematizada e bem ordenada para atingir os objetivos 
propostos. Para o desenvolvimento desse estudo buscou-se analisar o Currículo de 
Filosofia Oficial do Estado de São Paulo e verificar as proximidades e distanciamentos 
da Pedagogia Histórico-Crítica. Sendo a pesquisa de natureza qualitativa, utilizará de 
material bibliográfico e documental. Os resultados preliminares desta pesquisa nos 
apresentam, conforme Amaral (2016) a possibilidade de se analisar o Currículo Oficial 
do Estado de São Paulo dentro do tecnicismo pedagógico. Para Saviani (2009, p. 13) na 
pedagogia tecnicista, o professor e o aluno ocupam posição secundária, ficando todo o 
processo pedagógico em mãos de especialistas. Este estudo objetiva também colaborar 
com o trabalho educativo do professor de filosofia, apontando a Pedagogia Histórico 
Crítica como possibilidade de nutrir sua ação pedagógica no ensinamento de seus 
aprendizes. 
 
Palavras-chave: Professor. Pedagogia histórico-crítica. Pedagogia das Competências.  
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1 Introdução  

  

O ensino de filosofia, no Ensino Médio atual, faz parte de um contexto 

pedagógico, atrelado ao Currículo e está inserido dentro de uma Rede de Ensino, 

normalmente em nível Estadual, conforme determina a LDB (BRASIL, 1996), e tem um 

professor que exerce essa atribuição junto a seus aprendizes.  

 Esse professor exerce uma função social como profissional da educação e esse é 

seu trabalho, um trabalho educativo. 

Para se chegar a prática do ensinamento de filosofia e da possibilidade ou não de 

se utilizar a Pedagogia Histórico-Crítica como suporte teórico a essa prática pedagógica, 

como objetiva esse artigo, é preciso, primeiramente, olhar para o professor de filosofia, 

contextualizá-lo dentro do que se denomina trabalho educativo, observando seu papel 

social e como pode utilizar de sua profissão, como meio de colaborar com a 

transformação da sociedade, em um socialismo que favoreça a igualdade de direitos. 

O professor deve antever com uma certa clareza a diferença entre o ponto de 
partida e o ponto de chegada sem o que não será possível organizar e 
implementar os procedimentos necessários para se transformar a 
possibilidade em realidade. (SAVIANI, 2013, p. 237) 
 

 Essa visão do professor sobre o processo pedagógico é de fundamental 

importância para o seu trabalho educativo. Sem isso o professor torna-se presa fácil do 

Sistema Político Econômico e permanece apenas como um facilitador ou um mediador 

da aprendizagem, perdendo seu papel social dentro da escola. Portanto, é necessário ter 

clareza sobre o trabalho que exerce e quais suas especificidades.  

(...) o que diferencia o homem dos outros animais é o trabalho. E o trabalho 
instaura-se a partir do momento em que seu agente antecipa mentalmente a 
finalidade da ação. Consequentemente, o trabalho não é qualquer tipo de 
atividade, mas uma ação adequada a finalidades. É, pois, uma ação 
intencional. (SAVIANI, 2003, pg. 11) 
 

 O que percebe-se atualmente, nas Redes Estaduais, como por exemplo, no 

Estado de São Paulo, é a tentativa de diminuir o papel do professor como mero 

mediador das ações pedagógicas, fazendo com que ele perca seu protagonismo e sua 

missão de acompanhar os aprendizes no processo de ensino aprendizagem, em vista da 

formação para o senso crítico. 

O professor acaba sendo mero reprodutor de uma proposta educacional 
pensada e imposta por pessoas externas à escola, o que impossibilita a 
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produção ou construção do seu próprio discurso pedagógico. (AMARAL, 
2016, p. 130) 
 

 Dessa forma, perdendo sua autonomia e o que é próprio de sua profissão 

docente, “esses professores são convertidos em trabalhadores alienados.” (Ibid, p. 144) 

 Importante destacar que isso não acontece apenas com os profissionais da 

educação. O trabalho alienado é consequência do Capitalismo. Essa relação alienada 

com o trabalho faz com que ele perca sua essência. Podemos entender o trabalho como 

“relação de mediação que se estabelece no metabolismo social entre ser humano e 

natureza a fim de criar os objetos essenciais à satisfação das necessidades tornadas 

humanas.” (ANTUNES, 2016, p. 39) 

 O trabalho é característica própria do ser humano para suprir suas necessidades. 

Os animais também produzem, é claro, mas “produz apenas aquilo de que necessita 

imediatamente para si ou sua cria; produz unilateral (mente), enquanto o homem produz 

universal (mente)” (MARX, 2004, p. 85)  

 O trabalho, entendido como transformação da natureza pelo homem, objetivando 

suas necessidades e sua fruição, foi utilizado pelo Capitalismo como forma de captura 

da mão de obra do trabalhador em benefício daqueles que detém o poder do Capital.  

 
Se de ambos - “trabalhadores e capitalistas” o objeto (que permite a 
satisfação das necessidades) está alienado, a propriedade privada dos meios 
de produção e o poder aquisitivo mediado pelo dinheiro garante aos últimos 
uma ordem de apropriação dos produtos do trabalho que de modo algum está 
assegurada aos primeiros. (ANTUNES, 2016, p. 75) 
 

 A partir disso é importante que o professor busque desenvolver sua ação 

pedagógica a partir de um trabalho educativo, buscando encontrar meios de se criar a 

consciência no aprendiz da classe da qual ele faz parte e construir juntos condições 

históricas de reasssumir a fruição de seu trabalho, tirando-o do poder do Capital. 

Embora seja uma temática bastante polêmica, onde se digladiam posições 
divergentes e até antagônicas, é possível afirmar que existe, pelo menos, um 
ponto comum: o primado do trabalho em relação à educação, ou seja, o 
pressuposto segundo o qual a educação se estrutura e se organiza a partir do 
eixo do trabalho. É sobre esta base que um número expressivo de autores 
vem discutindo a proposta do trabalho como princípio educativo, vale dizer, 
uma proposta de educação que esteja vinculada aos interesses das classes 
trabalhadoras. (TUMOLO, 1996, p. 1).  
 

 Esse artigo busca apresentar o papel do professor dentro da proposta de um 

trabalho educativo que objetive a emancipação, em vista do socialismo e da revolução 

do proletariado, a partir da educação e, especificamente, dentro da disciplina de 
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Filosofia, buscando para isso, relacioná-la a Pedagogia Histórico-Crítica, como 

referencial que contribui com o entendimento da dimensão histórica do ensino 

aprendizagem, com base no desenvolvimento do conteúdo historicamente adquirido. 

 Seria inviável pensar-se na importância de todas as disciplinas no trabalho 

educativo na concepção da Pedagogia Histórico-Crítica para o desenvolvimento desse 

artigo. A escolha da filosofia baseia-se em sua importância fundamental na formação do 

senso crítico, na concepção de mundo e na relação de trabalho.  

Devemos apostar e investir na presença de uma filosofia viva, produtiva e 
criativa, não um arremedo de almanaque, algo como “tudo o que você precisa 
saber sobre filosofia”... Mas o exercício de uma filosofia viva, produtiva, 
criativa é um ato de “educação menor”; e um ato de militância do professor, 
que se coloca para aquém e para além da “educação maior”. (GALLO, 2012, 
p. 28) 
 

 Para pensar o ensino de Filosofia no Ensino Médio atual, despertando no 

professor seu protagonismo diante do trabalho educativo, pretende esse artigo refletir 

sobre a viabilidade de se utilizar a Pedagogia Histórico-Crítica como referencial teórico. 

Para Duarte (2016) a pedagogia histórico-crítica pode ser caracterizada como um 

movimento coletivo que tem procurado produzir nos educadores brasileiros uma tomada 

de posição consciente em relação ao papel da atividade educativa na luta de classes. E 

isso é de fundamental importância ao professor de filosofia. 

 Buscando entender os fundamentos da Pedagogia Histórico-crítica poderá 

pensar-se como ela poderia contribuir com o ensinamento de filosofia no Ensino Médio 

atual, apropriando o profissional de filosofia de seu protagonismo acadêmico,  

contribuindo, dessa forma, para o trabalho educativo e a transformação em vista de uma 

sociedade socialista. 

 Para isso se pensará, a título de exemplo, no ensino de filosofia na Rede Paulista 

de Educação, aproveitando do estudo de Amaral (2016) que apresenta em sua 

dissertação de Mestrado em Educação a crítica a Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo em Filosofia, que, segundo o autor, é pautada na Pedagogia das Competências. 

Sua crítica tem como referencial a Pedagogia Histórico-Crítica. 

  

1.1 Objetivos 

O objetivo geral desse artigo é analisar se é possível utilizar como referencial 

teórico a Pedagogia Histórico-Crítica no ensino de filosofia no Ensino Médio Atual, 
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tendo como exemplo o Currículo Paulista, contribuindo, dessa forma, com o trabalho 

educativo do professor de Filosofia. 

Alguns objetivos específicos são essenciais para se chegar ao objetivo da 

pesquisa e a solução do problema proposto. Sendo assim, será importante estudar o 

contexto atual do ensino de filosofia no Ensino Médio, a proposta Paulista para o ensino 

de Filosofia a partir do Currículo do Estado de São Paulo, a disciplina de filosofia e o 

trabalho educativo como forma de colaborar na transformação da sociedade em prol do 

socialismo. Será importante também analisar a Pedagogia Histórico-Crítica, em seus 

fundamentos, para verificar se de fato ela pode contribuir com esse processo de ensino 

aprendizagem da Filosofia no Ensino Médio Atual.   

 

2 Referencial Teórico 

 Nos dizeres de Alves (2002) é importante esclarecer que a filosofia no currículo 

do ensino médio não deve ser entendida como a “salvação” da educação ou uma espécie 

de “redenção” da educação básica, como se a filosofia pudesse recuperar a qualidade do 

ensino. 

Se destacamos a filosofia, é porque entendemos que ela pode contribuir 
significativamente no processo do ensino e da aprendizagem no nível básico. 
Então, em nenhum momento deve ficar a impressão (falsa) da filosofia como 
um “supersaber”: algo acima ou superior às demais disciplinas do currículo; e 
nem o inverso: algo inferior, irrelevante, por isso, prescindível. (Ibid, p. 110) 

 
 Por outro lado, a filosofia tem sua especificidade enquanto disciplina e seu papel 

fundamental, “que reside no tratamento específico, pontuado, global e radical, no 

sentido de ir às raízes da questão, e que as outras áreas às vezes apenas o fazem de 

modo geral ou superficialmente.” (SAVIANI, 1996, p. 17) Pode-se afirmar ainda que há 

“a contribuição potencial da filosofia para que os educandos desenvolvam o pensamento 

criativo, reflexivo e intencional, com base numa concepção de mundo unitária e 

coerente.” (GRAMSCI, 1995) 

 Gramsci (idem) salienta que o acesso aos conhecimentos filosóficos e o domínio 

da metodologia de análise e crítica da realidade que a filosofia proporciona são motivos 

que justificam a sua introdução no currículo desse nível de ensino, como uma forma 

radical de os educandos exercerem a crítica do senso-comum para elevá-los em sua 

consciência de si e do mundo. 
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 Rodrigo (2013) por sua vez, questiona a filosofia no ensino médio, entendendo a 

dificuldade de se apresentar um saber especializado, durante muitos séculos restrito a 

uma elite, em um saber popular, direcionado a um público leigo. “Do ponto de vista 

didático, o grande desafio reside em saber como ensinar ou tornar acessível um saber 

especializado para esse público mais vasto e menos qualificado.” (Ibid, p. 11) 

 Por esse motivo e pela possibilidade da disciplina corroborar com a formação do 

senso crítico ela é tão atacada e por muitas vezes deixou de frequentar o Currículo da 

Escola Pública e Privada. 

 Dessa forma, o conteúdo de filosofia e a forma de se ensinar filosofia no Ensino 

Médio atual é desenvolvido pelas próprias Redes de Ensino, através da visão que elas 

têm da disciplina e do entendimento de como pode contribuir para o todo da Educação 

Básica durante o Ensino Médio. 

 Muitas vezes, o que se tornou o ensino da filosofia no Ensino Médio fugiu das 

possibilidades reais que podem ser alcançadas com o conhecimento filosófico, como a 

formação para o senso crítico, concepção de mundo, entre outros conceitos pertinentes à 

formação filosófica.  

 Amaral (2016) em sua Dissertação de Mestrado, apresentou o ensino de 

Filosofia no ensino médio da Rede Paulista de Ensino. A título de exemplo, apontar-se-

á alguns elementos apresentados por esse pesquisador. 

 A Proposta Curricular do Estado de São Paulo foi iniciada em agosto de 2007 e 

tinha como objetivo a padronização do ensino no Estado. 

Partindo do pressuposto de que uma proposta pedagógica padrão poderia ser 
a solução para os problemas da educação pública de São Paulo, procurou-se 
implementar uma política educacional que permitisse a todos os alunos seguir 
o mesmo programa de ensino, ter acesso aos mesmos materiais e executar as 
atividade propostas ao mesmo tempo, a  fim de que as escolas pudessem 
funcionar como uma rede. (...) Todas as escolas do Estado receberam os 
mesmos materiais. (Ibid, p. 111) 
 

 A Proposta não foi bem aceita por professores, gestores e alunos que sentiram-se 

“engessados” com um material todo pronto para o “consumo” e, o pior, “a proposta foi 

elaborada por técnicos externos à escola e imposta de cima para baixo.” (Ibid, p. 113) 

 Segundo Amaral (idem) a proposta curricular tem como principal objetivo a 

construção de competências que propiciem o desenvolvimento da capacidade do aluno 

de aprender sempre, ou seja, de “aprender a aprender”, como forma de inclusão. 
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Portanto, um tecnicismo pedagógico relacionado com as pedagogias do “aprender a 

aprender”, derivadas da Escola Nova. 
O “aprender a aprender” está inserido no universo ideológico da 
naturalização do mercado. “Aprender a aprender” é, na verdade, aprender a 
buscar, por si mesmo, entre as ofertas do mercado do conhecimento, as 
informações e os saberes necessários à adaptação a um determinado tipo de 
atividade. No “aprender a aprender”, conhecer é interagir, é trocar. Assim, o 
lema “aprender a aprender” mantém grande sintonia com as ideias do homem 
como um comerciante e da sociedade como uma sociedade mercantil. 
(DUARTE, 2011, p. 158) 
 

 Amaral (2016, p. 130) aponta em sua pesquisa, que na forma utilizada no Estado 

de São Paulo, a partir do Caderno do aluno e do professor, o professor acaba sendo 

mero reprodutor de uma proposta educacional pensada e imposta por pessoas externas à 

escola, o que impossibilita a produção ou construção do seu próprio discurso 

pedagógico.  

 Nesse material imposto pelo Estado, no Caderno do Professor, em todas as 

“Situações de Aprendizagem” há uma ficha na qual consta: o tempo previsto para o 

desenvolvimento dos conteúdos e temas, a relação dos conteúdos, competências e 

habilidades que se espera alcançar, as estratégias e os recursos a serem empregados, e os 

critérios de avaliação. (idem) Ou seja, tudo está pronto e engessado. Dessa forma 

“retira-se do profissional da educação a possibilidade de que exerça com autonomia e 

criatividade a especificidade de sua função. (Ibid, p.131) 

 Amaral (idem) salienta ainda que o curso completo de filosofia do ensino médio 

regular, organizado em três anos, é composto por 12 volumes de Caderno do professor, 

divididos em 18 temas centrais e 47 “Situações de aprendizagem”. 

 Na conclusão do pesquisador (idem) o professor continua relegado à condição 

de executor acrítico de uma proposta pedagógica que lhe foi imposta de cima para 

baixo, o que, na prática, implica convertê-lo em trabalhador alienado. 

 Saviani (2010, p. 437) considera que o objetivo da pedagogia das competências 

é simplesmente preparar os indivíduos para a flexibilidade e adaptabilidade às 

necessidades de uma sociedade que não garante a todos as condições de sobrevivência. 

 Dessa forma, para que o professor de filosofia desempenhasse seu trabalho 

educativo, de forma que o ensino de filosofia cooperasse com a revolução e a 

implantação do socialismo, precisaria, além de fazer uma crítica a Pedagogia das 

Competências, apresentar uma teoria que contribuísse com seu ideal de transformação 

social. 

1144



 

 

 Avançando no objetivo desse artigo, a partir das linhas apresentadas acima, é 

possível fazer uma análise da Pedagogia Histórico-Crítica em seus fundamentos 

essenciais e analisar se os mesmos são significativos para o trabalho educativo no 

ensino de filosofia no Ensino Médio atual, como alternativa ao que é proposto no 

Estado de São e em outras Redes de Ensino. 

 Conforme salienta Ribeiro e Zanardi (2018, s/p), no final da década de 1970, 

ainda sob o regime militar, Dermeval Saviani começa a consolidar sua concepção 

pedagógica revolucionária que mais tarde, já na década de 1980, viria a ser chamada 

pelo nome de Pedagogia Histórico-Crítica. Para o autor, é uma das contribuições mais 

importantes no âmbito de debate pedagógico brasileiro. 

 Sobre a Pedagogia Histórico-Crítica Saviani (2003, p. 15) afirmará: “situei-me, 

pois, explicitamente no terreno do materialismo histórico, afirmando-a como base 

teórica de minha concepção educacional contra as interpretações reducionistas e 

dogmáticas que a moda estimulava.” 

A adoção do materialismo histórico-dialético não pode ser entendida de 
maneira “didatizante”, como uma mera sequência de passos para se ensinar 
conteúdos escolares. Trata-se de uma concepção de mundo, de ser humano, 
portanto, um projeto de sociedade e de educação, na perspectiva da superação 
da sociedade capitalista. (RIBEIRO; ZANARDI, 2018, s/p) 
 

 Dessa forma nasceu a Pedagogia Histórico-crítica, tendo como referencial o 

Materialismo Histórico Dialético e sendo uma pedagogia contra hegemônica, buscando 

uma alternativa a Escola Tradicional e a Escola Nova. (Saviani, 2003) 

Na pedagogia histórico-crítica a competência, isto é, o saber pedagógico, está 
intrinsecamente relacionada ao projeto político assumido pelo educador. Ela 
é o meio, a condição, a mediação pela qual o professor e a escola exercem o 
seu papel específico de transmissão do saber historicamente produzido, com 
intuito de proporcionar aos alunos instrumentos para a transformação social. 
(AMARAL, 2016, p. 32) 
 

 Duarte (2016, p. 3) afirma que a pedagogia histórico-crítica defende o 

encorajamento da educação numa luta mais ampla, a da superação da sociedade 

capitalista pela revolução socialista. Nesse sentido, a educação está a serviço da 

revolução.  

 A Pedagogia Histórico-Crítica dá ao professor, ao aluno e ao conteúdo o seu 

devido lugar no processo pedagógico. 

Serão métodos que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem abrir 
mão, porém, da iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos alunos 
entre si e com o professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com a 
cultura acumulada historicamente; levarão em conta os interesses dos alunos, 
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os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, mas sem perder 
de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e 
gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos 
cognitivos. (SAVIANI, 2009, p. 62) 
 

 A Pedagogia Histórico-Crítica não é um método de ensino. No entanto, podemos 

elencar alguns elementos importantes que poderão contribuir com o professor para 

desenvolver suas aulas, alinhado a esta teoria. 

 Saviani (2009), seguindo essa lógica, propôs cinco passos para o método de 

ensino: Primeiro passo: (Prática Social) ponto de partida, comum a professor e alunos, 

porém seus posicionamentos são diferenciados, pois são agentes sociais diferentes. 

Segundo passo: (Problematização) a identificação dos principais problemas postos pela 

prática social. Trata de detectar as questões que precisam ser resolvidas no âmbito da 

prática social, por conseguinte, o conhecimento que é necessário dominar. Terceiro 

passo: (Instrumentalização) trata-se de apropriar-se dos instrumentos teóricos e práticos 

necessários ao equacionamento dos problemas detectados na prática social. Como tais 

instrumentos são produzidos socialmente e preservados historicamente, a sua 

apropriação pelos alunos está na dependência de sua transmissão direta ou indireta por 

parte do professor. Quarto passo: (Catarse), momento de expressão elaborada da nova 

forma de entendimento da prática social a que o aluno ascendeu. Quinto passo: (Prática 

Social) é o ponto culminante do processo educativo; quando se realiza a passagem da 

síncrese à síntese, pela mediação da análise. 

 Saviani (2003, p. 59) defende a “prioridade de conteúdos” significativos e 

relevantes, sem os quais, “a aprendizagem deixa de existir” e se transforma “num 

arremedo”, 

Sem o domínio dos conteúdos culturais, os membros das camadas populares 
ficam em condições ainda mais desfavoráveis em relação aos membros das 
camadas dominantes, que se valem desses conteúdos e do privilégio de 
dominá-los com exclusividade para se perpetuarem na condição de 
dominantes. (SILVEIRA, 2007, p. 65) 

 Para Duarte (2016, p. 21) a escola, desde a educação infantil até o ensino 

superior, participa da luta de classes mesmo que os educadores não tenham consciência 

disso ou rejeitem esse fato. O desafio que a Pedagogia histórico-crítica tem assumido é 

o de se constituir num movimento nacional que explore as contradições da educação 

escolar brasileira na direção da socialização da propriedade dos conhecimentos 

científicos e filosóficos, entendendo-se esse movimento como parte da luta mais ampla 
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pela socialização da propriedade dos meios de produção, ou seja, a luta pela revolução 

socialista. 

(...) Várias pedagogias hegemônicas na atualidade preconizam que a melhor 
educação escolar é a que atenda às demandas espontâneas dessa 
cotidianidade assumida de forma naturalizada. A pedagogia histórico-crítica 
entende, ao contrário, que “a passagem do senso comum à consciência 
filosófica é condição necessária para situar a educação numa perspectiva 
revolucionária”. (Ibid, p. 131) 
 

 Portanto, a Pedagogia Histórico-Crítica tem muito a oferecer ao ensino de 

filosofia no Ensino Médio atual, apropriando o professor do trabalho educativo que 

conduz a superação das relações trabalhistas do Capitalismo. 

 A filosofia tem uma grande importância na transformação permanente da 

concepção de mundo das novas gerações, em direção à superação das visões de mundo 

idealistas, místico-religiosas, naturalizantes da sociedade de classes e que difundem a 

ideia da insuperabilidade da alienação. (Ibid, p. 132) 

Silveira (2000), comentando o pensamento de Saviani, enfatiza que é 
impossível que a Filosofia seja feita isolada da realidade histórico-social, por 
dois motivos: primeiro, a Filosofia é feita pelo homem que, por sua vez, está 
inserido numa sociedade e em um tempo histórico, dos quais sofre influência 
e para os quais é agente influenciador; em segundo lugar, porque a reflexão 
filosófica parte da prática social e para ela volta. Por isso, a Pedagogia 
Histórico-Crítica oferece um bom ninho dentro do qual o ensino de Filosofia 
poderá se desenvolver. A Filosofia sempre esteve voltada para a iluminação 
da prática social, pois, de fato, ao pensar a política, a ética, a estética, a 
ciência e a técnica, a condição humana, o conhecimento e até mesmo a lógica 
e outros assuntos mais propriamente metafísicos, os filósofos estavam 
refletindo essas realidades dentro do mundo humano, na sociedade e cultura 
humanas. A reflexão filosófica é uma reflexão para a vida, reflexão teórica e 
também reflexão prática. (SANTOS; SILVA, 2018, p. 191)  
 

 Dessa forma, a Pedagogia histórico-crítica tem muito a contribuir com os 

professores de Filosofia no ensinamento dessa Disciplina no Ensino Médio atual, dando 

a esse tema um embasamento teórico muito mais próximo do que a filosofia clássica e 

apropriando professores e alunos do conteúdo historicamente adquirido e que coopera 

com a superação das relações capitalistas de trabalho. 

 Segundo Gallo (2012, p. 54-54) a filosofia tem três características fundamentais: 

trata-se de um pensamento conceitual, tem um caráter dialógico e possibilita uma 

postura de crítica radical. 

 Essas três características estão próximas da Pedagogia Histórico-Crítica, 

colaborando com a afirmação de que essa teoria coopera com essa disciplina. Ela 

trabalha o conceito, acreditando que o conteúdo historicamente adquirido deva ser 
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transmitido aos aprendizes como um direito, distanciando-se das pedagogias 

hegemônicas que colocam os conteúdos em segundo plano, como na Pedagogia das 

Competências.  

Se na pedagogia histórico-crítica a educação só tem sentido se for capaz de 
transmitir para as novas gerações os conhecimentos historicamente 
construídos, isso não seria possível sem certo grau de padronização dos 
conhecimentos. (AMARAL, 2016, p. 146) 
 

 O caráter dialógico tem muito a ser desenvolvido através da Pedagogia 

Histórico-crítica. “É impossível pensar a educação sem associá-la à sociedade que a 

produz. (...) não se pode, portanto, desconsiderar que a escola é fruto da organização 

social. (...) há uma relação de reciprocidade dialética entre educação e sociedade.” (Ibid,  

p. 14)  

 Por fim, a postura de crítica radical da filosofia é outro elemento constituinte da 

Pedagogia Histórico-Crítica.  

(...) a pedagogia histórico-crítica não aceita o imediatismo na análise das 
relações entre o trabalho educativo e a prática social (...) da pedagogia 
histórico-crítica, as relações entre trabalho educativo e a prática social são 
complexas e mediadas, o mesmo acontecendo com as relações entre o ensino 
dos conteúdos escolares e a formação/transformação das ideias dos alunos 
sobre a natureza, a sociedade, a vida humana e a individualidade. (DUARTE, 
2016, p. 16) 
 

 O estudante de filosofia não pode ser alheio à realidade social em que está 

inserido. Precisa ser um protagonista da transformação que a sociedade tanto almeja, 

precisa ter senso crítico e não se acomodar ou acovardar diante das demandas sociais. 

 A Pedagogia Histórico-Crítica defende a importância dos conteúdos 

historicamente adquiridos e esse é outro elemento importante para o ensino de filosofia. 

Trabalhar conteúdos em sala de aula não implica uma agressão ao indivíduo e 
à sua consciência, como se ele fosse apenas depositário de um saber que 
hipoteticamente não possui, e sim consiste em munir esse educando de 
elementos teóricos e metodológicos para que ele faça a crítica de si mesmo e 
do seu mundo, no sentido de auxiliá-lo a tomar consciência de si, do próprio 
pensamento, do que pensa e por que pensa o que pensa e a partir de quê 
pensa. (ALVES, 2002, p. 112) 
 

 Outro ponto importante da Pedagogia Histórico-Crítica que contribui com o 

ensino de filosofia no Ensino Médio atual é o protagonismo do professor, que, diferente 

da Pedagogia das Competências, não é só um facilitador, aprisionado nas apostilas e 

textos que vêm prontos dos especialistas, mas tem seu papel garantido como educador. 

Para Saviani (2009, p. 72) a contribuição do professor será tanto mais eficaz quanto 
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mais ele for capaz de compreender os vínculos da sua prática com a prática social 

global.  

 Pode-se, portanto, afirmar que o êxito do professor está associado à sua 

capacidade de proporcionar ao aluno não um mero treinamento visando a objetivos 

pragmáticos, mas o domínio do saber elaborado, instrumentalizando-o para intervir de 

forma crítica e autônoma em sua prática social. (AMARAL, 2016, p. 157-158) 

 Dessa forma, embasando-se no referencial teórico da Pedagogia Histórico-

crítica, o professor de filosofia não é um mero facilitador mas encontra condições de 

assumir sua identidade como profissional da educação, na luta pela transformação 

social, respeitando seus alunos, os conteúdos historicamente adquiridos e contribuindo 

na formação da consciência crítica  para o momento catártico. 

 Importante salientar que “o conceito de catarse aqui empregado se refere a um 

processo de superação dos limites da cotidianidade e de desenvolvimento da relação 

consciente com o gênero humano.” (DUARTE, 2016, p. 83)  

 Assim embasado teoricamente, o professor de filosofia terá condições de 

desenvolver efetivamente seu trabalho educativo no ensino dessa disciplina. “A 

Pedagogia Histórico-crítica define o trabalho educativo como a produção, em cada 

indivíduo singular, da humanidade que é produzida pelo conjunto dos homens ao longo 

da história.” (MARSIGLIA, 2013, p. 250)  

 Para que esse trabalho educativo aconteça é preciso que se insira as seguintes 

tarefas na educação escolar: 

a)Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber 
objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua 
produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as 
tendências atuais de transformação, b) conversão do saber objetivo em saber 
escolar, de modo que se torne assimilável pelos alunos no espaço e tempo 
escolares, c) provimento dos meios necessários para que os alunos não 
apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas aprendam o 
processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. 
(SAVIANI, 2008, p. 8-9) 

 

 A Pedagogia Histórico-Crítica pode contribuir para que o professor tome 

consciência da sua classe social e da classe social de seus alunos para que seu trabalho 

educativo na disciplina de filosofia crie condições para a busca de superação das 

relações de trabalho capitalista e da alienação, num movimento longo, lento mas 

contínuo de formação do socialismo, em vista do comunismo. 
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 Como a Pedagogia Histórico-Crítica não se apresenta como uma metodologia de 

ensino, caberá ao professor pensar na contribuição que a teoria dará ao ensinamento de 

filosofia, na construção de seu trabalho educativo, analisando seus fundamentos e 

verificando em sua realidade espaço-tempo qual a melhor forma de empregá-los. 

 
A Pedagogia histórico-crítica, como uma teoria empenhada em articular a 
educação com a transformação revolucionária da sociedade, convoca-nos 
para atuar nas várias frentes de luta que se impõem aos educadores no 
contexto atual. (MARSIGLIA, 2013, p. 279) 
 

 Dessa forma, a Pedagogia Histórico-crítica não engessa as ações do professor de 

filosofia ou de outras disciplinas, nem o aluno, nem a escola e nem mesmo os 

conteúdos, mas abre o leque de possibilidades em vista de um trabalho educativo que 

respeite a realidade social onde está inserido. 

  

3 Procedimentos Metodológicos 

A partir do problema levantado, a saber, a possibilidade da contribuição da 

Pedagogia Histórico-Crítica no trabalho educativo realizado no ensino de filosofia, foi 

construído o artigo, buscando, através da pesquisa bibliográfica, encontrar autores que 

cooperassem com resultados significativos à problemática levantada, dentro dos 

conceitos mais relevantes do artigo, como trabalho educativo, ensino de filosofia, 

Pedagogia das Competências e Pedagogia Histórico-crítica. 

 

4 Resultados 

A pesquisa bibliográfica realizada através de pesquisa exploratória, 

disponibilizou o contato com vários autores que contribuíram relevantemente com a 

problemática levantada por esse artigo. 

É possível, de fato, utilizar a Pedagogia Histórico-Crítica para o ensinamento de 

filosofia no Ensino Médio atual, em vista de um trabalho educativo que coopere na 

transformação da sociedade em vista do socialismo. Isso no entanto, não se dará de 

forma mecânica, metódica e acabada, mas é um processo e caberá ao professor se 

apropriar dessa teoria e buscar a melhor forma de utilizá-la dentro da sua realidade 

concreta. 
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5 Considerações Finais 

O ensino de filosofia no ensino médio atual precisa encontrar seu espaço e criar 

sua identidade própria, colaborando com as demais disciplinas e ao mesmo tempo 

apresentando sua especificidade.  

 No momento histórico que estamos vivendo, as Redes Educacionais, em 

consonância com a política atual do País se voltam para o tecnicismo e para a Pedagogia 

das Competências, retirando do aluno o direito de aprender os conteúdos historicamente 

adquiridos e preparando-o unicamente para o mercado de trabalho, cada vez mais 

fragmentado e fragilizado.  

 Nesse cenário o professor passa a ser somente um facilitador de um “conteúdo” 

que já vem pronto e que não desperta os aprendizes para o senso crítico e a 

transformação da realidade em que vivem. 

 A filosofia como uma disciplina que historicamente sempre teve um papel 

fundamental no despertar da crítica, da concepção de mundo e no movimento de 

inquietação e transformação pode ser um espaço oportuno de ver a realidade e buscar 

meios de torna-la mais digna ao trabalhador e a classe mais pobre. 

 Contudo, o professor precisa usar meios de fugir do trabalho alienado no qual é 

submetido e criar condições para um trabalho educativo, que a partir da filosofia, 

favoreça e fomente o socialismo. 

 A Pedagogia Histórico-Crítica tem condições de fornecer o referencial teórico 

adequado para cooperar com o professor de filosofia para entender a sua realidade, a 

realidade de seus aprendizes e buscar ultrapassar as barreiras impostas pelo Capitalismo 

no trabalho escolar. 

 Não há na Pedagogia Histórico-Crítica um método ou respostas prontas, ela é 

apenas um meio viável do professor de filosofia criar as condições para um caminho 

lento mas necessário em vista do socialismo e de um trabalho educativo que devolva ao 

proletário a fruição de seu trabalho.  

 

Referências  
ALVES, Dalton José, A filosofia no ensino médio: ambiguidades e contradições na 
LDB , Campinas: 2002. 
 
AMARAL, Manoel Francisco do, Pedagogia das Competências e ensino de Filosofia: 
um estudo da proposta curricular do estado de São Paulo a partir da pedagogia 
histórico-crítica, Campinas: Autores Associados, 2016. 

1151



 

 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei n. 9.394, de 20 
dezembro 1996. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>. 
Acesso em: 3.agosto.2019. 
 
ANTUNES, Caio Sgarbi, A escola do trabalho: formação humana em Marx, tese de 
Doutorado, Universidade Estadual de Campinas: Campinas, 2016 
 
ASPIS, R. P. L, O professor de filosofia: o ensino de filosofia no ensino médio como 
experiência filosófica, Cadernos Cedes, Campinas, v. 24, n. 64, p. 305-320, set./dez. 2004. 

DUARTE, Newton, Vigotski e o “aprender a aprender”: crítica às apropriações 
neoliberais e pós-modernas da teoria Vigotskiana, 5 ed., Campinas: 2011, Autores 
Associados. 
 
GALLO, Sílvio, Metodologia do ensino de filosofia: uma didática para o ensino 
médio, Campinas: Papirus, 2012. 
 
GRAMSCI, A., Concepção dialética da história, 10 ed., Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira 
 
KANT,  I. Kritik der reinen Vernuft 2. Band IV. Werke in swölf Bänden, 
Herausgegeben von W. Weischedel, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995b. (Tradução 
portuguesa de Valério Rohden e Udo Moosburger. In Crítica da razão pura, São Paulo: 
Nova Cultural, 1999) 
 
MARSIGLIA, Ana Carolina Galvão (org.), Infância e Pedagogia Histórico-Crítica, 
Campinas: Autores Associados, 2013. 
 
MARX, Karl, Manuscritos econômico-filosóficos. Trad. Jesus Ranieri. São Paulo: 
Bomtempo, 2004 
 
OBIOLS, Guillermo, Uma introdução ao Ensino da Filosofia. Ijuí, Rio Grande do 
Sul: Unijuí, 2002. 

RODRIGO, Lidia Maria, Filosofia em sala de aula: teoria e prática para o ensino 
médio, Campinas: Autores Associados, 2013. 
 
RODRIGO, M. de Pádua; ZANARDI, Teodoro Adriano Costa, As concepções 
marxistas da pedagogia histórico-crítica de Dermeval Saviani em relação à 
temática do conhecimento: contribuições ao currículo, In: Educ.Rev.vol34, Belo 
Horizonte, 2018, disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
46982018000100144&script=sci_arttext, acesso em: 3.agosto.2019. 
 
SANTOS, I. ; SILVA, R. F. Ensino de filosofia, por temas, à luz da pedagogia 
histórico-crítica. Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar.  Mossoró, v. 4, 
n. 10, pp. 177-194, 2018. 
 
SAVIANI, D., Educação: do senso comum à consciência filosófica, 12.ed, Campinas: 
Autores Associados, 1996. 

1152

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-46982018000100144&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-46982018000100144&script=sci_arttext


 

 

 
SAVIANI, D. Escola e Democracia. 36ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2003. 
 
SAVIANI, D. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações, 10 ed., 
Campinas: Autores Associados, 2008. 
 
SAVIANI, D. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade 
conteúdo/método no processo pedagógico, 5 ed., Campinas: Autores Associados, 
2009. 
 
SAVIANI, D.. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze 
teses sobre a educação política. 41. ed. Revista. Campinas, SP: Autores Associados, 
2009.- (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo; 5). 

SAVIANI, D., História das ideias pedagógicas no Brasil, 3 ed, ver. Campinas: 
Autores Associados, 2010. 
 
SILVEIRA, Renê José Trentin, Teses sobre o ensino de Filosofia no nível médio. In 
SILVEIRA, Renê J. T.; GOTO, Roberto (Org.), Filosofia no ensino médio: temas, 
problemas e propostas, São Paulo: Loyola, 2007. p. 77-118. 

TUMOLO, P. S. Trabalho: categoria chave e/ou princípio educativo? O trabalho 
como princípio educativo diante da crise da sociedade do trabalho. Perspectiva, 
Florianópolis, v. 14, n. 26, p. 39-70, jul/dez, 1996.  
 

1153



 

GT4 Trabalho, Educação e Pedagogia Histórico Crítica. 
 

A GESTÃO ESCOLAR COMO FATOR DEMOCRATIZADOR CONDICIONANTE 

 

Monica Batista Pinheiro1 

Edna Sousa Nunes2 

RESUMO 

 

O estudo resulta em analise a emergência dos princípios de gestão democrática na política 
educacional brasileira e suas implicações na organização da gestão administrativa e 
pedagógica da escola pública. Realizou-se breve histórico sobre o surgimento e a necessidade 
da gestão escolar democrática, descrevendo alguns pontos de destaque da mesma na 
legislação educacional brasileira. Utilizou-se o tipo pesquisa bibliográfica, a qual se 
referendou em Libâneo (2004), Veiga (2002), Gadotti (2004), Paro (1999) e Freitas (2006), 
dentre outros. Percebeu-se que mesmo após a regulamentação da gestão democrática e seus 
instrumentos paradigmáticos e operacionais, ainda permanece o desafio posto de 
implementação de ações democráticas e pedagógicas que garantam de fato essa nova postura 
educacional. O modelo de gestão democrática e participativa valoriza a participação da 
comunidade no processo de tomada de decisão, construindo os objetivos de forma coletiva. 
Existem elementos fundamentais no desenvolvimento de uma gestão democrática, como por 
exemplo, o Conselho Escolar e o Projeto Político Pedagógico. O Conselho Escolar é um 
órgão deliberativo responsável pela tomada de decisão no âmbito escolar. O Projeto Político 
Pedagógico define os caminhos a seguir e como alcançá-los. O gestor escolar é o responsável 
pela instituição escolar, pelas ações e pelos profissionais da mesma. Na gestão democrática o 
gestor continua sendo o principal responsável pela escola, no entanto, ele divide suas 
responsabilidades com a comunidade, professores, coordenadores e supervisores. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Gestão democrática, Gestão participativa, Comunidade. 
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1 Introdução  

Administração, gestão ou gerenciamento são os termos mais frequentemente utilizados 

para denominar o processo de organização, planejamento e controle de recursos, buscando 

atingir um determinado objetivo. 

Em termos genéricos, o processo administrativo baseia-se na organização e na busca 

da melhor forma de atuação, envolvendo pessoas, recursos materiais e tecnológicos, dentro de 

uma determinada organização. 

Contudo, há uma fragmentação na rotina gerencial, diferentemente do descrito na 

maioria da literatura, a função gerencial não é racional e ordenada, como nos mostra Motta: 

“Atualmente já se aceita tratar a função gerencial como extremamente ambígua e repleta de 

dualidades, cujo exercício se faz de forma fragmentada e intermitente”... 

A maioria dos dirigentes, quando questionada sobre o seu trabalho, informa que 

encontra sempre uma carga inesperada de tarefas imprevistas, com reuniões, interrupções e 

trabalhos administrativos intensos, descontínuos e de natureza variável.  

Sua atenção é constantemente desviada por chamados diversos, o que fragmenta sua 

ação e torna intermitente o seu envolvimento no processo decisório organizacional.  

Tomam decisões através de interações diversas, ações isoladas e opiniões 

manifestadas esparsamente, às vezes pouco coerentes. “Aproximam-se dos problemas à 

medida que estes vão surgindo, na busca de soluções baseadas em informações parciais, 

imperfeitas e de primeira mão, quase sempre envoltas por grandes incertezas.” (Motta, 

2000:20). 

Além disso, no caso do diretor escolar, existe uma dupla fragmentação, uma intrínseca 

à função gerencial, e outra caracterizada pela cisão entre o aspecto educador/administrador.  

A grande maioria dos administradores escolares, dos diretores escolares, são 

professores, geralmente com experiência anterior em sala de aula, com formação profissional 

e capacitação pedagógica.  

Quando esses profissionais assumem a direção de uma unidade escolar, passam a atuar 

estreitamente com atividades administrativas e gerenciais, sem terem tido, contudo, formação 

ou algum tipo de capacitação específica. 

Essa é uma situação que se repete em outras áreas, sendo o caso de hospitais 

administrados por médicos, o mais similar.  
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A questão que se coloca, é que, embora os professores e os médicos tenham profundo 

e indiscutível conhecimento da atividade fim de suas organizações, esse conhecimento 

substantivo da atividade e do funcionamento da organização não seja suficiente para 

administrar a organização. 

Para administrar uma unidade escolar, as habilidades e conhecimentos do educador, 

podem não ser suficientes, faltando aos profissionais habilidades e conhecimentos mais 

relacionados à função administrativa e, especificamente, no caso das organizações escolares, 

também, o conhecimento relacionado à legislação, a parte legal, que rege tal área.  

 

1.1 Objetivos 

O objetivo desse trabalho é identificar as atividades primordiais dos diretores escolares 

e também, as maiores dificuldades desses profissionais no exercício de suas atividades como 

gerentes das unidades escolares, para isso, é essencial analisar cuidadosamente a função do 

diretor escolar.  

As funções do diretor escolar podem ser divididas em administrativas, pedagógicas e 

disciplinares, embora intimamente interligadas. As principais funções administrativas são: 

 Manter contato estreito com a Delegacia de Ensino, através da participação em 

reuniões, entrega e retirada de documentos e normas referentes ao 

funcionamento da unidade escolar; 

 Supervisionar e coordenar todos os processos necessários para o 

funcionamento da unidade escolar tais como, folhas de pagamento e controle 

de presença dos docentes; 

 Supervisionar a compra de materiais para uso diário da unidade escolar, tais 

como, materiais de limpeza, materiais de escritório; 

 Participar de reuniões e negociações sobre reformas e outras melhorias do 

estabelecimento escolar. 

 

2 Referencial Teórico 

Com o intuito de compreender o conceito de “gestão escolar democrática e 

participativa”, faz-se importante definir determinados considerações de gestão, que acabam 

por diversas vezes, estando designados pelo mesmo sentido. No início, equivaler a abordadas 

algumas explicações relacionadas à gestão educacional, porém, antes, faz-se necessário 

definir gestão. 

Para Libâneo, 2004; 
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Os processos intencionais e sistemáticos de se chegar a uma decisão e de fazer a 
decisão funcionar caracteriza a ação que denominamos gestão. Em outras palavras, a 
gestão é a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para atingir os 
objetivos da organização, envolvendo basicamente aspectos gerenciais e técnico-
administrativos. (LIBÂNEO, 2004, p.101). 
 

Agora sobre a gestão educacional nacional ela é baseada na organização dos sistemas 

de ensino federal, estadual e municipal e das obrigações desses sistemas; das diversas formas 

de articulação entre as instâncias que determinam as normas, executam e deliberam no setor 

educacional; e da oferta da educação pela esfera pública e privada. 

Segundo Luck (2006, p. 33), “a gestão educacional é uma expressão que ganhou 

evidência na literatura e aceitação no contexto educacional, sobretudo a partir da década de 

1990 [...]”. Contudo a gestão educacional envolve instâncias que compõe a gestão 

governamental. Vem ganhando destaque por se compreender que a educação é um dos fatores 

determinantes para o desenvolvimento de um país. 

Deste modo, a gestão educacional refere-se a um vasto processo de iniciativas 

desenvolvidas pelas diferentes instâncias de governo, com responsabilidades comuns na oferta 

de ensino, ou de outras ações que desenvolvem em suas áreas específicas de atuação. 

A gestão escolar anteriormente era denominada Administração Escolar. A mudança de 

denominação não foi apenas na teoria e no falar, mas em determinadas atitudes, com o intuito 

de transformá-la em democrática e participativa. 

A mesma está inserida no plano da escola e diz respeito a tarefas que estão sob sua 

esfera de abrangência. Estabelecendo as palavras, é plausível analisar que, a administração 

não foi abolida das instituições escolares pela gestão escolar, somente foi possível trazer para 

o ambiente escolar a junção de participação, ao trabalho em equipe, despertar o potencial dos 

indivíduos que antes não podiam manifestar suas sugestões no ambiente de trabalho e também 

as decisões compartilhadas. 

Nos assuntos escolares recebe o aval legal expresso no inciso VI do artigo 12 da 

(LDBEN 9.394/96); sobre a participação da comunidade “... articular-se com as famílias e 

comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola...”. Ainda no inciso 

VI do artigo 13, é registrada a função dos docentes: “colaborar com as atividades de 

articulação da escola com as famílias e a comunidade...”. 

Portanto sobre alguns elementos que compõem a gestão democrática da escola são: 

eleição direta para diretor, a constituição e atuação do Conselho Escolar, elaboração do 

Projeto Político Pedagógico de modo coletivo, na avaliação institucional da escola, 

professores, dirigentes, estudantes, equipe técnica, descentralização financeira e práticas 
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efetivas de participação, que conferem a cada escola sua singularidade, articuladas em um 

sistema de ensino que igualmente promova a participação nas políticas educacionais mais 

amplas. 

As instâncias colegiadas incluem os Conselhos Escolares, o Grêmio Estudantil e a 

APMF (associação de pais, mestres e funcionários). O Conselho Escolar é constituído por 

representantes de pais, estudantes, professores, demais funcionários, membros da comunidade 

local e o diretor da escola. Cada escola deve estabelecer regras claras e democráticas de 

eleição dos membros do conselho. 

Segundo o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares: Conselho 

escolar e o respeito e a valorização do saber e da cultura do estudante e da comunidade (2004, 

p.13), “Conselho Escolar é o espaço que todos os segmentos da comunidade escolar e da 

comunidade local têm para discutir e encaminhar ações que assegurem as condições 

necessárias à aprendizagem na escola [...]”. 

Compete ao Conselho Escolar cuidar da manutenção escolar e participar da gestão 

administrativa, pedagógica e financeira, contribuindo com as ações dos dirigentes escolares a 

fim de assegurar a qualidade de ensino. Eles têm funções deliberativas, consultivas, fiscais e 

mobilizadoras, garantindo a Gestão democrática nas escolas públicas. 

O processo de democratização da educação brasileira passou por inúmeras etapas, 

tendo sido entendida, inicialmente, como direito universal ao acesso e, posteriormente, como 

direito a um ensino de qualidade e à participação democrática na gestão das unidades 

escolares e dos sistemas de ensino. 

As políticas públicas implantadas e desenvolvidas na escola devem promover o 

atendimento das necessidades e anseios dos que fazem da comunidade escolar e requer que os 

sujeitos envolvidos desempenhem o seu papel, participando de forma efetiva em prol do 

desenvolvimento das propostas a serem executadas. 

Frente à importância de existência da Gestão Democrática na educação, autores 

estudiosos como, Gadotti (2001), Silva (1996), Veiga (1997), Vianna (1986), Libâneo (2004), 

Luck (2006) e Paro (2006), defendem o processo em questão, considerando ser por meio de 

um trabalho participativo, autônomo e democrático, envolvendo todos os segmentos sociais 

que compõem a escola, que os indivíduos podem contribuir de modo efetivo para o 

rompimento do autoritarismo ainda percebido no interior das unidades escolares e programar 

medidas capazes de auxiliar as escolas na promoção de reflexão quanto ao papel do gestor na 

busca por uma escola pública de qualidade. 
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A gestão é conjunto de saberes, e quanto mais se obtém conhecimento através da 

gestão e a coordenação estão associadas ao âmbito educacional, no qual cada uma 

corresponde a uma função específica na escola, ou seja, administrativa, pedagógica e 

financeira (diretor) e pedagógica (coordenador). 

Estabelecendo que o Diretor é o grande articulador da Gestão Pedagógica, 

Administrativa e se relaciona diariamente com vários sujeitos no ambiente escolar, sendo ele 

o principal dirigente que organiza este ambiente. 

Definição do diretor (gestor) escolar: 

O diretor de escola é o dirigente e principal responsável pela escola, tem a visão de  
conjunto, articula e integra os vários setores (setor administrativo, setor pedagógico, 
secretaria, serviços gerais, relacionamento com a comunidade, etc.). (LIBÂNEO, 
2004, p.217). 

A função que tem o diretor é para estabelecer metas para melhorar os objetivos de 

ensino dentro da escola, contando com o auxílio da equipe pedagógica, dos professores, e da 

comunidade em geral. 

O coordenador pedagógico responde pela viabilização, integração e articulação do 

trabalho pedagógico-didático em ligação direta com os professores, em função da qualidade 

do ensino.  

A coordenação pedagógica tem como principal atribuição a assistência pedagógico 

didática aos professores, para chegar a uma situação ideal de qualidade de ensino 

(considerando o ideal e o possível), auxiliando os a conceber, construir e administrar situações 

de aprendizagem adequadas às necessidades educacionais dos alunos, tem entre as funções 

auxilia o diretor, mas também não se pode deixar de destacar que ele apóia a equipe 

pedagógica, que é responsável pela coordenação das ações didático- pedagógicas que 

acontecem na instituição escolar. 

Conforme Libâneo, 

[...] Outra atribuição que cabe ao coordenador pedagógico é o relacionamento com 
os pais e a comunidade [...]. O orientador educacional, onde essa função existe, 
cuida do atendimento e do acompanhamento escolar dos alunos e também do 
relacionamento escola- pais- comunidade. (LIBÂNEO, 2004, p.129- 130). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A Equipe Pedagógica é um órgão responsável pela coordenação, implementa a 

Proposta Pedagógica da instituição. O coordenador pedagógico ao mesmo tempo em que 

coordena também supervisiona e orienta. 
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Primeiramente é importante evidenciar que a direção escolar é compreendida como 

uma função desempenhada na escola, com a tarefa de dirigir a instituição, através de um 

conjunto de ações e processos caracterizados como político pedagógico.  

A escola, ao cumprir sua função social de mediação, influi significativamente na 

formação da personalidade humana; por essa razão, são imprescindíveis os objetivos políticos 

e pedagógicos. 

O processo educativo, portanto, por sua natureza, inclui a compreensão do conceito de 

direção por todos os segmentos da escola. Sua adequada estruturação e seu ótimo 

funcionamento constituem fatores essenciais para atingir eficazmente os objetivos da 

formação. Ou seja, o trabalho escolar implica uma direção. 

 

4 Resultados 

Com base nesse princípio mais geral, há que se destacar o papel significativo do 

diretor da escola na gestão da organização do trabalho escolar. 

A participação, o diálogo, a discussão coletiva, a autonomia são práticas 

indispensáveis da gestão democrática, mas o exercício da democracia não significa ausência 

de responsabilidade. Uma vez tomadas às decisões coletivamente, participativamente, é 

preciso colocá-las em prática. 

O diretor não pode ater-se apenas às questões administrativas. Como dirigente, cabe-

lhe ter uma visão de conjunto e uma atuação que apreenda a escola em seus aspectos 

pedagógicos, administrativos, financeiros e culturais. 

De acordo com Saviani, “o diretor apresenta-se, como o responsável máximo no 

âmbito da unidade escolar e seu papel é garantir o bom funcionamento da escola” (Saviani, 

1996, p.207). 

Já Vitor Paro, vê uma situação bastante contraditória na função do diretor, quando 

observa o uso político desta função pelo sistema de ensino, quando lhe é transferido a função 

de gerente, de controlador do trabalho escolar.  

Aí se percebe a natureza política do cargo do diretor. 

(...) o diretor se vê permanentemente colocado entre dois focos de pressão: de um 
lado, professores, pessoal da escola em geral, alunos e pais, reivindicando medidas 
que proporcionem melhores condições de trabalho e promovam a melhoria do 
ensino; de outro, o Estado, não satisfazendo a tais reivindicações e diante do qual o 
diretor deve “responder pelo cumprimento, no âmbito da escola, das leis, 
regulamentos e determinações” dele emanadas, evitando, inclusive, que as ações dos 
primeiros venham a representar quaisquer ameaças aos interesses dominantes (Paro 
1988, p.133). 
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Entender a gestão escolar passa por compreender que “o fenômeno educativo é gerido 

e gestado por todos os profissionais da educação, que se encontram trabalhando em uma 

unidade educacional” (RANGEL, 2009, p. 26). Sendo importante cada um conhecer o seu 

papel e a relevância que a formação continuada propicia ao gestor, docente e demais pessoas 

envolvidas ao utilizar-se da ciência para acrescer em conhecimento para sua própria formação 

e a do coletivo, quando destacada por Fraga (2009, p, 167), com essa possibilidade 

demonstração do fenômeno é que o agente precisa estar permanentemente sintonizado na 

gestão, se é que ele pretende compreender os problemas como eles realmente são, e não 

substituí-los por suas representações. Esse cuidado exige convívio intenso, cotidiano, em 

busca do em comum. 

Complementa Libâneo (2004, p. 10) 

Uma escola bem organizada e bem gerida é aquela que cria condições pedagógicas 
didáticas, organizacionais e operacionais que propiciam o bom desempenho dos 
professores em sala de aula, de modo que todos os seus alunos sejam bem-sucedidos 
na aprendizagem escolar. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Permaneceu provável considerar que a gestão escolar democrática e participativa está 

em processo de construção, visto isto em relação às instituições de ensino público. 

É indispensável verificar que em meio a este processo de construção, surgem desafios 

e possibilidades que deverão ser identificados pelo diretor, em que ele deverá buscar meios 

para superá-los e abstrair as possibilidades que surgirem. 

Considera-se que esse processo é de grande relevância para o início de uma mudança, 

é necessário que ele ocorra por fases, proporcione um ambiente de trabalho que seja favorável 

às inovações, buscando pessoas preparadas e determinadas que se envolvam sujeitos que 

participem direta ou indiretamente desse processo educativo. 
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Resumo 

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

A problemática desta pesquisa situa-se no contexto da elaboração dos Planos 

Municipais de Educação (PME) no Brasil, a partir da promulgação da Lei n. º13.005, de 

25 de junho de 2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação (2014-2024) 

(BRASIL, 2014). Segundo a referida lei, os municípios, assim como Estados e o 

Distrito Federal, após um ano, precisariam (re)elaborar o seu respectivo PME em 

consonância com o plano nacional.  

O Conselho Municipal de Educação (CME) se configura como um dos 

principais atores na articulação e na promoção do controle social do PME, sendo isso de 

caráter fundamental visto ser um órgão que deveria buscar a qualidade social e 

politicamente referenciada.  A elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) 

pressupõe a gestão democrática, princípio constitucional, prevendo a participação de 

vários segmentos representativos da sociedade para o diagnóstico e avaliação da 

realidade educacional do município e, desta forma, propor estratégias para cada uma das 

vinte metas propostas a partir do Plano Nacional de Educação (2014-2024). O desafio 

que está posto é se o CME, enquanto instância de representação da sociedade, de fato 

atua em favor dos direitos dessa sociedade, sem posturas que maquiem suas ações.  

 

1.1 Objetivo 

No contexto da elaboração do PME (2015-2025) de Jataí/GO, mediante pesquisa 

de caráter exploratória embasada na análise bibliográfica e documental, objetiva-se 

analisar os mecanismos democráticos utilizados pelo Conselho Municipal de Educação 

em Jataí/GO na ocasião do processo de elaboração e aprovação do PME, considerando-

se as categorias participação e controle social. 

 

2 Referencial Teórico 

Tendo como referência primeira a obra de Dermeval Saviani e seu debate teórico 

sobre o Sistema Nacional de Educação e os planos de educação, destacam-se aqui duas 

análises interessantes e complementares sobre a temática. Uma mais recente (2010) em 

que o autor busca subsidiar teórica e historicamente as discussões para a Conferência 

Nacional de Educação (CONAE) considerando a importância da temática Sistema 

Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação. A outra (1999), no momento da 
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discussão dos sistemas municipais de ensino e o plano de educação, a partir da 

Constituição Federal (1988) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996), 

Saviani busca esclarecer sobre o que seja sistema de educação e sistema de ensino, e a 

relação entre sistema de ensino e plano de educação no âmbito dos municípios. 

Saviani (2010), ao subsidiar a CONAE sobre o Sistema Nacional de Ensino, 

afirma que sistema educacional é o resultado de uma educação sistematizada que 

objetiva esclarecer além da terminologia do que seja sistema, dando indícios ao 

problema prático-político da construção do sistema e a elaboração do plano nacional de 

educação. Destaca-se o que ele chama de burocratismo do sistema, presente na 

racionalidade técnica, que se distancia das ações/objetivos humanos, perdendo “o 

movimento dialético ação-reflexão-ação [...] presente na educação sistematizada, da 

prática educativa própria do sistema educacional” (SAVIANI, 2010, p.388). Quanto ao 

PNE, o autor faz uma revisão dos diversos planos propostos no país, a partir de 1930, 

situando-os nas diferentes racionalidades nas quais foram elaboradas, retomando a sua 

análise (SAVIANI, 1999), de forma sintetizada. Saviani finaliza, na expectativa de que 

a CONAE dê um salto qualitativo para que, de fato, o sistema nacional de educação 

possa ser viabilizado, como se espera, mediante o novo PNE. 

Ao tratar do sistema de ensino e o plano de educação, Saviani (1999) analisa a 

questão no que concerne ao município e, ao mesmo tempo, explicita as diferentes 

racionalidades que se fizeram presentes na elaboração dos planos de educação, a partir 

de 1930. Saviani (1999) afirma que o município, ao organizar o seu sistema municipal 

de educação, necessariamente precisa formular seu plano municipal de educação. Por 

outro lado, é pertinente a análise que o autor faz quanto às racionalidades, 

principalmente a partir dos anos de 1980, pois elas impactaram na gestão educacional. 

Dizendo de outro modo, a racionalidade democrática presente após a ditadura 

civil/militar/empresarial, se por um lado permitiu uma maior participação nas decisões 

educacionais, por outro lado “acabou gerando dispersão e descontrole de recursos 

justificando práticas clientelistas” (1999, p.134). Na década de 1990, por sua vez, com 

as propostas neoliberais de Estado mínimo e abertura ao capital estrangeiro, a 

racionalidade financeira se coloca na gestão. Com isso, há um ajuste/controle dos gastos 

públicos, passando o Estado a função gerencialista. Nessa perspectiva, Saviani (1999) 

naquele momento propõe uma alternativa para o plano de educação, no intuito de 

fortalecer os interesses educacionais da população, em que a administração pública local 
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busque esses interesses para uma educação pública de qualidade. Nessa perspectiva, 

seria introduzida a racionalidade social. Saviani (1999, p.119) destaca que há a 

“necessidade de se contrapor à racionalidade financeira, que rege os planos de educação 

no contexto atual, a racionalidade social, isto é, o uso adequado dos recursos de modo a 

realizar o valor social da educação. Analisando o contexto de elaboração e aprovação do 

PNE (2014-2024) e do PME (2015-2025) percebe-se que a racionalidade financeira 

prevaleceu em detrimento da racionalidade social, como se verá mais adiante. Tal 

racionalidade se materializou nas ações do executivo cortando unilateralmente do texto 

propostas progressistas que eram urgentes. 

Por outro lado, considerando o Conselho Municipal de Educação local, 

reconhecendo o seu papel protagonista, mobilizador e propositivo junto ao PME nas 

possibilidades para a construção de uma educação qualificada, Bordignon destaca que 

“a elaboração do plano deve constituir-se em processo de formação, de aprendizagem 

sobre a realidade educacional do Município, da concepção da educação inspiradora da 

ação, dos objetivos da ação e da própria razão de ser e de agir de cada participante.” 

(2013, p. 101). E, segundo Teixeira (2001), é nos Conselhos Municipais que a 

participação se constitui instrumento de controle social e político do Estado pela 

sociedade. Tal participação dá aos cidadãos a possibilidade de atuarem efetivamente 

definindo rumos e critérios para a ação pública.  

Segundo o documento do governo PNE em Movimento (2016), “torna-se 

necessário que o Conselho Municipal de Educação (CME) e o Fórum Municipal de 

Educação (FME) sejam partícipes da comissão, contribuindo assim com a mobilização e 

a participação social no processo.” (BRASIL/MEC, 2016, p. 6). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa em andamento tem como metodologia a análise das atas produzidas 

pelo grupo gestor, constituído para a elaboração da minuta do PME, do documento 

encaminhado à audiência pública para a sua aprovação pelo Executivo e do PME 

aprovado pela Câmara Municipal e transformado em lei. A análise segue as 

contribuições do Materialismo Histórico Dialético e a Análise Crítica do Discurso, 

embasada em Shiroma, Campos e Garcia (2005), que trazem subsídios teórico-

metodológicos para análise documental em política educacional. É importante ressaltar 

que a pesquisa documental, em sentido estrito, possibilita extrair informações ainda não 

1166



 

 

tratadas e que exigem do pesquisador uma atenção redobrada, buscando extrair valores 

de fontes existentes (escritas ou não), documentos que não foram analisados e precisam 

ser considerados cientificamente autênticos. A pesquisa documental possibilita desvelar 

fatos relacionados ao objeto da investigação, analisando, criticamente, a realidade, 

depurando-se aspectos novos de um tema ou problema. Conforme Gil (2002, p.62-3), a 

pesquisa documental apresenta vantagens por ser “fonte rica e estável de dados”, não 

implicando altos custos, nem exigindo contato com os sujeitos da pesquisa. 

 

4 Resultados 

Os resultados parciais alcançados, tendo como base o documento elaborado pela 

sociedade organizada e o texto final aprovado pelo poder legislativo, apontam para a 

assertiva de que os discursos revelam relações de poder, que, não poucas vezes, 

desconsideram a participação civil e a gestão democrática, produzidas em um contexto 

político-social vigente, revelando que o PME de Jataí/GO foi objeto de uma disputa de 

projetos antagônicos. Em muitos aspectos, o poder executivo e o poder legislativo 

esvaziaram o potencial desse Plano, retirando dele avanços desejados e defendidos pela 

sociedade, como é possível observar no quadro abaixo:  

Quadro 1: Racionalidades presentes nas versões do PME – Jataí  

Racionalidade democrática – Sociedade 
civil  

Racionalidade financeira – Executivo e 
Legislativo 

Meta 3: Universalizar, até 2016, o 
atendimento escolar para toda a 
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 
anos e elevar, até o final do período de 
vigência deste PME, a taxa líquida de 
matrículas no ensino médio para 85% 
(oitenta e cinco por cento) 

Meta 3: Universalizar, até 2016, pelo 
governo do Estado, o atendimento 
escolar para toda a população de 15 
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, 
até o final do período de vigência deste 
Plano Municipal de Educação, a taxa 
líquida de matrículas no ensino médio 
para 85% (oitenta e cinco por cento). 
 
A redação final aprovada indica que 
todas as estratégias relacionadas ao 
Ensino Médio serão de responsabilidade 
do Estado de Goiás. 

Meta 4:  
I - Implementar, em cinco (5) anos a 
partir da vigência deste plano, política de 
padrões mínimos de infraestrutura física 
da rede, com prédios, número adequado 
de salas de aula, auditórios, dependências 
administrativas, quadras de esporte, 

Meta 4:  
Universalizar, para a população de 4 
(quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica 
e ao atendimento educacional 
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bibliotecas, laboratórios, equipamentos 
de multimídia, telefones, reprodutores de 
textos. 
III. Criar até 2018 uma escola de tempo 
integral bilíngüe para surdos, que 
contemple a aquisição da Língua 
Brasileira de Sinais como primeira língua 
(L1), e a aquisição da Língua Portuguesa 
como segunda língua (L2), na 
modalidade escrita. A referida escola 
contemplará a oferta de educação infantil 
e ensino fundamental, com quadro 
docente habilitado em proficiência em 
Libras e apoio de equipe 
multiprofissional. IV. Criar até 2018 uma 
escola que alfabetize crianças e adultos 
cegos, a partir da educação infantil.  
[...] 

especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino, com a garantia de 
sistema educacional inclusivo, de salas de 
recursos multifuncionais, classes, escolas 
ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados. 
 
 
Retirada dos prazos para o alcance da 
meta e supressão de incisos, mantendo 
apenas o texto acima na versão final.  

Meta 6-  
1. Dar continuidade à implantação 
progressiva da jornada escolar de tempo 
integral, até o final da vigência deste 
Plano.  
[...] 
4. Oferecer a partir de janeiro de 2016, 
educação de tempo integral em 50% das 
escolas da zona rural do município de 
Jataí e atingir 100% em 2018, garantindo 
atendimento especializado aos alunos 
com deficiência e atividades de 
recuperação da aprendizagem. 

Meta 6 –  
I. Oferecer educação em tempo integral 
em, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das escolas públicas, de forma a 
atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco 
por cento) dos (as) alunos (as) da 
educação básica. 
 
Retirada dos prazos para o alcance da 
meta e supressão de incisos, mantendo 
apenas o texto acima na versão final. 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos documentos analisados (2019) 

A coluna à esquerda do quadro destaca algumas metas do PME elaboradas, 

refletidas e propostas pela sociedade civil em um processo que envolveu desde a 

convocação de representantes da comunidade educacional, tais como: docentes, 

gestores, estudantes e pais das redes pública municipal, estadual e privada; 

representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, de entidades que apóiam 

as políticas públicas locais, Sistema S, Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança, Universidades públicas federais e estadual, representação das 

Universidades privadas, sob a coordenação do CME e da Secretaria Municipal de 

Educação.  

A parca cultura de participação na conformação da política pública no Brasil fez 

desse processo um grande aprendizado aos participantes, na medida em que estes 
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perceberam que todos deveriam produzir informações acerca do diagnóstico da 

realidade local, atualizar-se em relação a legislação educacional e produzir textos que 

fossem acessíveis e representassem os anseios e necessidades coletivos.  

A comissão de elaboração e o comitê gestor do PME realizaram uma 

conferência e uma audiência públicas de modo a submeter o texto à avaliação 

garantindo a participação direta dos representados e franqueando a voz e o voto para 

todos. Nesse momento, muitas metas e estratégias sofreram modificações indicando que 

essas ações não se deram apenas para a chancela de algo pensado por um grupo 

diminuto, mas ressalta o que debate Gohn (2004, p. 25) ao afirmar que  

 
A importância da participação da sociedade civil se faz neste contexto não 
apenas para ocupar espaços antes dominados por representantes de interesses 
econômicos, encravados no Estado e seus aparelhos. A importância se faz 
para democratizar a gestão da coisa pública, para inverter as prioridades das 
administrações no sentido de políticas que atendam não apenas as questões 
emergências, a partir do espólio de recursos miseráveis destinados às áreas 
sociais. 
 

 Tendo como pressuposto a democratização da coisa pública referida pela autora, 

a versão final do PME foi submetida ao Poder Executivo e este, por sua vez, o 

encaminhou na forma de projeto de lei para a Câmara Municipal. A tramitação 

legislativa, em algumas sessões - com significativa ocupação, especialmente de 

docentes da Rede Municipal de Educação - até a versão final aprovada à véspera do 

prazo final estipulado pelo Ministério da Educação evidencia a passagem da 

racionalidade democrática advindo do percurso participativo descrito acima para a 

racionalidade financeira, aprovada pelo Legislativo municipal.  

Os trechos em negrito da coluna à direita, no quadro acima, representam alguns 

exemplos de supressões e acréscimos feitos pelo Poder Executivo que desfiguraram 

todo o processo democrático.  

Seria possível trazer muitos exemplos das mudanças textuais e, sobretudo 

políticas, das versões, mas aqui optou-se pelas metas 3 (Ensino Médio), meta 4 

(Inclusão) e Meta 6 (Educação e escola em tempo integral), pois são emblemáticas do 

esvaziamento do potencial do Plano enquanto indutor de políticas públicas e da disputa 

de projetos.  

No caso da meta 3 que se referia ao Ensino Médio, a nova redação dada pela/na 

Câmara indica, claramente, que esse nível de ensino será de oferta exclusiva da Rede 

Estadual e não poderia ser diferente, uma vez que a LDB 9394/96 propugna a mesma 
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coisa. Contudo, o munícipio, no texto final, se isenta de qualquer articulação com o 

Estado naquilo que tange desde as matrículas automáticas até a melhoria do transporte 

urbano de modo a atender esses estudantes.  

Nas metas 4 e 6 que versam sobre a inclusão de pessoas com deficiência e a 

educação/escola de tempo integral, respectivamente, houve a supressão de incisos e dos 

prazos previstos nas metas e estratégias do PME elaborado pela sociedade e esses temas 

são muito caros aos professores da Rede Municipal de Ensino, pois relacionam-se 

diretamente com seu trabalho. Na racionalidade democrática, destacam-se pontos nos 

quais se lançava grande expectativa de melhorias das condições de formação, trabalho e 

atendimento aos alunos, porém a racionalidade financeira os suprimiu e indicou que a 

lógica era apenas atender a uma exigência legal, esvaindo-se o potencial do PME como 

um instrumento de formulação e desenvolvimento de políticas democráticas de Estado.  

 

5 Considerações Finais 

 Tomando como ponto de partida a obra de Dermeval Saviani e suas 

contribuições para análise das políticas educacionais, o presente texto buscou discorrer 

sobre a racionalidade democrática e a racionalidade financeira, esta última presente nos 

discursos gerencialistas do Estado e que teve e tem forte influência nas políticas 

educacionais, especialmente após a década de 1990.  

 Trouxe, também, um breve relato do processo democrático e participativo de 

discussão e elaboração do PME de Jataí e a sua tramitação legislativa, que resultou na 

aprovação de um documento desfigurado naquilo que representou, no momento dos 

debates, avanço na conformação da educação ofertada no município em todos os níveis. 

A pesquisa documental demonstrou as perdas para a sociedade civil organizada 

por intermédio da comparação entre o texto aprovado pela comunidade em audiência 

pública e o documento final, porém há que se ressaltar que o Poder Executivo, no 

preâmbulo do projeto de lei encaminhado à Câmara, já anuncia seu viés gerencialista. 

Lê-se nesse texto:  

Quanto a Jataí o nosso desafio será como otimizar os investimentos do 
município em educação, para isso não podemos tratar igualmente os 
desiguais:   Não podemos mais tratar igualmente os excelentes professores que temos, 
professores qualificados, dedicados que produzem excelentes alunos, com 
aqueles professores graduados ou pós-graduados, mas descompromissados, 
desinteressados e que produzem alunos despreparados.  
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 Doravante não podemos mais tratar igualmente as escolas excelentemente 
administradas, aquelas que produzem excelentes alunos e com baixa 
depreciação de seus prédios e mobiliários, com aquelas escolas onde os 
alunos danificam os prédios escolares e seus mobiliários e o pior, pouco 
aprendem no final de cada ano. (JATAI, 2015, p. 7).  

 

As “palavras importam”, afirmam Shiroma, Campos e Garcia (2005) e, no caso 

da citação acima, está explícita a lógica meritocrática, avaliativa, individualizante e de 

responsabilização sob a qual o Executivo local se apoia.  

É coerente, portanto, que o PME tenha sido desidratado naquilo que se referia a 

uma educação pública de qualidade socialmente referenciada.  
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Trabalho, Educação e Pedagogia Histórico Crítica  

 

A FORMAÇÃO HUMANA NAS DIRETRIZES CURRICULARES DO ESTA DO DE 

GOIÁS – CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Giselle Ferreira Alves Guimarães1 
Michele Silva Sacardo2 

 

Resumo 

Este artigo tem como objeto de pesquisa a formação humana nas Diretrizes 

Curriculares do Estado de Goiás alinhadas às teorias curriculares que as fundamentam. Propõe 

uma análise documental sob a orientação do seguinte questionamento: Qual(is) a(s) 

concepção(ões) formativa e de currículo predominam na orientação das Diretrizes 

Curriculares do Estado de Goiás e quais suas implicações para a formação humana? O 

objetivo principal deste trabalho é analisar a(s) concepção(ões) formativa e curricular contidas 

nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e Médio no Estado de Goiás, sob uma 

perspectiva histórico-crítica. As análises iniciais realizadas apontam para uma concepção 

educacional das Diretrizes Curriculares do Estado de Goiás para o Ensino Fundamental e 

Médio fundamentada em princípios pós-modernos, sendo o currículo compreendido como um 

instrumento para diferenciação social, pedagogicamente apoiado em ideias pós-críticas 

alinhadas aos objetivos de formação da sociedade capitalista. As evidências iniciais 

encontradas nas Diretrizes Curriculares do Estado de Goiás, indicam uma concepção de 

formação por meio da naturalização de processos, da valorização da prática em detrimento da 

teoria, do pensamento subjetivo que relativiza e naturaliza os fatos, da adequação às 

necessidades do modelo de sociedade baseado na divisão de classes. A educação enquanto 

humanização, processo de promoção humana, meio para a formação do homem livre e 

universal, defendida pela concepção pedagógica histórico-crítica, não é evidenciada 

historicamente nas propostas curriculares. Os currículos, dentre eles o do Estado de Goiás, 

contribuem para: a sobrevivência do trabalhador na sociedade de classes, a prevalência dos 

grupos hegemônicos e a reinvenção do capitalismo. 

  
Palavras-chave: Currículo. Humanização. Trabalho. 
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1 Introdução  

Este trabalho tem como objeto de pesquisa a formação humana nas Diretrizes 

Curriculares do Estado de Goiás alinhadas às teorias curriculares que as fundamentam. O 

recorte temporal realizado compreende ao período entre 2004 e 2018. Nesse intervalo, 

ocorreram a elaboração, publicação e execução desta proposta curricular no Estado de Goiás. 

Destaca-se que, até a data da submissão deste trabalho3 estas Diretrizes Curriculares 

norteavam as atividades educacionais neste estado. 

Assim, ao buscarmos compreender a educação como formação humana, numa 

perspectiva histórico-crítica, levantamos o seguinte questionamento: Qual(is) a(s) 

concepção(ões) formativa e de currículo predominam na orientação das Diretrizes 

Curriculares do Estado de Goiás e suas implicações para a formação humana?  Inicialmente, 

será abordado o debate sobre as teorias de currículo. Na sequência, discutiremos e 

analisaremos a(s) teoria(s) de currículo evidenciadas nas Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental e Médio no Estado de Goiás, articulando-as aos objetivos de formação dos 

alunos: formação humana ou formação para o trabalho.  

Ao entendermos que a educação é o caminho para a humanização, a permanente 

“vigilância crítica” e a tarefa de “[...] acompanhar reflexiva e criticamente a atividade 

educacional de modo que explicite os seus fundamentos, esclareça a contribuição das diversas 

disciplinas pedagógicas e avalie o significado das soluções escolhidas” (SAVIANI e 

DUARTE, 2010, p. 423), é atribuição dos educadores. Neste trabalho propõem-se, dentro dos 

limites de um artigo, realizar este movimento, pelo menos inicialmente, no sentido de 

evidenciar a concepção de formação4 nas Diretrizes Curriculares do Estado de Goiás. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo deste trabalho é analisar a(s) concepção(ões) formativa e curricular 

contidas nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e Médio no Estado de Goiás, 

e suas implicações para a formação humana.  

 

2 Referencial Teórico 

 
3 Artigo submetido à avaliação em 04 de fevereiro de 2019. 
4 Formação humana ou formação para o trabalho? Ressalta-se que a concepção de trabalho analisada é a 
capitalista. 
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Os estudos sobre currículo datam, de acordo com Malanchen (2014), do início do 

século XX, nos Estados Unidos. Segundo a autora, “o interesse e a preocupação pela questão 

curricular [...] teve uma ligação direta com a questão da industrialização, a imigração e o 

processo de ampliação da escolarização”. (MALANCHEN, 2014, p. 61). No que se refere à 

primeira menção ao termo “currículo”, Lopes e Macedo (2011) indicam que os estudos 

históricos apontam para a data de 1633, na Universidade de Glasgow. Segundo Lopes e 

Macedo (2011), estes estudos já mencionam um currículo com o objetivo de organizar a 

experiência escolar de sujeitos agrupados. Para estas autoras, “não é possível responder ao 

que é currículo, apontando para algo que lhe é intrinsecamente característico, mas apenas para 

acordos sobre os sentidos de tal termo, sempre parciais e localizados historicamente”. 

(LOPES e MACEDO, 2011, p. 19). Partindo desse princípio, o propósito neste tópico é expor 

e analisar os estudos sobre currículo no Brasil a partir de uma abordagem histórica.  

Em detrimento do rápido processo de urbanização e da necessidade de trabalhadores 

para o setor produtivo, evidenciado no início do século XX, “surge a preocupação com a 

eficiência da escola que tem como função socializar o jovem americano segundo os 

parâmetros da sociedade industrial em formação, permitindo sua participação na vida política 

e econômica” (LOPES e MACEDO, 2011, p. 22). Se destacaram, de acordo com Malanchen 

(2014), dois movimentos fundamentais nessa perspectiva: o eficientismo social, representado 

pelas ideias de Franklin Bobbit e Ralph Tyler e o progressivismo representado por John 

Dewey. Segundo a autora esses dois movimentos objetivam, por meio da educação escolar, a 

formação de sujeitos que trabalhem de forma especializada, sendo o currículo uma questão 

puramente técnica.  

Nessa perspectiva, é importante demarcarmos nossa posição em relação ao conceito de 

educação como formação humana, ou seja, apropriação daquilo que é humano. A atividade 

escolar, enquanto trabalho - atividade vital do homem, pode ser mediadora da apropriação e 

objetivação dos conhecimentos constituídos ao longo da história. Considerando-se que, “as 

forças materiais e mentais criadas e objetivadas historicamente podem ser apropriadas pelo 

indivíduo somente dentro de uma comunidade humana através da relação com outros seres 

humanos” (MÁRKUS, 2015, p. 56), e que, “o indivíduo forma-se apropriando-se dos 

resultados da história social e objetivando-se no interior dessa história [...]” (DUARTE, 2013, 

p. 46), a educação escolar ocupa um espaço privilegiado de possível humanização. 
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Os estudos sobre currículo, produzidos entre os anos 70 e 80, principalmente por 

Bourdieu, Bernstein, Bowles, Gintilis, Baldelot, Establet, e Althusser, caracterizam-se por 

criticar incisivamente a escola e o currículo enquanto aparato de controle social. Para 

Malanchen (2014) nesse período temos o início dos estudos críticos sobre currículo. Segundo, 

Lopes e Macedo (2011), trata-se das teorias marxistas, indo de perspectivas mecanicistas a 

concepções dialéticas ancoradas ao conceito desenvolvido por Louis Althusser, de aparelhos 

ideológicos de Estado. Nessas condições, a escola e o currículo garantem a permanência do 

status quo, em que a ideologia dominante e a manutenção das políticas hegemônicas limitam 

a emancipação política e humana. Impedem ao homem que se reconheça enquanto “[...] ‘ente 

genérico’, quer dizer: social, histórico e coletivo” (MÁRKUS, 1974, p. 87), capaz de produzir 

história utilizando-se do conhecimento acumulado pela humanidade e transmitido por meio do 

trabalho num processo social e coletivo.  

Lançado por Michael Young, em 1971, o Movimento Nova Sociologia da Educação, 

inicia uma nova perspectiva para os estudos sobre currículo. “Abre-se uma nova tradição 

nesses estudos, qual seja, a de entender que o currículo não forma apenas os alunos, mas o 

próprio conhecimento, a partir do momento em que seleciona de forma interessada aquilo que 

é objeto da escolarização”. (LOPES e MACEDO, 2011, p. 29). Segundo as autoras, este é um 

marco para a concepção sobre currículo, que passa a ser considerado um instrumento para 

diferenciação social. Para Lukács (1979), “[...] nas sociedades classistas, isso ocorre de modo 

tal que a economia se objetivava diante dos homens como uma segunda natureza” (LUKÁCS, 

1979, p. 164). Na qual, o fenômeno da diferenciação social é determinado por “[...] condições 

e circunstâncias sociais que atuam de forma objetiva e independente [...] embora livres em 

sentido jurídico” (MÁRKUS, 2015, p. 136), permanecem presos por relações sociais dadas 

pela propriedade privada e divisão social do trabalho.  

Outro marco nos estudos sobre currículo é a publicação de Ideologia e Currículo, por 

Michael Apple. A partir dos anos de 1980, o trabalho de Apple, ganha destaque no Brasil, sob 

um quadro de abertura política após a ditadura militar. Este foi um período definido por 

Saviani (2011) como de exacerbação do autoritarismo tecnocrático no campo da educação e 

quanto ao currículo, um tempo marcado por abordagens derivadas da racionalidade tyleriana 

(LOPES e MACEDO, 2011). As autoras consideram Apple um teórico da reprodução que 

defende a relação entre dominação econômica e cultural, característica do modelo de 

sociedade capitalista, em que: 
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[...] o produto determina o produtor; o objeto determina o sujeito, e o trabalho 
realizado determina o trabalho realizador etc. (...) se inverte a relação do trabalho 
com as condições de trabalho de modo que não é o trabalhador quem emprega as 
condições mas as condições de trabalho é que empregam o trabalhador; os 
economistas dão ao momento material do trabalho um falso peso em relação ao 
próprio trabalho. (MARX. vol. III, p. 1320; 1323-1324 apud MÁRKUS, 2015, p. 
105) 

 

Para, Duarte (2013), essa contradição só poderá ser resolvida a partir da superação da 

sociedade capitalista, cabendo à educação escolar, fazer com que a aquisição de 

conhecimentos seja, para o aluno, um impulso para a luta contra as impostas relações sociais. 

A partir das teorias da resistência, denominadas por Silva (2009) apud Malanchen 

(2014), como estudos pós-críticos, “o caráter contraditório da própria reprodução é 

acentuado” (LOPES e MACEDO, 2011, p. 32). De acordo com esta teoria, cujos alguns dos 

principais teóricos são Giroux e Foucault, “A resistência devolve ao sujeito a possibilidade, 

difícil e laboriosa, de mudar a história inviabilizada pelas teorias da reprodução.” (Idem). O 

currículo restrito ao que deve ser ensinado ao aluno é criticado diante da possibilidade de um 

currículo aberto. “Teóricos de matriz fenomenológica argumentam em favor de um currículo 

aberto à experiência dos sujeitos e defendem uma definição de currículo para além do saber 

socialmente prescrito a ser dominado pelos estudantes. (LOPES e MACEDO, 2011, p. 34). 

Nessa perspectiva, o currículo é considerado “um espaço no qual se produzem diversos 

significados sociais” (MALANCHEN, 2014, p. 73) e não é um instrumento por meio do qual 

se realiza a transmissão de conhecimentos.  

A concepção de currículo restrito também é criticada por Paulo Freire5 por meio da 

crítica à educação bancária6. “[...] Freire, coloca como prioridade a vivência cultural cotidiana 

de cada educando ou grupo para, a partir disso, definir qual conteúdo deve ser construído 

durante o processo pedagógico, por meio dos temas geradores”. (MALANCHEN, 2014, p. 

74). Prioriza, de acordo com Saviani (2000), a solução dos problemas a partir da experiência 

dos alunos por meio de uma relação dialógica que proporcione consciência crítica, 

desmitificação do poder e ênfase nos processos de produção do conhecimento. 

 
5 Educador, pedagogo e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da 
pedagogia mundial. 
6 “Na qual o conhecimento é concebido como formado por elementos que são meramente transferidos de 
professor para aluno, constituindo, desse modo, o que ele define como um depósito bancário” (MALANCHEN, 
2014, p. 73). 
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A partir da segunda metade da década de 1990, acentua-se no Brasil o pós-

estruturalismo a partir dos textos e traduções de Tomaz Tadeu da Silva7. Segundo Lopes e 

Macedo (2011), diante da abordagem antirrealista característica deste aporte teórico, o 

currículo pode ser uma prática discursiva, um texto que tenta direcionar o leitor, ou não é 

coisa alguma. Malanchen (2014), classifica o pós-estruturalismo como uma corrente teórica 

utilizada pelo Pós-modernismo para “dar conta de suas proposições e entendimentos”. Para 

Lopes e Macedo (2011), o pós-estruturalismo se aproxima do pensamento pós-moderno8 e 

tem como um de seus pressupostos mais relevantes o lugar da linguagem na constituição 

social que ao invés de representar o mundo, o constrói. Quanto à concepção de currículo:  

 

A rejeição ao realismo e a aceitação do caráter discursivo da realidade impõe 
sentidos para termos centrais da discussão curricular, como conhecimento e cultura. 
[...] Se, no entanto, a realidade é constituída pela linguagem, nem cultura nem 
conhecimento podem ser tomados como espelho da realidade material. (LOPES e 
MACEDO, 2011, p. 41) 

 

O pensamento pós-moderno (ou agenda pós-moderna) caracteriza-se pela “negação de 

que a razão se constitua no instrumento eficaz para a apreensão da realidade e de que por seu 

intermédio possamos aspirar ao conhecimento da verdade” (DERISSO, 2010, p. 52). Tal 

ceticismo é considerado por Della Fonte (2010), um fenômeno disseminado da agenda pós-

moderna traduzido pela máxima de que “[...] nossas representações e esquemas conceituais 

constituem o real” (DELLA FONTE, 2010, p. 43). Esse debate aponta para o centro da 

concepção filosófica pós-moderna fundamentada no antirrealismo e no relativismo que: 

 

[...] afeta profundamente a prática educativa, desde a sala de aula aos movimentos 
sociais. A educação é uma prática social que envolve decisões diversas, que vão 
desde a escolha de saberes considerados fundamentais até a perspectiva de sujeito 
que se pretende formar; ela se constitui, portanto, de inúmeras decisões éticas e 
políticas. Pelo caminho da agenda pós-moderna, as tentativas de justificar 
racionalmente essas decisões ou se apresentam como uma ilusão, pois os 
fundamentos dessas decisões e preferências são lançados num abismo do qual todo 
esforço explicativo se esvai, ou ficam reféns da legitimação do sistema de crenças de 
uma comunidade, privilegiando, assim, a lida cotidiana e pragmática de um 
determinado grupo social. (Ibid., p. 43) 

 

 
7 Professor colaborador do Programa em Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Atua na área de educação, com ênfase em Teoria do Currículo. 
8 O termo pós-moderno é utilizado para definir “um ideário amplo e polissêmico, uma agenda que é composta 
por uma diversidade de teorias que dizem respeito a uma grande variedade de questões relacionadas à estética, 
filosofia, cultura e política em nossa sociedade” (MALANCHEN, 2014, p, 77-78). 
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Mais recentemente, e a partir desse contexto, aparece no cenário educacional, o 

chamado multiculturalismo, o qual tem sido compreendido como descrição da sociedade 

contemporânea, pois rejeita posturas conservadoras e entende “a descrição das sociedades 

como multiculturais como uma estratégia para aumentar a autoestima de grupos minoritários 

que colocam em risco os valores ocidentais e o progresso garantido por seu desenvolvimento 

cultural” (LOPES e MACEDO, 2011, p. 187). A organização curricular, na perspectiva do 

multiculturalismo, prevê a inclusão nos currículos de “valores, crenças, costumes e as diversas 

verdades da pluralidade de culturas existentes, rejeitando-se, dessa forma, o critério de maior 

ou menor fidedignidade das ideias à realidade natural e social”. (MALANCHEN, 2014, p. 

89).  O relativismo característico da pós-modernidade atua em favor da divisão social de 

classes e da manutenção do sistema capitalista, que: 

 

[...] separa o trabalhador do produto de seu trabalho, torna o resultado de sua própria 
atividade um objeto alienado, pertencente a outra pessoa que, assim tem um 
comando sobre essa atividade. [...] de modo que as pessoas perdem o controle e 
poder sobre seus próprios atos e criações, sobre as formas sociais e os produtos da 
atividade humana, e estes, por sua vez, tornam-se forças objetivas estranhas que 
dispõem sobre suas próprias vidas. (MÁRKUS, 2015, p. 115) 

 

Os seres humanos, diante do capitalismo “[...] não têm controle sobre as forças sociais 

que eles põem em movimento [...] se transformam em meios para que o capital atinja seus 

objetivos” (DUARTE, 2013, p. 82-83). Nessa direção, o multiculturalismo pode ser 

compreendido como uma perspectiva educacional que atende a um grupo social cujos 

interesses vão de encontro aos da classe trabalhadora e a favor das políticas hegemônicas. 

A forma como a objetivação do ser humano se realiza no interior da sociedade de 

classes tem implicações, segundo Duarte (2013), na formação da individualidade. Segundo o 

autor, a individualidade humana “[...] é um processo de ascensão da singularidade de cada 

pessoa em direção aos níveis mais elevados já alcançados pelo gênero humano” (Ibid., p. 142) 

e, por meio dela ocorre a humanização.  

Para Saviani e Duarte (2010), educação é humanização. O processo de promoção 

humana coincide, segundo os autores, com a formação humana. Esse processo, de acordo com 

Márkus (2015), só é possível por meio da apropriação de “[...] resultados objetivados e 

conquistas anteriores do progresso, dentro dos limites de seu tempo e na escala de suas 

próprias possibilidades sociais” (Ibid., p. 98) sendo, portanto, um processo limitado. “[...] um 

processo contínuo pelo qual o homem forma e transforma a si mesmo através de sua própria 
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atividade, através de seu próprio trabalho, na direção de uma crescente liberdade e 

universalidade” (Ibid., p. 97). O trabalho, de acordo com Márkus (1974), é o meio provedor 

da universalidade, da objetivação e do caráter histórico da formação humana. Ocorre que, ao 

longo da história, a sociedade foi marcada pela divisão de classes e por relações de produção 

caracterizadas pela divisão social do trabalho. Segundo Duarte (2013), na sociedade 

capitalista o trabalho produz o seu algoz. O trabalhador “não é sujeito de sua atividade e ela se 

mostra externa e estranha à sua individualidade e às suas necessidades” (DUARTE, 2013, 

p.71). Por meio do trabalho, na perspectiva da divisão social de classes, o trabalhador obtém 

apenas o necessário para sua sobrevivência e em troca abdica de sua vida.  

A partir do modelo de sociedade estruturado com base na propriedade privada e na 

divisão social de classes e do trabalho: 

 

[...] as condições objetivas de produção, incluindo a forma de cooperação dos 
trabalhadores e o conhecimento abstrato, no qual o processo de produção em sua 
totalidade está baseado, separam-se do trabalho vivo concreto e se transformam em 
instrumentos para a apropriação e aumento da mais-valia, para a exploração dos 
trabalhadores, ou seja, tornam-se o poder do capital sobre o trabalho. (MÁRKUS, 
2015, p. 106) 

 

Nessas condições - de alienação, “[...] o objeto que o trabalho produz, o seu produto, 

enfrenta-o como um ser estranho [...] como um poder independente do produtor” (PAULO 

NETTO, 2012, p. 95). Ao ponto que: “A forma capitalista de apropriação dos resultados do 

trabalho faz com que tanto a apropriação quanto a objetivação, em vez de humanizarem a vida 

do trabalhador, o alienem da riqueza material e não-material” (DUARTE, 2013, p. 73). Nesse 

aspecto, Márkus (1974), compreende a alienação enquanto “a ruptura, a contradição entre a 

essência e a existência do homem” (Ibid. p. 99).  

A contradição entre humanização e alienação, entre “[...] a criação das condições para 

a objetivação livre e universal do gênero e a forma alienada pela qual ocorre essa objetivação” 

(DUARTE, 2013, p. 86) são possíveis de serem resolvidas a partir da superação desse modelo 

de sociedade que impossibilita, “[...] ou ao menos limitam, a concretização das máximas 

possibilidades de vida humana na vida de cada indivíduo” (Ibid., p. 59). Nesta conjuntura, o 

trabalho educativo deve assumir, segundo Saviani e Duarte (2010), uma perspectiva 

ontológica, “[...] apreendendo a educação, isto é, o processo de formação humana, como o 

contínuo movimento de apropriação das objetivações humanas produzidas ao longo da 

história” (SAVIANI e DUARTE, 2010, p. 43).  
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A formação humana abordada neste trabalho, diz respeito ao processo de objetivação e 

apropriação característico do gênero humano, possível por meio do trabalho enquanto 

humanizador e integrante do conteúdo da essência humana. Sendo esta, compreendida 

enquanto “[...] o conjunto dos traços fundamentais que permanecem intocados pelo 

desenvolvimento histórico da humanidade, que são inseparáveis do homem como tal e são 

característicos de cada indivíduo humano em qualquer forma de vida social” (MÁRKUS, 

2015, p. 89). A formação para o trabalho aqui abordada trata do trabalho do ponto de vista da 

divisão social de classes que diante do trabalhador, transforma-se em capital, passando à um 

bem de consumo, instrumento de alienação que domina e explora a atividade do trabalhador.  

A validação da educação por um “determinado grupo social”, marca os propósitos dos 

estudos curriculares aqui descritos: construção de um currículo para organizar a experiência 

escolar de sujeitos agrupados por meio de acordos parciais e localizados historicamente com a 

finalidade de socializar jovens para atender aos parâmetros da sociedade. Em contraposição a 

esses propósitos, de acordo com concepção pedagógica histórico-crítica, originada na década 

de 1980, o currículo deve garantir o efetivo funcionamento da escola. Nessa perspectiva, 

segundo Saviani (1992), uma escola que funcione deve desempenhar as funções que lhe são 

próprias. A considerar: 

 

[...] o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos 
culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que 
eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta de 
formas mais adequadas para atingir esse objetivo. [...] trata-se da organização dos 
meios (conteúdos, espaço, tempo e procedimentos) através dos quais, 
progressivamente, cada indivíduo singular, realize, na forma de segunda natureza, a 
humanidade produzida historicamente. (SAVIANI, 1992, p. 21) 

 

Para a pedagogia histórico-crítica, a escola pública - o currículo, deve se ocupar em 

proporcionar condições para o acesso ao saber elaborado, uma vez que, a apropriação da 

cultura é pressuposto para a constituição do gênero humano. Assim sendo, a atividade 

educativa é considerada um processo de humanização, “[...] o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto de homens. (Ibid., p. 14). Na pedagogia histórico-crítica o 

trabalho educativo é considerado um ato intencional e mediador das práticas sociais. A 

atividade educacional, para Saviani (2012) é condicionada pela sociedade na qual está 

inserida, servindo, na sociedade de classes, aos interesses dos dominantes ou dos dominados. 

A pedagogia histórico-crítica, de acordo com Pasqualini e Mazzeu (2008), se posiciona junto 
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à classe dominada e implica, o que Saviani (1992), considera o sentido da Pedagogia 

Histórico-Crítica:  

 

[...] a clareza dos determinantes sociais da educação, a compreensão do grau em que 
as contradições da sociedade marcam a educação e, consequentemente, como é 
preciso se posicionar diante dessas contradições e desenredar a educação das visões 
ambíguas, para perceber claramente qual é a direção que cabe imprimir à questão 
educacional. (Ibid., p. 103) 

  

Para a pedagogia histórico-crítica, o acesso ao saber erudito é condição para que a 

classe trabalhadora enfrente os desafios impostos pela sociedade de classes, na medida em 

que os dominados se apropriam do que lhes tem sido negado historicamente. Entretanto, de 

acordo com Saviani (1992), não é suficiente a existência do saber sistematizado, científico, 

para existir a escola. “O clássico na escola é a transmissão-assimilação do saber 

sistematizado” (Ibid., p. 26), compreendido na perspectiva da pedagogia histórico-crítica 

como um instrumento de luta e de criação de condições para a constituição do homem 

plenamente humano. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O estudo se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica/documental, por envolver 

leitura, seleção e registro de literatura de interesse para o estudo proposto, de caráter 

qualitativo-crítico.  

As fontes bibliográficas utilizadas foram: periódicos científicos; livros; trabalhos 

publicados em anais de congressos; e outros que se referem às políticas curriculares para a 

educação básica no Brasil, as teorizações sobre currículo em âmbito nacional e internacional, 

as teorias pedagógicas hegemônicas e a Pedagogia Histórico-Crítica que se contrapõe às 

teorias hegemônicas e defende uma educação escolar pautada na formação do homem 

omnilateral e na construção e transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos pela 

humanidade.  

Em relação à pesquisa documental, inicialmente, foram analisadas as Diretrizes 

Curriculares do Estado de Goiás, organizadas em sete cadernos: Reorientação Curricular do 6º 

ao 9º ano – Currículo em Debate, cadernos de 1 ao 4; Reorientação Curricular do 1º ao 9º ano 

– Currículo em Debate, cadernos 5 e 6, e Currículo Referência da Rede Estadual de Educação 

de Goiás do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Primeiro, realizou-se um 

levantamento bibliográfico das produções sobre Currículo em cursos de pós-graduação stricto 
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senso, no Portal da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior), na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTC), e nas bibliotecas digitais dos 

programas de pós-graduação stricto senso em Educação, no Brasil. Neste levantamento as 

palavras  chaves pesquisadas serão, Currículos e Diretrizes Curriculares. Em seguida, a partir 

da leitura analítica e fichamento, a análise documental das Diretrizes Curriculares do Estado 

de Goiás/Brasil, foram elaboradas a partir das contribuições da pedagogia histórico-crítica.  

 

4 Resultados 

Os Cadernos de Reorientação Curricular que compõem as Diretrizes Curriculares do 

Estado de Goiás apontam para a necessidade de reinvenção da escola. Esta deve abordar 

conteúdos que resolvam as necessidades imediatas dos alunos. Quanto ao que ensinar, alunos, 

professores e demais membros da comunidade devem negociar o que querem fazer na escola. 

O documento destaca a necessidade de desenvolver habilidades de leitura e escrita bem como 

regras para a convivência pacífica. Indica a urgência em adequar os conteúdos escolares às 

necessidades do mundo atual por meio de uma prática pedagógica eficaz e um corpo docente 

que reconheça a necessidade e a naturalidade dos mecanismos impostos. Apresenta um 

fragmento de texto do autor Miguel Arroyo, ao tratar da humanização:  

 

Podemos ter escolas em boas condições físicas, equipadas, salários e condições de 
trabalho razoáveis e faltar o clima humano. Porque as relações entre professores e 
com a direção, entre educandos sejam distantes, formais, frias, coisificadas ou 
burocratizadas. Nessas condições materiais e de trabalho os alunos poderão até 
aprender nossas matérias, passar, porém não aprenderão uma matéria, a principal, a 
serem humanos. Nem os mestres mais vividos poderão ensinar, nem os alunos 
iniciantes [...] aprenderão em que consiste ser gente. (ARROYO, 2001 apud 
REORIENTAÇÃO CURRICULAR DO 6º AO 9º ANO – CURRÍCULO EM 
DEBATE 2, 2009, p. 35) 

 

O processo histórico da Globalização é compreendido nos textos do documento como 

responsável por mudar a face e o conteúdo dos lugares. Verifica-se julgamento de valores 

morais e éticos9 em discurso que delega à escola a função de contribuir para que o sujeito 

desenvolva atitudes de resistência e de valorização diante da multiplicidade cultural. Outrora, 

à escola, é atribuída a função de advogar a favor do intercâmbio entre a cultura local e o que é 

disposto no mundo.  

 
 

9 Caderno de Reorientação Curricular 3, p. 10 
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Uma proposta que pretende construir um currículo que leve em conta a realidade do 
aluno precisa como condição sine qua non trazê-la para dentro da escola, buscando 
aproximar essa escola da sua comunidade e transformando as práticas escolares 
existentes de forma a atender a expectativas e necessidade de conhecimentos dos 
alunos, o que lhes propiciará certamente aprendizagens mais significativas e 
prazerosas. (REORIENTAÇÃO CURRICULAR DO 6º AO 9º ANO – 
CURRÍCULO EM DEBATE 3, 2009, p. 48) 

 

No caderno de Reorientação Curricular 5 (2009), constam os princípios que 

fundamentam a concepção de educação adotada pela Secretaria da Educação do Estado de 

Goiás para a formação dos profissionais que participaram da elaboração e implementação das 

Diretrizes Curriculares. São eles: qualificação continuada e permanente caracterizada pela 

flexibilidade, diversificação, transformação, integração e valorização do conhecimento prévio; 

interdisciplinaridade, transversalidade e articulação dos saberes. Quanto ao referencial teórico 

das Diretrizes Curriculares: 

 

[...] concebe educação como um processo complexo e contínuo de desenvolvimento 
de conceitos, atitudes e habilidades. Essa concepção estimula os envolvidos a 
buscarem atualização profissional necessária para acompanhar as exigências da 
sociedade contemporânea [...] (REORIENTAÇÃO CURRICULAR DO 6º AO 9º 
ANO – CURRÍCULO EM DEBATE 5, 2009, p. 12) 

  

Segundo o documento, “os educandos devem ser estimulados a analisar situações 

concretas e hipotéticas e a conceber, com o auxílio do docente, um projeto pessoal de 

formação, [...] transitando de uma simples aquisição de saber-fazer para uma formação que o 

leve a uma identidade profissional”. (REORIENTAÇÃO CURRICULAR DO 6º AO 9º ANO 

– CURRÍCULO EM DEBATE 5, 2009, p. 14 - 15). A concepção de formação adotada nesta 

proposta é de uma formação do cidadão para a vida. Aborda a importância de desenvolver nos 

alunos capacidade de identificar, formular ler e resolver problemas. Enfatiza o uso social – 

capitalista - dos conhecimentos e destaca e incentiva parcerias como possibilidade de 

inovações no contexto social. Condições que Saviani (2013) classificou como 

neoprodutivistas com bases econômico-pedagógica, por reforçar a importância da educação 

escolar na formação dos trabalhadores pela exigência da flexibilidade apoiada no domínio 

matemático. Saviani (2013), aponta que estas são bases didático-pedagógicas do “aprender a 

aprender” e seus fundamentos escolanovistas: “[...] deslocando o eixo do processo educativo 

do aspecto lógico para o psicológico; dos conteúdos para os métodos; do professor para o 

aluno; do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade [...]” (SAVIANI, 2013, 

p. 431).  
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Os textos dos Cadernos de Reorientação Curricular que compõem as Diretrizes 

Curriculares do Estado de Goiás para o Ensino Fundamental e Médio, reforçam a adequação 

das escolas aos propósitos das instituições educacionais e às necessidades dos jovens. Quanto 

aos conteúdos, a aprendizagem escolar deve envolver aqueles relevantes para a vida em 

sociedade, possibilitando a captação de significados, a produção de conhecimento, a aquisição 

de competências e o domínio de habilidades. Para Saviani (2013), estas são evidências das 

bases psicopedagógicas e pedagógico-administrativas do neoconstrutivismo – pedagogia das 

competências – e do neotecnicismo - pedagogia corporativa.  

Segundo o autor, o discurso neoconstrutivista se aproxima da “teoria do professor 

reflexivo”, que “valoriza os saberes docentes centrados na pragmática da experiência 

cotidiana”. Quanto à pedagogia das competências, considera como a outra face da pedagogia 

do aprender a aprender, “cujo objetivo é dotar os indivíduos de comportamentos flexíveis que 

lhes permitam ajustar-se às condições de uma sociedade em que as próprias necessidades de 

sobrevivência não estão garantidas” (SAVIANI, 2013, p. 437).  Segundo o autor, o empenho 

em introduzir a “pedagogia das competências” em escolas e empresas teve o único objetivo de 

adequar os trabalhadores ao tipo de sociedade capitalista. 

A análise acerca das evidências da concepção de formação – humana ou para o 

trabalho na sociedade capitalista – nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e 

Médio do Estado de Goiás revelou uma fundamentação pós-moderna com princípios 

neoliberais.  

O pensamento educacional, subjacente ao referido documento, assume discursos a 

favor da “primazia da iniciativa privada regida pelas leis de mercado” (SAVIANI, 2013, p. 

428). Os currículos são pensados e organizados de forma a atenderem a classe hegemônica da 

sociedade capitalista, num movimento cíclico de reinvenção deste modelo de organização 

social. Revelam pragmatismo no que se refere às perspectivas de futuro dos alunos e 

contradições, em especial no que se refere à função da escola.  

A concepção de formação evidenciada nestes documentos atende aos desígnios do 

capital por meio da naturalização de processos, de pragmatismos, da adequação às 

necessidades do modelo de sociedade baseado na divisão de classes, das contradições - 

próprias do sistema capitalista e do incentivo à pedagogia do “aprender a aprender” e à 

pedagogia das “competências”. Baseando-se na abordagem sobre teorias de currículo, 

realizada neste trabalho, afirmamos que as ideias pedagógicas das Diretrizes Curriculares do 
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Estado de Goiás para o Ensino Fundamental e Médio são fundamentadas em princípios pós-

modernos, sendo o currículo um instrumento para diferenciação social.  

Dessa forma, a concepção de formação das Diretrizes Curriculares do Estado de Goiás 

alinha-se aos objetivos da sociedade capitalista. Sendo, formação para o trabalho alienado e 

não para a humanização. 

 

5 Considerações Finais 

Os estudos sobre currículo apontam uma histórica parcialidade favorável a 

determinados grupos e seus interesses. No Brasil, o processo de urbanização no século XX, 

veio acompanhado de uma educação escolar voltada para questões técnicas de interesse da 

sociedade industrial. O currículo, enquanto meio de controle social é um instrumento para 

afirmação e permanência da sociedade de classista, em que as relações de trabalho causam 

estranhamento entre trabalhador e o produto do seu trabalho, bem como entre os homens. 

A partir da década de 1990, os currículos foram marcados pelo pensamento pós-

moderno, que se fundamenta no antirrealismo e no relativismo; essa tendência induz a 

atividade educacional ao campo da legitimação social e das políticas hegemônicas. A 

formação escolar, nessa perspectiva, visa o trabalho na sociedade capitalista e a permanência 

desse modelo social. 

Em Goiás, as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e Médio, elaboradas 

no início dos anos 2000, e em plena vigência até 2018, enfatizam competências e habilidades 

a serem desenvolvidas nos alunos para a formação de cidadãos que se adequem às 

necessidades do mundo contemporâneo. Apresentam uma escola que, para adequar-se às 

necessidades sociais – promover aprendizagens significativas, deve reinventar-se por meio da 

pedagogia do aprender-a-aprender, de parcerias com a iniciativa privada e de princípios a 

serem desenvolvidos nos alunos, dentre eles: boa convivência, flexibilidade, legitimação 

social, naturalização de mecanismos impostos e capacidade de resolver situações imediatas. A 

formação escolar, nesse aspecto é vista como promotora, nos alunos, de uma identidade 

profissional que garante o necessário para a vida em sociedade. 

A educação enquanto humanização, processo de promoção humana, meio para a 

formação do homem livre e universal, defendida pela concepção pedagógica histórico-crítica, 

não é evidenciada historicamente nas propostas curriculares. Os currículos, dentre eles o do 
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Estado de Goiás, contribuem para: a sobrevivência do trabalhador na sociedade de classes, a 

prevalência dos grupos hegemônicos e a reinvenção do capitalismo. 

 

Referências  
 
DELLA FONTE. Sandra Soares. Agenda pós-moderna e neopositivismo: antípodas 
solidárias. Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 110, p. 35-56, jan.-mar. 2010. 
 
DERISSO, José Martins. Construtivismo, pós-modernidade e decadência ideológica. In: 
MARTINS, LM., e DUARTE, N., orgs. Formação de professores: limites contemporâneos e 
alternativas necessárias [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 
2010. 
 
DUARTE, Newton. A individualidade para si: contribuições a uma teoria histórico-crítica 
da formação do indivíduo. 3. ed. rev. - Campinas, SP: Autores Associados, 2013. 
 
GOIÁS, SEDUC/SEM. Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás, 
2012.  
 
________. Reorientação Curricular do 1º ao 9º ano – Currículo em Debate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
2009. 
 
LOPES, Alice Casimiro & MACEDO, Elizabeth. Teorias do Currículo. SP: Cortez, 2011. 
Apoio: Faperj.  
 
LUKÁCS, György. Ontologia do ser social: os princípios ontológicos fundamentais de 
Marx. São Paulo: Livraria e Editora Ciências Humanas, 1979. 
 
MALANCHEN, Julia.   A Pedagogia Histórico-Crítica e o Currículo: para além do 
multiculturalismo das políticas curriculares nacionais, 2014. (Tese de Doutorado 
apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação Escolar, da Faculdade de Ciências e 
Letras da Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
 
MÁRKUS, György. Marxismo e Antropologia: o conceito de ‘essência humana’ na filosofia de 
Marx. São Paulo: Expressão Popular, 2015. 
 
________. A teoria do conhecimento no jovem Marx. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974. 
 
PASQUALINI, J. C. e MAZZEU, L. T. B. Em defesa da escola: uma análise histórico-crítica 
da educação escolar. Educação em Revista, Marília, v. 9, n.1, p. 77-92, jan-jun. 2008.v. 15 n. 
45 set./dez. 2010. 
 
PAULO NETTO, José (org.). O leitor de Marx . Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 
 
SAVIANI, D.; DUARTE, N. A formação humana na perspectiva histórico-ontológica. Revista 
Brasileira de Educação v. 15 n. 45 set./dez. 2010. 
 

1187



16 
 

    
 

SAVIANI, Dermeval. Educação socialista, pedagogia histórico-crítica e os desafios da 
sociedade de classe. In: LOMBARDI, J.C.; SAVIANI, D. (Orgs). Marxismo e educação: 
debates contemporâneos. Campinas: Autores Associados, 2005. p. 224-274. 
 
________. História das Idéias Pedagógicas no Brasil. – 4. ed. - Campinas, SP: Autores 
Associados, 2013. 
 
________. O papel do pedagogo como articulador do trabalho pedagógico na sociedade do 
capital. 2012. Disponível em: 
www5.unioeste.br/portalunioeste/images/files/PHC/5._Artigo_Saviani_-
_O_papel_do_pedagogo_como_articulador_do_trabalho_docente.pdf Acesso em: 20 mai 
2019. 
 
________. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. São Paulo: Cortez: Autores 
Associados, 2011. 
 
SAVIANI, Nereide. Saber escolar, Currículo e Didática: Problemas da unidade 
conteúdo/método no processo pedagógico.  3ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2000. 
 
ZANARDINI, João Batista. Considerações sobre o papel da educação eficiente como 
estratégia para o alívio da pobreza. In: EVANGELISTA, Olinda. O que revelam os slogans 
educacionais. Araraquara: Junqueira & Marin, 2014. p. 245 -282. 

1188



 

 

 GT4 – Trabalho, Educação e Pedagogia Histórico Crítica 

 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS CURRICULARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Fernanda Ferreira Resende1 
Maria Célia Borges 2 

 

Resumo 

O intuito deste artigo é elucidar dados referentes às políticas educacionais curriculares da 
educação infantil a nível nacional, estadual e municipal, e as propostas pedagógicas que 
influenciaram essa dinâmica, por meio da análise histórico crítica. A metodologia utilizada é a 
pesquisa bibliográfica e documental, referente ao objeto de estudo, abrangendo as relações sócio 
históricas desde a constituição de 88 até a BNCC, bem como os pressupostos teóricos sobre o 
tema. Analisando o início da implementação da BNCC na rede municipal de Uberlândia, na 
construção do Plano de Ação Referência, Volume 1 - da educação infantil. A coleta de dados foi 
realizada por meio da seleção e análise bibliográfica/documental, com o intuito de apresentar a 
trajetória das políticas curriculares da primeira etapa da educação básica, com vistas a contribuir 
com trabalhos futuros na área em questão. Como referencial teórico utilizou as contribuições de 
Michael Apple, na perspectiva da pedagogia crítica do estudo sobre currículo. Os resultados 
apontam o processo de construção das políticas educacionais curriculares como um campo de 
conflitos, por ideais ora hegemônicos em seu processo de construção e por tentativas mais 
inovadoras e transformadoras da realidade, representando um desafio constante de luta e 
superação dos mesmos, buscando um alicerce pela formação integral do ser humano. 
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1 Introdução  

       O tema desta pesquisa se fundamenta no conhecimento e apresentação das políticas 

educacionais e curriculares da educação infantil, e as contribuições teóricas na área em 

questão. Os objetivos desta pesquisa são: conhecer algumas propostas pedagógicas da 

educação e apresentar as políticas curriculares da educação infantil a nível nacional, 

estadual e municipal. 

        Considerando as atuais demandas referentes à construção e implementação da 

BNCC, Base Nacional Comum Curricular, esta pesquisa se justifica pela necessidade 

em conhecer  os pressupostos legais e teóricos das políticas educacionais curriculares da 

educação infantil em nível nacional, como aporte para compreensão desse processo, 

estabelecendo relações com o processo de construção e implementação do Plano de 

Ação Municipal da Rede Municipal de Uberlândia/MG e para futuras pesquisas na área. 

        Foi realizado uma pesquisa bibliográfica e documental, por meio de seleção e 

análise de arquivos digitais e impressos, sobre algumas propostas pedagógicas da 

educação infantil, sobre as políticas educacionais curriculares da educação infantil, bem 

como a respeito da pedagogia crítica de Michael Apple, como referencial teórico da 

pesquisa. 

A teoria crítica, em seu sentido mais formal e usual, remonta a um 
período anterior ao surgimento das teorias curriculares críticas. Ela 
surgiu na Alemanha com nomes como Adorno, Horkeimer, Marcuse e 
Benjamim conhecida como Escola de Frankfurt-, numa tradição de 
análise minuciosa das relações de cultura e política cultural de massas 
no capitalismo...(EUGÊNIO, 2006) 
          

 

1.1 Objetivos 

           O objetivo geral desta pesquisa é realizar um estudo teórico das políticas 

educacionais curriculares da educação infantil, por meio da pesquisa bibliográfica e 

documental, evidenciando as contribuições das teorias e leis educacionais e curriculares, 

para o tema em questão. Como objetivos específicos, podemos elencar os seguintes: 

apresentar algumas relações da pedagogia crítica para o processo de construção 

curricular na educação infantil; descrever a elaboração do Plano de Ação Referência da 

Rede Municipal de Uberlândia 2018, volume 1 – da educação infantil. 
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2 Referencial Teórico 

 

         Os pressupostos teóricos norteadores desta pesquisa se baseiam no levantamento 

bibliográfico e documental sobre as políticas curriculares da educação infantil, bem 

como partimos do estudo de alguns teóricos da área educacional e suas contribuições. 

           “Pensadores como; Comenius (Comênio), Rousseau, Pestalozzi, Decroly, Froebel 

e Montessori, entre outros, estabeleceram as bases para um sistema de ensino mais 

centrado na criança.” (SOUZA, 2018, p. 1) 

Já nos séculos XV e XVI, novos modelos e métodos educacionais 
foram criados para responder aos desafios estabelecidos pela maneira 
como a sociedade européia então se desenvolvia. Autores e 
pesquisadores como Erasmo (1465-1530) e Montaigne (1483-1553) 
sustentavam que a educação deveria respeitar a natureza infantil, 
estimular a atividade da criança e associar o jogo à aprendizagem. 
(SOUZA, 2018, p. 2) 
 

     Assim, foram criados os atendimentos das crianças em instituições de caráter 

filantrópico, uma possiblidade de liberar as mães para o trabalho e, ao mesmo tempo, 

garantir a estimulação pedagógica para o desenvolvimento infantil e o cuidado e 

segurança das crianças. 

        Comenius (1592-1670) defendia que o nível inicial de ensino era o “colo da mãe” e 

em 1637 cria um plano de escola maternal para crianças pequenas. Em 1657 elabora a 

imagem de jardim de infância. 

       Rousseau (1712-1778) contrário ao ideário da Reforma e da Contra Reforma 

religiosa em curso na Europa, desenvolve uma proposta educacional contra 

preconceitos, autoritarismo, nas instituições sociais que violassem a liberdade da 

natureza. O autor cria uma educação baseada na autonomia e na criatividade.  Para 

Rousseau a infância: 

tinha importantíssimo e fundamental valor no processo de construção 
social e educacional; propunha que a educação seguisse a liberdade e 
o ritmo da natureza, enfatizando que cada criança tinha seu ritmo 
natural de aquisição de conhecimento e aprendizagem, contrariando os 
dogmas educacionais e religiosos da época, que preconizavam o 
controle dos infantes pelos adultos (Pequenos adultos). (SOUZA, 
2018, P.2) 
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         Ademais, Pestalozzi (1746-1827) defendia um ambiente o mais natural possível, 

no processo de educação das crianças, destacava a importância das habilidades motoras, 

cognitivas e expressivas. 

            Froebel (1782-1852) educador alemão deu seguimento a ideia de Pestalozzi cria 

em 1837 em Kindergarten  (jardim de infância), onde crianças e adolescentes estariam 

“livres para aprender sobre si mesmo e sobre o mundo”. Assim, “Froebel atribuía ao 

jogo à construção de conhecimento e a aquisição do aprendizado ligado ao 

cognitivismo, ao desenvolvimento da criatividade e autonomia”. (SOUZA, 2018, p. 3) 

A proposta pedagógica criada por ele, teve grande repercussão nas 
instituições em prol da liberdade de aprendizagem da criança, 
espelhando movimentos liberais em curso na Europa, por isso passou 
a ser vista como ameaçadora ao poder político alemão, o que levou o 
autoritarismo governamental da época a fechar os jardins-de-infância 
do país por volta de 1851. As sementes da renovação educacional 
pensadas por Froebel foram proibidas na Alemanha, porém 
encontraram solo fértil em outros países. A sistematização de 
atividades para crianças pequenas com o uso de materiais 
especialmente confeccionados foi realizada por dois médicos 
interessados pela educação. (SOUZA, 2018, p. 3) 
 

          Decroly (1871-1932),  médico belga, em 1901, elabora uma metodologia de 

ensino com atividades didáticas fundamentadas na totalidade do funcionamento 

psicológico e no interesse da criança, estruturado em três eixos: observação, associação 

e expressão. 

         Por conseguinte, Maria Montessori , médica (1896), psiquiatra, italiana, em 1907 

criou a “Casa das Crianças”, destinado a famílias dos setores públicos. “Montessori teve 

como marca distintiva a elaboração de materiais adequados à exploração sensorial pelas 

crianças e específicos ao alcance de cada objetivo educacional”. (SOUZA, 2018, p. 4) 

         “Jean Piaget (1896-1980), deixou seu legado e foi o nome mais influente no 

campo da educação durante a segunda metade do século XX” (FERRARI, 2008) 
Piaget criou um campo de investigação que denominou epistemologia 
genética - isto é, uma teoria do conhecimento centrada no 
desenvolvimento natural da criança. Segundo ele, o pensamento 
infantil passa por quatro estágios, desde o nascimento até o início da 
adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida. 
(FERRARI, 2008) 
 

           “Vem de Piaget a ideia de que o aprendizado é construído pelo aluno e é sua 

teoria que inaugura a corrente construtivista.” (FERRARI, 2008) 
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          Piaget define quatro estágios do desenvolvimento cognitivo: sensório-motor, que 

vai do nascimento até os 2 anos, pré-operacional dos 2 a 7 anos; operações concretas 

dos 7 aos 11 ou 12 anos; operacional formal entre 11 ou 12 anos “inicia o quarto e 

última período de desenvolvimento mental que  passa pela adolescência e prolonga-se 

até a idade adulta. (MOREIRA, 2004, p.98) 

             Cada um desses estágios possuem características próprias definidas por meio 

das pesquisas de Jean Piaget, bem como os processos que ele definiu como: 

assimilação, acomodação e equilibração. 

            Numa outra perspectiva, Lev Vygotsky (1896-1934), o desenvolvimento 

cognitivo ocorre no contexto social, histórico e cultural o qual o ser humano vive, para 

ele é “na socialização que se dá o desenvolvimento dos processos mentais superiores” 

(MOREIRA, 2004, p.110) 

      “Sua teoria é construtivista, no sentido de que os instrumentos, signos são 

construções sócio-históricas e culturais, e a internalização, no indivíduo, dos 

instrumentos e signos socialmente construídos, é uma construção interna em sua mente” 

(MOREIRA, 2004, p.121) 

       Celestin Freinet revolucionou as práticas pedagógicas de seu tempo, onde a escola 

deveria extrapolar os limites da sala de aula, integrando as experiências do mundo 

social. 

A pedagogia de Freinet organiza-se ao redor de uma série de técnicas 
ou atividades, entre elas as aulas-passeio, o desenho livre, o texto 
livre, o jornal escolar, a correspondência inter-escolar, o livro da vida. 
Apesar de ele não ter trabalhado diretamente com crianças pequenas, 
sua experiência teve lento, mas marcante impacto sobre as práticas 
didáticas em creches e pré-escolas em vários países. (SOUZA, 2018, 
p. 5) 
 

       “Para Emília Ferreiro (2004) por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que 

olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa”. (SOUZA, 2018, p. 5) 

           Todo esse embasamento e evolução teórica sobre as teorias de aprendizagem 

constituíram o alicerce das políticas curriculares da educação infantil, construindo os 

pressupostos teóricos das bases curriculares da educação. 

           Na Constituição de 1988, no artigo 208, a partir da Emenda Constitucional nº 53 

de 2006, no capítulo IV defini a educação infantil desenvolvida em creche e pré-escola, 

destinado as crianças de até 5 anos. Na Emenda Constitucional nº 59 de 2009, no artigo 
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208, I, torna obrigatório a educação básica e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade e 

assegura a oferta gratuita a todos que não tiveram acesso nessa faixa etária.  

        No artigo 210, já estabelece a necessidade de fixar conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental e respeito a diversidade de valores culturais, regionais e nacionais. 

      Sobre a trajetória curricular nacional da educação infantil, podemos destacar o 

documento Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, Volume 1 – 

Introdução, Volume 2 – Formação Pessoal e Social e Volume 3 – Conhecimento de 

Mundo, elaborado em 1998, pelo MEC, e integra os Parâmetros Curriculares Nacionais 

atendendo a LDB (Lei 93.94/96) que defini historicamente e legalmente no Brasil a 

educação infantil como primeira etapa da educação básica. Este documento pode ser 

considerado uma base de reflexões educativas sobre objetivos, conteúdos e orientações 

didáticas aos profissionais da educação infantil, respeitando a diversidade pedagógica e 

cultural brasileira. Surge a partir de um diagnóstico realizado pelo 

COEDI/DPE/SEF/MEC, sobre as propostas pedagógicas de vários estados, visualizou-

se a consonância com a educação democrática e transformadora da realidade, porém um 

desencontro de fundamentos teóricos e orientações metodológicas e ausência de 

explicações quanto às formas de integração entre o universo cultural das infâncias, o 

desenvolvimento infantil e as áreas do conhecimento. 

     Desta forma o referencial curricular nacional da educação infantil, estabelece uma 

integração curricular, onde os objetivos gerais norteiam as definições dos objetivos 

específicos que decorrem os conteúdos dos diferentes eixos de trabalho e as orientações 

didáticas, buscando a concretização das intenções educacionais. 

     Em cada eixo de trabalho é apresentado uma introdução com fundamentação teórica 

e concepções, os objetivos, os conteúdos, as orientações gerais para o professor e 

observações sobre a avaliação formativa. 

     Para a organização curricular houve a definição de dois âmbitos de experiências e 

seus eixos de trabalho, sendo o primeiro âmbito de experiência Formação Pessoal e 

Social com o eixo de trabalho Identidade e Autonomia, e o segundo âmbito de 

experiência Conhecimento de Mundo, com os seguintes eixos de trabalho: Movimento, 

Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. 
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O referencial foi elaborado em caráter instrumental e didático, compreendendo a 

construção do conhecimento de forma global e integrada. 

      Em consonância com a legislação é aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE) 

de 2001-2010 pelo Congresso Nacional, com a Lei nº 010172 de 09 de janeiro de 2001, 

em cumprimento ao disposto no art. 214 da Constituição Federal de 1988. 

      No artigo 214, da Constituição de 88, com a Emenda Constitucional nº 59, de 2009 

A lei estabelece o plano nacional de educação, de duração decenal, 
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime 
de colaboração e definir, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do 
ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de 
ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 
federativas...(BRASIL, 2009) 

    O Plano Nacional de Educação é citado na LDB em seu artigo 9º, I, como elaboração 

pela União em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a fim de 

estabelecerem competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental 

e o ensino médio, que nortearão os currículos e os conteúdos mínimos, de modo a 

assegurar a formação básica comum. 

     Segundo pressupostos legais da LDB 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, no título IV – Da organização da Educação Nacional, no artigo 9º 

A União incumbir-se-á de: 

IV. estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o 
ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e 
seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica 
comum. (BRASIL, 2002, p.30) 

    Em 2006, a Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC), 

por meio da Coordenação Geral de Educação Infantil (COEDI), do Departamento de 

Políticas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental (DPE), apresentam o 

documento Parâmetros Nacionais de qualidade para a Educação Infantil – Volume 1 e 2, 

como uma referência para a organização e funcionamento dos sistemas de ensino. 

Representando um avanço no contexto da legislação da primeira etapa da educação 

básica, e uma das diretrizes da política nacional da educação infantil. Este documento 
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apresenta uma forma de monitorar e avaliar a qualidade na educação infantil, por meio 

dos parâmetros: “normas, referências, padrões, ou a variável capaz de modificar, regular 

ou ajustar o sistema” (Houaiss e Villar, 2001 in BRASIL, 2006) e os indicadores: 

quantificação, instrumento aplicável aos parâmetros. Neste documento é apresentado os 

parâmetros nacionais de qualidade para as Instituições de Educação Infantil, como 

referência nacional a ser utilizada nas escolas para definição de padrões de qualidade 

locais. 

O currículo se constitui num território repleto de contradições e 
conflitos, ligado às estruturas econômicas e sociais, resultado de uma 
seleção realizada no interior da cultura, o que reflete a visão de um 
grupo que considera legítimo determinado tipo de conhecimento. 
Existem dois tipos de conhecimento, segundo Apple. No modelo de 
desempenho acadêmico o conhecimento curricular não é 
problematizado; ele é introduzido nas escolas e é aceito como dado, 
neutro, de maneira que podem ser estabelecidas comparações entre 
grupos sociais, alunos, etc. O outro modelo é baseado na socialização 
e um de seus interesses fundamentais é explorar as normas e valores 
sociais transmitidos pelas escolas; porém, estabelece como dado o 
conjunto de valores sociais. O problema desses dois tipos de 
conhecimento é que ambos ignoram quase que inteiramente algumas 
das funções latentes de forma e conteúdo do currículo escolar. Devido 
ao fato de todo conhecimento transmitido pela escola ser resultado de 
uma seleção da cultura, a educação está vinculada à questões de 
política cultural, o que significa que as escolas são instituições tanto 
culturais como políticas e econômicas. Assim, analisar a forma e o 
conteúdo do currículo é fundamental para se entender como opera a 
dominação cultural de um grupo sobre o outro e de que maneira os 
elementos culturais desse processo se legitimam e tomam caráter de 
verdade. (EUGÊNIO, 2006) 
 

     Em 2009 é elaborado os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil “sob a 

coordenação conjunta do Ministério da Educação, por meio da Secretaria da Educação 

Básica, da Ação Educativa, da Fundação Orsa, da Undime e do Unicef.” (BRASIL, 

2009)  

     Documento que traduz os parâmetros em indicadores, constituindo um instrumento 

de apoio de análise do trabalho pedagógico a um processo de autoavaliação, 

mobilizando toda comunidade construindo uma avaliação coletiva da realidade escolar 

buscando melhorias e contribuições. 

    A Resolução de nº 5, de 17 de dezembro de 2009, “fixa as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Infantil”, como base estruturante na organização de propostas pedagógicas na 
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educação infantil, este documento articula-se às Diretrizes Curriculares Nacionais 

Nacionais da Educação Básica. Apresenta algumas definições: educação infantil, 

criança, currículo, proposta pedagógica, organização do espaço, tempo e materiais, 

diversidade cultural, defini os eixos norteadores do currículo: interações e a brincadeira, 

como base para a construção das práticas pedagógicas, avaliação e articulação com o 

ensino fundamental. 

     Em consonância com a Constituição de 1988 e com a LDB nº 9.394/96, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, foram aprovadas em 07/04/2010 e seu 

parecer homologado e publicado no D.O.U. de 09/07/2010, seção 1, página 10, que visa 

estabelecer as bases comuns nacionais para a Educação Básica, composta pela Educação 

Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, compondo a organização curricular 

das três etapas citadas como um todo orgânico. 

    A concepção de currículo nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica: 

No texto “Currículo, conhecimento e cultura”, Moreira e Candau 
(2006) apresentam diversas definições atribuídas a currículo, a partir 
da concepção de cultura como prática social, ou seja, como algo que, 
em vez de apresentar significados intrínsecos, como ocorre, por 
exemplo, com as manifestações artísticas, a cultura expressa 
significados atribuídos a partir da linguagem. Em poucas palavras, 
essa concepção é definida como “experiências escolares que se 
desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações 
sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os 
conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para 
construir as identidades dos estudantes” (idem, p. 22). Uma vez 
delimitada a ideia sobre cultura, os autores definem currículo como: 
conjunto de práticas que proporcionam a produção, a circulação e o 
consumo de significados no espaço social e que contribuem, 
intensamente, para a construção de identidades sociais e culturais. O 
currículo é, por consequência, um dispositivo de grande efeito no 
processo de construção da identidade do (a) estudante (p. 27). 
Currículo refere-se, portanto, a criação, recriação, contestação e 
transgressão (Moreira e Silva, 1994). Daí entenderem que toda 
política curricular é uma política cultural, pois o currículo é fruto de 
uma seleção e produção de saberes: campo conflituoso de produção de 
cultura. (BRASIL, 2013, p.23-24) 
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     Apresenta a formação básica comum como um conjunto de conhecimentos e valores 

historicamente produzidos e a parte diversificada do currículo como o trabalho realizado 

sobre as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da comunidade 

escolar, que enriquece e complementa a base nacional comum, respeitando as várias 

manifestações de cada comunidade. 

      Em cumprimento do artigo 214 da Constituição Federal de 1988, é aprovado o 

Plano Nacional de Educação, pela Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, com vigência 

de 10 anos, onde a cada 2 anos é aferido o cumprimento das 20 metas deste plano. No 

artigo 8º desta lei “O Estado, o Distrito Federal e os Municípios, deverão elaborar seus 

correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei, em 

consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 

ano contado da publicação desta lei” (BRASIL, 2014, p.2) 

    Na  meta 1 que diz respeito a universalização da educação infantil e expansão de 

oferta em creche e pré-escola do ensino infantil, na estratégia 1.13  

preservar as especificidades da educação infantil na organização das 
redes escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos em estabelecimento que atendam a parâmetros nacionais 
de qualidade, e a articulação com a etapa seguinte, visando ao 
ingresso do(a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino 
fundamental.” (BRASIL, 2014, p.3) 

 

     Na meta 7 trata do fomento a qualidade da educação básica, e na estratégia 7.1 

“estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas 

para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento...” (BRASIL, 2014, p.7) 

     “Em 22 de dezembro de 2017 o CNE apresenta a Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de 

dezembro de 2017 que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum 

Curricular”. (BRASIL, 2017) 

       A Base Nacional Comum Curricular - BNCC, para a Educação Básica no Brasil, 

integra uma política articulada e alinhada a outros documentos que dispõem sobre a 

educação nacional, como a Constituição de 1988, a LDB 9.394/96, as Diretrizes 
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Curriculares Nacionais da Educação, aos Referenciais Curriculares da Educação 

Infantil, ao Plano Nacional de Educação, a qual apresenta as aprendizagens primordiais 

que todos estudantes tem direito. 

     Esta referência nacional é o documento normativo e obrigatório para a elaboração ou 

adequação dos currículos dos sistemas e redes escolares e das propostas pedagógicas 

das instituições escolares, no âmbito federal, estadual e municipal, para o 

desenvolvimento de uma base nacional da educação brasileira. 

    Com a Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que altera a LDB 9.394/96, no Art. 12.  

Os sistemas de ensino deverão estabelecer cronograma de 
implementação das alterações na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 , conforme os arts. 2º, 3º e 4º desta Lei, no primeiro ano letivo 
subsequente à data de publicação da Base Nacional Comum 
Curricular, e iniciar o processo de implementação, conforme o 
referido cronograma, a partir do segundo ano letivo subsequente à 
data de homologação da Base Nacional Comum Curricular. 

      A BNCC apresenta dez competências da Educação Básica, que se inter-relacionam 

nas três etapas: Educação Infantil (bebês de 0 a 1 ano e 6 meses; crianças bem pequenas 

de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses e crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 

meses); o Ensino Fundamental ( anos iniciais e anos finais) e o Ensino Médio. Em 

síntese as dez competências são as seguintes: 1.Conhecimento; 2. Pensamento 

Científico, Crítico e Criativo; 3. Repertório Cultural; 4. Comunicação; 5. Cultura 

Digital; 6. Trabalho e Projeto de Vida; 7. Argumentação; 8. Autoconhecimento e 

Autoajuda; 9. Empatia e Cooperação; 10. Responsabilidade e Cidadania. 

      Com o objetivo de articulação das dez competências aos conhecimentos e 

valorizando o desenvolvimento de habilidades, valores e atitudes para a construção de 

uma sociedade mais humana, justa e promotora da preservação da natureza, em 

consonância com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) – 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, composta por 17 objetivos dentro de um 

plano de ação de 2017-2019, para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que 

as pessoas alcancem a paz e a prosperidade, elaborado em setembro de 2015 na sede da 

ONU – Organização das Nações Unidas em Nova York. Representa um compromisso 
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“firmado pelo Brasil com os demais países membros da ONU”... “para a implementação 

do Desenvolvimento Sustentável no âmbito global até 2030.” (BRASIL, 2017)  

      Um dos objetivos da Agenda 2030 se refere à Educação de Qualidade, a fim de 

“assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagens ao longo da vida para todos”. (BRASIL, 2017) 

       Assim a BNCC apresenta as dez competências gerais da educação básica, bem 

como os direitos e objetivos de aprendizagens para a Educação Infantil, e as 

competências e habilidades para o Ensino fundamental e médio, alinhada aos 

pressupostos legais citados. 

      A Base Nacional Comum Curricular trabalha com os termos direitos e objetivos de 

aprendizagem e competências e habilidades, de acordo com a alteração da LDB pela Lei 

nº 13.415/2017, as competências no sentido do que os alunos devem saber ao longo de 

toda educação básica e em cada etapa da escolaridade e as habilidades do que devem 

saber fazer, assegurando as aprendizagens primordiais estabelecidas na BNCC 

garantindo sua implementação. 

      O MEC em parceria com o Consed e a Undime, fará o monitoramento da 

implementação desta política nacional, além do apoio técnico e financeiro, e o fomento 

a inovação, apoio a experiências curriculares inovadoras e o estímulo a estudos e 

pesquisas sobre currículos e temas relacionados. 

      Desta forma a pesquisa se justifica pela necessidade em conhecer os pressupostos 

legais das políticas educacionais da educação infantil no que tange a construção 

curricular da primeira etapa da educação básica. 

          Assim abordaremos os aspectos da BNCC, referente à Educação Infantil como a 

primeira etapa da educação básica, tendo o educar e o cuidar como pressupostos 

indissociáveis deste primeiro momento. Em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil (DCNEI Resolução CNE/CEB nº 5/2009) apresenta a 

definição de criança como “sujeito histórico e de direitos (...) que constrói sua 

identidade coletiva e pessoal (...) produzindo cultura”. (BRASIL, 2009) 
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     Faz referência também aos eixos estruturantes das práticas pedagógicas da Educação 

Básica: as interações e as brincadeiras, eixos contidos nas DCNEI. 

     A BNCC estabelece seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, a fim de assegurar condições 

necessárias as aprendizagens ativas, por meio de práticas pedagógicas com 

intencionalidade educativa. Sua organização curricular compreende cinco campos de 

experiências: o eu, o outro e o nós; corpo, gesto e movimento; traços, sons, cores e 

formas; escuta, fala, pensamento e imaginação e espaços, tempos, quantidades, relações 

e transformações. Cada campo contem objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, 

divididos em grupos por faixa etária. 

Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que 
acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das 
crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem 
parte do patrimônio cultural. (BRASIL, 2017, p.38) 

        Todo esse histórico e análise, bibliográfico e documental, representam as lutas, as 

conquistas, e os desafios educacionais curriculares da educação infantil, pressupostos 

legais e constitutivos, que marcam as pesquisas nesta grande área de estudo e 

investigação científica, acadêmica e profissional. 

      Com esse levantamento, foi possível mapear a composição curricular ao longo do 

período pesquisado e servirá de aporte para futuras pesquisas e aprofundamentos. 

 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

        Para o desenvolvimento deste artigo utilizamos o levantamento bibliográfico, por 

meio da pesquisa em arquivos digitais e impressos. Foi feito a seleção, a análise e o 

fichamento, das obras que se relacionam ao tema do trabalho, para o embasamento 

teórico do objeto de estudo. Optamos pela abordagem qualitativa, compreendendo “as 

várias abordagens que se diferem significativamente em seus pressupostos teóricos, na 

compreensão dos objetos e seus enfoques metodológicos” (WELLER & PFAFF, 2013, 

p 42)  
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         “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos.” (GIL, 2002, p. 44) 

           Constituindo uma etapa inicial da pesquisa, a busca de dados e informações 

sobre o tema a ser estudado. Como uma forma de aprofundar o conhecimento sobre o 

objeto de estudo, tomando como foco o tema da pesquisa para o levantamento 

bibliográfico, traçando assim um histórico sobre o assunto e identificando as 

semelhanças, contradições e contribuições ao trabalho. 

             As fontes do levantamento bibliográfico foram: livros, periódicos e artigos, 

onde por meio da leitura, seleção e interpretação dos dados, foi redigido este artigo, 

como fundamentação teórica da pesquisa. 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. 
A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. 
Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 
contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a 
pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um 
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 
com os objetos da pesquisa. (GIL, 2002, p.45) 

           Utilizaremos as seguintes fontes na pesquisa documental: leis, decretos, 

resoluções, entre outros. 

           Os dados coletados foram analisados e selecionados de acordo com o tema em 

estudo sobre as políticas curriculares da educação infantil e as contribuições das 

propostas pedagógicas para essa construção. 

         Foram elaborados dois quadros demonstrativos com dados da BNCC e do Plano 

de Ação Referência da Rede Municipal de Uberlândia/MG, apresentando a construção 

preliminar curricular da educação infantil da rede. 

       Esse processo de construção do Plano de Ação Municipal ocorreu durante a 

formação continuada de 2018, no CEMEPE – Centro Municipal de Estudos e Projetos 

Educacionais – Julieta Diniz, com a participação dos profissionais da educação infantil 

da Rede Municipal. 
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4 Resultados 

       Os dados bibliográficos e documentais retratam as lutas, as contradições e apontam 

os desafios dos aspectos políticos e educacionais, e como esse processo se reproduz nas 

práticas escolares, retratando como é fundamental esse conhecimento para construção  

de ações, por meio de políticas curriculares que avancem na efetiva participação da 

comunidade escolar. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

           O principal objetivo desta pesquisa foi realizar um levantamento bibliográfico e 

documental, sobre a trajetória das políticas curriculares da educação infantil, 

conhecendo também alguns pensadores da educação que contribuíram para esse debate. 

Desta forma foi possível apresentar de forma preliminar, do estágio inicial da educação 

infantil até a atualidade, por meio da seleção e análise da pesquisa. Sendo que este 

estudo será de grande valia, para o aprofundamento deste tema, pois por meio deste 

levantamento, foi possível apresentar um demonstrativo do início do processo de 

implementação da BNCC na Rede Municipal de Uberlândia, por meio do conhecimento 

do documento Plano de Ação Referência da Rede Municipal de Uberlândia. 
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Resumo 

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

Palavras-chave: educação; práxis revolucionária; Pedagogia Histórico-Crítica.  
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Introdução 

Nas últimas décadas, a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) tem se destacado como 

uma teoria da educação que busca captar o movimento objetivo do processo histórico no 

qual se insere a educação escolar, transbordando os limites dos altos muros que insistem 

em desarticulá-la, como se isso fosse possível, da prática social concreta dos indivíduos. 

Almejando a superação dos limites de uma cotidianidade que, instrumentalizada por 

valores mercantis, torna-se cada vez mais esvaziada de sentido, contaminando os 

currículos escolares, cujo fundamento pedagógico pode ser sintetizado nas pedagogias do 

“aprender a aprender” (DUARTE, 2003; 2006), distantes das necessidades das camadas 

populares que buscam superar o caráter subalterno em que se encontram. 

Na contramão das pedagogias do “aprender a aprender”4 e o processo de 

esvaziamento dos currículos escolares, a PHC prioriza, por um lado, o domínio dos 

conteúdos científicos, dos métodos de estudo, habilidades e hábitos de raciocínio 

científico, subsídio para a consciência crítica que está sendo forjada na luta pela 

transformação radical da sociedade, uma vez que é no seio da atual sociedade capitalista 

que se coloca como necessidade às camadas subalternas forjarem instrumentos teórico-

práticos e organizativos para o enfrentamento das barreiras ao processo humanização. Por 

outro lado, não se limitando à transmissão de conteúdos tecnológicos e científicos, a PHC 

necessita estar articulada ao processo de socialização da política, antídoto, tanto ao 

fetichismo do conhecimento, quanto aos desvios autoritários das experiências de 

modernização e desenvolvimento das forças produtivas, seja em países capitalistas ou pós-

capitalistas, que “satanizando” a política a pretexto da defesa da neutralidade científica, 

inviabilizam os projetos populares que articulam estrategicamente a educação ao processo 

de transformação social e emergência da subjetividade autêntica. Em ambos os casos, 

ocorre à subsunção da individualidade aos métodos pedagógicos, que em vez de 

traduzirem a transformação das circunstâncias, burocratizam o trabalho educativo.     

                                                             
4 Em História das ideias pedagógicas no Brasil (SAVIANI, 2010, p. 428), descreve-nos Saviani a onda 
novidadeira das impregnações “pós-modernas”, marcadas pelo emprego do prefixo “Neo”, no interior da 
educação. Tão difundido na atualidade, o lema “aprender a aprender” remete ao núcleo de ideias pedagógicas 
escolanovistas, deslocando o eixo do processo educativo do aspecto lógico para o psicológico, dos conteúdos 
para os métodos, do professor para o aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade, 
configurando-se uma pedagogia em que o mais importante não é ensinar, e nem mesmo aprender conteúdos 
escolares, o importante é “aprender a aprender”, para navegar no mar tranquilo da informação da “nova” 
“sociedade do conhecimento”.  
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Em síntese, podemos afirmar que na superação do senso comum na educação pelo 

pensamento filosófico, e deste pela práxis revolucionária, emerge uma concepção 

histórico-crítica da educação, que tem na PHC uma de suas possíveis sínteses, capaz de 

subsidiar a análise das diferentes propostas político-pedagógicas, identificando em seu seio 

aquelas que possam correspondem aos interesses das classes subalternas, cuja pretensão 

não pode ser outra senão a sua consolidação como sujeito coletivo da história, apto a 

transformar a sociedade e a si próprio de maneira direta e intencionalmente. Seria esta uma 

pedagogia ou concepção educacional que se reconhece no seio da transformação social, 

integrando o momento catártico a partir do qual as lutas populares ganham radicalidade, 

traduzindo aspectos pedagógicos da época de transição ao socialismo? Entendemos que 

sim, e, ao longo deste texto, explicitaremos os fundamentos desta afirmação.  

 Na primeira parte, intitulada As bases teórico-metodológicas da Pedagogia 

Histórico Crítica: do senso comum ao pensamento filosófico na educação, apresentamos 

os fundamentos teórico-metodológicos da PHC, que, inserida nas contradições de sua 

época, rejeita tanto a tese de que a escola seria um mero aparelho reprodutor da ideologia 

dominante, quanto, em sentido oposto, a tese de que através dela a marginalidade social e a 

subalternidade seriam superadas.  

 Na segunda parte, trazendo por título, Luta de classes, transformação social e 

educação: do pensamento filosófico à práxis revolucionária, enfrentamos o debate com as 

pedagogias hegemônicas, que apoiadas em um conceito vago de formação para a 

cidadania, ocultam a ingerência dos interesses do mercado no âmbito da educação pública. 

Contrapondo-nos à articulação “interessada” da educação ao mundo do trabalho, cujo 

resultado é a delimitação precoce do destino das jovens gerações de estudantes, iludidas 

pelas novas expressões tecnicistas da teoria do capital humano que integram o substrato 

teórico-metodológico da “sociedade das ilusões”, sintetizado nas “pedagogias do aprender 

a aprender”.  

 À guisa de conclusão, reiteramos o vínculo estreito entre a PHC e o processo de 

construção da sociedade socialista, fundamentada não nas ilusões da “empregabilidade” e 

“empreendedorismo”, que em última instância têm por objetivo a adequação da 

subjetividade humana às incertezas do mercado de trabalho, que marcadamente 

acompanham o processo de reestruturação capitalista e ofensiva neoliberal, mas no 

princípio educativo do trabalho, desenvolvido por Gramsci, que longe da funcionalidade às 

pretensões do mercado, subverte suas bases, produzindo os construtores da nova civiltá. 
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As bases teórico-metodológicas da Pedagogia Histórico-Crítica: do senso comum ao 

pensamento filosófico na educação 

Nos anos de 1980, dados concretos evidenciavam a tendência latino-americana à 

exclusão escolar e baixos índices de rendimento. Analisando esse fenômeno, em Escola e 

democracia, obra cuja 1ª edição foi publicada em 1983, Saviani classificou as teorias da 

educação de acordo com o seu posicionamento diante da realidade concreta. Por um lado, 

algumas teorias entendiam a educação como um instrumento de equalização social e 

superação da situação de marginalidade. Por outro, havia teorias que entendiam ser a 

educação um instrumento de discriminação social, portanto, fator de marginalização:  

Ao primeiro grupo Saviani classificou como “teorias não-críticas”, já que 
buscavam entender a educação a partir dela mesma, não se considerando 
os condicionantes objetivos que sobre ela atuavam. Ao segundo grupo foi 
atribuída a denominação “teorias crítico- reprodutivistas”, que ao se 
remeterem sempre aos condicionantes objetivos e determinações sociais, 
acabavam por caracterizar a educação como mero fator de reprodução da 
sociedade. No que se refere às “teorias não-críticas”, destacaram-se a 
pedagogia tradicional, pedagogia renovadora e pedagogia tecnicista, as 
quais Saviani (2009) procurou superar de forma dialética, tanto pela 
insuficiência teórica quanto pela prática social na qual resultavam. O 
contraponto “crítico-reprodutivista” mostrou-se insuficiente para a 
realização da crítica ao primeiro grupo, já que ao criticá-lo, engessava as 
possibilidades de reação da escola às determinações sistêmicas 
(BATISTA & LIMA, 2015, p. 68). 
            

A concepção de educação denominada por Saviani de Pedagogia Histórico- Crítica 

vem sendo articulada desde o final da década de 1970. Em sua acepção, a teoria da 

educação deve ser um instrumento popular a serviço da transformação social. Desde sua 

tese de doutoramento, defendida em 1971, resultando no livro Educação Brasileira: 

Estrutura e Sistema (SAVIANI, 2008), cuja primeira edição foi publicada em 1973, 

Saviani tem se dedicado a desenvolver uma teoria da educação que possa subsidiar a 

criação de um Sistema Nacional de Educação, capaz de superar os gargalos teórico-

práticos da educação brasileira.  

Trata-se de uma concepção de educação crítico-transformadora, que tem como fio 

condutor a análise radical, rigorosa e de conjunto (ibidem, p. 72-73) da educação, o que 

metodologicamente é reiterado em Educação: do senso comum ao pensamento filosófico, 

obra publicada em 1980, destacando-se a necessidade de superação do senso comum, 

possibilitando a elevação da prática educativa desenvolvida pelos educadores brasileiros: 

Passar do senso comum à consciência filosófica significa passar de uma 
concepção fragmentária, incoerente, desarticulada, implícita, desagregada, 
mecânica, passiva e simplista a uma concepção unitária, coerente, articulada, 
explícita, original, intencional, ativa e cultivada (SAVIANI, 2009a, p. 2).  
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Para se superar o senso comum na educação, é preciso ter compreensão clara do 

seu papel no interior do modo de produção, sobretudo no processo de transição socialista. 

Se o senso comum é marcado pela ação hegemônica das classes dominantes sobre o 

conjunto das camadas subalternas, com vistas a obter o consenso e impedir a expressão 

elaborada de seus interesses, atingindo o âmbito da luta pela hegemonia5 a consciência 

filosófica viabiliza a sua organização enquanto classe (ibidem, p. 3). 

Tal questão já se evidencia em Educação brasileira: estrutura e sistema, sobretudo 

em seu capitulo 2, item 3, em que , abordando o papel de mediação da filosofia entre a 

“ação assistemática” e a “ação sistematizada”. A expressão elaborada de seus interesses 

inicia-se com a identificação daquilo que se constitui num “problema”:  
[...] uma situação de impasse, um desconhecimento, mas não apenas isso; é o um 
desconhecimento dede algo que precisa ser conhecido; indica um obstáculo, mas 
não só: é um obstáculo que precisa ser transposto. O afrontamento, pelo homem, 
dos problemas que a realidade apresenta, eis aí, o que é a filosofia. Isto significa, 
então, que a filosofia não se caracteriza por um conteúdo específico, mas ela é, 
fundamentalmente, uma atitude; uma atitude que o homem toma perante a 
realidade. Ao desafio da realidade, representado pelo problema, o homem 
responde com reflexão (SAVIANI, 2008, p. 71). 
 

Em 1991, Saviani6 publicou o livro Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras 

aproximações, evidenciando, como o próprio título indica, a não pretensão de apresentar 

uma formulação acabada, completa e definitiva de sua teoria, o que o autor destaca no 

Prefácio à 4ª edição (SAVIANI, 2009c). As teses defendidas por Saviani nessa obra dão 

continuidade e complementam as análises presentes em Escola e democracia, que 

sintetizando os debates pedagógicos realizados na década de 1980, já anunciava a 

necessidade de desenvolvimento de uma educação vinculada à prática social global que 

permeia a escola, potencializando a importância dos conteúdos escolares, ainda que estes 

não sejam considerados valores em si mesmos pelo autor. Longe de negar o caráter político 

da educação, afirma-se aqui a importância política dos conteúdos escolares (SAVIANI, 

2009b, p. 72).   

Um caráter acrítico e não historicizador permeia tanto a pedagogia tradicional, 

como a pedagogia nova, concepções pedagógicas que se limitam a pensar a educação no 

interior da lógica do modo de produção capitalista, sendo em última instância 

                                                             
5 Saviani assim define o sentido de luta hegemônica: “[...] processo de desarticulação-rearticulação, isto é 
trata-se de desarticular dos interesses dominantes aqueles elementos que estão articulados em torno deles, 
mas não são inerentes à ideologia dominante e rearticulá-los em torno dos interesses populares, dando-lhes a 
consistência, a coesão e a coerência de uma concepção de mundo elaborada, vale dizer, de uma filosofia” 
(SAVIANI, 2009a, p. 3). 
6Uma biografia mais detalhada sobre Saviani pode ser encontrada em Dermeval Saviani: pesquisador, 
professor e educador, obra organizada por Diana Vidal (VIDAL, 2011).  

 

1209



 

conservadoras. Na contramão de suas proposições, a PHC insere-se no processo mais 

amplo de transformação social, sendo uma das possíveis sínteses pedagógicas do processo 

de transição ao socialismo. 

Não se limitando à crítica das teorias liberais da educação, a PHC analisa o 

pensamento e a prática pedagógica desenvolvida por educadores identificados com o 

campo das teorias críticas, não relutando em apontar os desvios reprodutivistas no âmbito 

do próprio marxismo. Após a fase inicial de desenvolvimento teórico, concluiu Saviani que 

as abordagens marxistas não haviam produzido uma teoria da educação que potencializasse 

as contribuições dos clássicos.  

            No enfrentamento da tendência liberal de perpetuação da divisão do trabalho e 

controle do acesso dos trabalhadores ao conhecimento elaborado, a PHC ancora-se no 

pressuposto de que cabe à educação tornar o indivíduo contemporâneo à sua época, 

proporcionando-lhe o domínio do conjunto de objetivações humanas e elementos 

essenciais da realidade em sua época. Em termos gramscianos, “conhecer a si mesmo”, o 

que significa: 

[...] ser si mesmo, ser o senhor de si mesmo, diferenciar-se, elevar-se acima do 
caos, ser um elemento de ordem, mas da própria ordem e da própria disciplina 
diante de um ideal. E isso não pode ser obtido se também não se conhecem os 
outros, a história deles, a sucessão dos esforços que fizeram para ser o que são, 
para criar a civilização que criaram e que nós queremos substituir pela nossa. 
Significa ter noções sobre o que é a natureza e suas leis a fim de conhecer as leis 
que governam o espírito. E aprender tudo sem perder de vista a finalidade última, 
ou seja, a de conhecer melhor a si mesmo através dos outros e conhecer melhor 
os outros através de si mesmo (GRAMSCI, 2004, p. 60). 

Partindo-se desse pressuposto, Saviani entende que o papel da pedagogia não é 

outro senão introduzir a criança na cultura. Em outros termos:  

A pedagogia é o processo pelo qual o homem se torna plenamente humano. [...] 
A escola tem o papel de possibilitar o acesso das novas gerações ao mundo do 
saber sistematizado, do saber metódico, científico. Ela necessita organizar 
processo, descobrir formas adequadas a essa finalidade. É essa a questão central 
da pedagogia escolar. Os conteúdos não representam a questão central da 
pedagogia, porque se produzem a partir das relações sociais e se sistematizam 
com autonomia em relação à escola. A sistematização dos conteúdos pressupõe 
determinadas habilidades que a escola normalmente garante, mas não ocorre no 
interior das escolas de educação básica. A existência do saber sistematizado 
coloca à pedagogia o seguinte problema: como torná-lo assimilável pelas novas 
gerações, ou seja, por aqueles que participam de algum modo de sua produção 
enquanto agentes sociais, mas participam num estágio determinado, estágio este 
que é decorrente de toda uma trajetória histórica? (SAVIANI, 2009c, p. 66).   

E aqui, um destaque. A centralidade do trabalho como categoria fundamental para a 

compreensão do que é o homem, já que “o que o homem é, é-o pelo trabalho” (SAVIANI, 

2007, p. 154). Por um lado, a interlocução com Gramsci evidencia como vimos 
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anteriormente, a compreensão de que a educação deve ser entendida como instrumento 

fundamental na luta por uma hegemonia popular, que tem na superação da divisão social e 

técnica do trabalho um momento significativo, com vistas a possibilitar à classe 

trabalhadora não somente o acesso ao conhecimento, mas a capacidade dirigente para 

controlar o processo de produção e reprodução dos conhecimentos científicos e técnicos 

envolvidos no processo produtivo (LOMBARDI, 2011, p. 106). O que, por outro lado, 

remete-nos à interlocução entre os fundamentos pedagógicos desenvolvidos por Saviani e 

os fundamentos psicológicos da Psicologia Histórico-Cultural, de Vigotski. O fio condutor 

do trabalho permite a associação entre o conceito de prática social, caro à PHC, e o 

conceito vigotskiano de atividade vital, ambos ancorados, como destaca Saviani, no 

prefácio ao livro de Ligia Márcia Martins, O desenvolvimento do psiquismo e a educação 

escolar, no conceito de trabalho, definido por Marx como processo por meio do qual o 

homem confronta e transforma a natureza, ao mesmo tempo em que transforma a si mesmo 

(MARTINS, 2013, p. xv). 

Diferentemente da teoria crítico-reprodutivista, que apesar de ser capaz de realizar 

a crítica do existente, não apresenta alternativas práticas, a PHC enfrenta a questão 

educacional em sua época, respondendo às indagações dos educadores diante da 

constatação, em parte acertada, dos reprodutivistas, de que as determinações estruturais 

incidem sobre a escola. Superando por incorporação o bom senso presente em tais teses, 

Saviani eleva o papel dos educadores ao patamar da “socialização dos conhecimentos”, 

entendida como parte do processo de socialização dos meios de produção, já que o saber 

elaborado tornou-se ele próprio uma força produtiva, justificando a fixação das classes 

dominantes em mantê-lo distante das classes subalternas (ibidem). 

 Destaca-se um duplo movimento no conhecimento da realidade. Um primeiro de 

ordem gnosiológica, remetendo-nos a questões como se seria possível aos seres humanos a 

compreensão da realidade concreta que nos cerca. E a partir dos pressupostos do 

materialismo histórico, destacamos as seguintes premissas da PHC, fundamentadas em 

uma concepção ontologicamente realista e gnosiologicamente objetivista:  

1) As coisas existem independentemente do pensamento – corolário 1: é a 
realidade que determina as ideias e não o contrário; [...] 2) A realidade é 
cognoscível – corolário 2: o ato de conhecer é criativo, não enquanto produção 
do próprio objeto de conhecimento, mas enquanto reprodução, em pensamento, 
do objeto que se busca conhecer7 (BATISTA & LIMA, 2015, p. 73).  

                                                             
7 Tais premissas ou pressupostos da PHC podem ser encontrados nos Grundrisse, afirmando Marx que: “O 
concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade da diversidade. Por essa 
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 O que nos remete à questão dos conteúdos escolares, destacando-se a importância 

do ensino dos clássicos8 na escola. A universalidade do saber está intimamente ligada à 

questão da objetividade:  

[...] dizer que um conhecimento é universal significa dizer que ele é objetivo, isto 
é, se ele expressa as leis que regem a existência de determinado fenômeno, trata-
se de algo cuja validade é universal. E isto se aplica tanto a fenômenos naturais 
como sociais. Assim, o conhecimento das leis que regem a natureza tem caráter 
universal, portanto, sua validade ultrapassa os interesses particulares de pessoas, 
classes, épocas e lugar, embora tal conhecimento seja sempre histórico, isto é, 
seu surgimento e desenvolvimento são condicionados historicamente. O mesmo 
cabe dizer do conhecimento das leis que regem, por exemplo, a sociedade 
capitalista. Ainda que seja contra os interesses da burguesia, tal conhecimento é 
validado também para ela (SAVIANI, 2009c, p. 50).    

Porém, a ação de conhecer as coisas não se esgota na consciência que delas 

adquirimos. O que nos remete a um segundo movimento, de caráter axiológico. A cadeia 

de sínteses que acorre no processo de conhecimento tem na análise e levantamento da 

problematicidade das porções da realidade que serão incorporadas ao conteúdo escolar9 um 

momento de significativa importância, permitindo a superação do senso comum no qual se 

encontra a prática social cotidiana dos indivíduos. Ao transitarmos da sincrese à síntese, 

por meio da análise, culminamos necessariamente numa nova práxis, instrumentalizada 

pelo saber sistematizado, devendo coincidir essa assimilação superior da estrutura no 

âmbito da superestrutura com novas iniciativas. É esse o momento culminante do processo 

de ensino aprendizagem para a PHC (SAVIANI, 2009b, p. 65), traduzido por Saviani por 

meio do conceito gramsciano de catarse:  

[...] elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos 
homens. Isto significa, também, a passagem do “objetivo ao subjetivo” e da 
“necessidade á liberdade”. A estrutura, de força exterior que esmaga o homem, 

                                                                                                                                                                                         
razão, o concreto aparece no pensamento como processo da síntese, como resultado, não como ponto de 
partida, não obstante seja o ponto de partida efetivo e, em consequência, também o ponto de partida da 
intuição e da representação. Na primeira via, a representação plena volatiliza-se em determinações abstratas; 
na segunda, as determinações abstratas levam à reprodução do concreto por meio do pensamento” (MARX, 
2011, p. 54). 
8 Saviani define o clássico como aquilo que se firmou como fundamental ou essencial, não se confundindo 
com o tradicional, por um lado, não se opondo ao moderno, menos ainda ao atual, por outro (SAVIANI, 
2009c, p. 130). Assim, o conceito de clássico incorpora neste último ponto, pressupostos da escola do 
trabalho de Pistrak, que, juntamente com a auto-organização dos estudantes, entende serem as relações com a 
“realidade atual”, um dos fundamentos da escola do trabalho (PISTRAK, 2000, p. 32).   

9 E aqui se destaca um dos papeis fundamentais da escola, traduzir por meio dos conteúdos escolares o saber 
objetivo universal disponível em uma determinada etapa histórica, garantindo a sua transmissão-assimilação 
no decorrer do processo de escolarização. Se o termo “transmissão” em um primeiro momento causa 
estranheza, não deixa dúvidas Saviani quanto à necessidade de que no processo de ensino aprendizagem a 
distância entre o professor e os alunos no ponto de partida seja superada, por meio da aquisição dos meios 
para que os mesmos ao final do percurso não apenas assimilem o saber objetivo produzido historicamente, 
mas “o processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação” (SAVIANI, 2009c, p. 54). 
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assimilando-o e o tornando passivo, transforma-se em meio de liberdade, em 
instrumento para criar uma nova forma ético-política, em origem de novas 
iniciativas. A fixação do momento “catártico” torna-se assim, parece-me, o ponto 
de partida de toda a filosofia da práxis; o processo catártico coincide com a 
cadeia de sínteses que resultam do desenvolvimento dialético. (Recordar os dois 
pontos entre os quais oscila este processo: que nenhuma sociedade se coloca 
tarefas para cuja solução já não exista, ou estejam em vias de aparecimento, as 
condições necessárias e suficientes; – e que nenhuma sociedade deixa de existir 
antes de haver expressado todo o seu conteúdo potencial.) (GRAMSCI, 2006, p. 
314-315).  

Retomando na última parte desse excerto os pressupostos do materialismo 

histórico, apresentados por Marx no Prefácio de 1859 à sua obra O capital (MARX, 1996, 

p. 49), Gramsci evidencia o vínculo entre a consciência exata das condições históricas e o 

devir das soluções para que os seres humanos se libertem das condições materiais que os 

oprimem. De força que os subjulga a estrutura se torna instrumento de libertação, 

adequando-se às iniciativas de transformação social levadas a cabo pelas classes 

subalternas e organizações populares. O que nos permite afirmar que as transformações 

históricas determinam a educação, ao mesmo tempo em que são por ela determinadas 

(SAVIANI, 2011, p. 10). 

 No próximo item, apontaremos os desafios da PHC na atualidade, apresentando 

inicialmente o vínculo entre a educação e transformação social, para, em seguida, como é 

característico daqueles que advogam a PHC, apontarmos as possíveis aberturas para uma 

educação que traduza em termos pedagógicos o processo de transição socialista e a 

superação do modo de produção capitalista.        

Luta de classes, transformação social e educação: do pensamento filosófico à  práxis 

revolucionária  

           O materialismo histórico desmistifica a formulação idealista de Hegel e da Escola 

hegeliana, cuja dialética desloca a centralidade da materialidade para o Espírito ou Ideia. 

Na contramão da inversão hegeliana, sentencia que as ideias e seu desenvolvimento são 

frutos da evolução material dos homens, não existindo, portanto, uma história das ideias, 

mas uma história vivida e construída por "homens vivos", que com sua luta por 

sobrevivência e subsequente vivência desenvolvem as relações de produção.  

 A categoria central do materialismo histórico para a explicação da existência dos 

homens, segundo Lombardi, é a categoria de modo de produção, capaz de explicar o 

conjunto das relações que estes estabelecem com a natureza e os demais homens, assim 

como, suas diferentes formas de organização, pensamento e teorização. É o modo de 

produção que expressa à materialidade ontológica da história dos homens, encontrando-se 
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em seu interior a problemática da educação (LOMBARDI, 2011, p. 101). A mudança das 

relações de produção, ou o seu desenvolvimento, é que geram as ideias de uma época, a 

filosofia, a ideologia, religião, os valores morais, as leis, em suma, toda a mentalidade 

social, assim como, as diferentes propostas educacionais.  

 A mentalidade social e as diferentes formas de educação dos indivíduos – 

entendidas em termos de hegemonia, como vimos, – expressam-se no âmbito da 

"superestrutura10”, fundamentadas no desenvolvimento das relações materiais vividas e 

construídas pelos homens. Processo dialético marcado pelo antagonismo de classe presente 

na “infraestrutura4” e sua manifestação no âmbito da luta hegemônica. O que é sintetizado 

por Gramsci nos seguintes termos: 

 O homem deve ser concebido como um bloco histórico de elementos 
puramente subjetivos e individuais e de elementos de massa e objetivos 
ou materiais, com os quais o individuo está em relação ativa. Transformar 
o mundo exterior, as relações gerais, significa fortalecer a si mesmo, 
desenvolver a si mesmo. É uma ilusão e um erro supor que o 
“melhoramento” ético seja puramente individual: a síntese dos elementos 
constitutivos da individualidade é “individual”, mas ela não se realiza e 
desenvolve sem uma atividade para fora, transformadora das relações 
externas, desde aquelas com a natureza e com os outros homens em vários 
níveis, nos diversos círculos em que se vive, até a relação máxima, que 
abarca todo o gênero humano. Por isso, é possível dizer que o homem é 
essencialmente “político”, já que a atividade para transformar e dirigir 
conscientemente os outros homens realiza a sua “humanidade”, a sua 
“natureza humana” (GRAMSCI, 2006, p. 406-407). 
 

 E ao afirmar que o homem é “vontade concreta”, aplicação da vontade abstrata ou 

“impulso vital” aos meios concretos de realização dessa vontade, evidencia-se em Gramsci 

o fio condutor do trabalho, que anteriormente destacamos na associação entre o conceito de 

prática social, elemento central na elaboração teórica da PHC, e o conceito vigotskiano de 

atividade vital. 

 Ao defender como fundamento do trabalho educativo a produção direta e 

intencional, em cada indivíduo singular, da humanidade produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens (SAVIANI, 2009c, p. 13), tornando-os 

contemporâneos, o que implica na compreensão do que nos trouxe até aqui, Saviani 

dialoga com a “consciência filosófica da práxis” propugnada por Vázquez, segundo o autor 

espanhol: 

[...] Hoje, mais do que nunca, os homens precisam esclarecer teoricamente sua 
prática social e regular conscientemente suas ações como sujeitos da história. E 
para que essas ações se revistam de um caráter criador necessitam também – hoje 
mais do que nunca – de uma elevada consciência das possibilidades objetivas e 

                                                             
10 Para Marx, a base material ou econômica constitui a infraestrutura da sociedade, que exerce influência 
direta na superestrutura, condicionando as instituições jurídicas, políticas (as leis, o Estado) e ideológicas (as 
artes, a religião, a moral) que integram uma determinada formação social. 
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subjetivas do homem como ser prático, ou seja, uma verdadeira consciência da 
práxis (VÁZQUEZ, 2007, p. 57).  

Nessa mesma linha teórico-metodológica nos Cadernos do cárcere (C. 11), 

Gramsci desenvolve apontamentos realizados em escritos políticos anteriores, como 

Socialismo e cultura, de 1916 (GRAMSCI, 2004, p. 56), e O nosso Marx, datado de 1918 

(ibidem, p. 160), afirmando que o “conhece-te a ti mesmo” é o inicio da elaboração crítica, 

da consciência daquilo que realmente somos como processo histórico até hoje 

desenvolvido. Inventariar os traços herdados no processo histórico, eis a tarefa inicial do 

processo de conscientização ou elaboração crítica da história da humanidade, sem a qual 

nossa personalidade é composta de maneira bizarra, apresentando desde:  

[...] elementos dos homens das cavernas e princípios da ciência mais 
moderna e progressista; preconceitos de todas as fases históricas 
passadas, estreitamente localistas e instituições de uma futura filosofia 
que será própria do gênero humano mundialmente unificado (GRAMSCI, 
2006a, p. 94). 

 Para superarmos a antiga ordem das coisas e a concepção de mundo hegemônica, 

conclui Gramsci, é necessário:  

Criticar a própria concepção, portanto, significa torná-la unitária e coerente e 
elevá-la até o ponto atingido pelo pensamento mundial mais evoluído. Significa 
também, portanto, criticar toda a filosofia até hoje existente, na medida em que 
ela deixou estratificações consolidadas na filosofia popular. O início da 
elaboração crítica é a consciência daquilo que é realmente, isto é, um “conhecer-
te a ti mesmo” como produto do processo histórico até hoje desenvolvido, que 
deixou em ti uma infinidade de traços acolhidos sem análise crítica (ibidem, p. 
94). 
  

 O que não deve ser confundido com um “intelectualismo balofo e incolor”, 

fundamentado no saber enciclopédico, que entende ser o homem “um recipiente a ser 

entupido de dados empíricos, de fatos brutos e desconexos” (idem, 2004, p. 57). Tal 

cultura serve apenas para a criação de “sabichões” que se julgam superiores (ibidem). A 

cultura, sentencia Gramsci: 

[...] é algo bem diverso. É organização, disciplina do próprio eu interior, 
apropriação da própria personalidade, conquista de consciência superior; e é 
graças a isso que alguém consegue compreender seu próprio valor histórico, sua 
própria função na vida, seus próprios direitos e seus próprios deveres. Mas nada 
disso pode ocorrer por evolução espontânea, por ações e reações independentes 
da própria vontade, como ocorre na natureza vegetal e animal, onde cada ser 
singular seleciona e especifica seus próprios órgãos inconscientemente, pela lei 
fatal das coisas. O homem é sobretudo espírito, ou seja, criação histórica, e não 
natureza (ibidem, p. 58).  
    

 E ao afirmar na esteira de Gramsci que é papel do trabalho educativo garantir direta 

e intencionalmente ao conjunto dos homens algo como uma segunda natureza, a PHC que 

tem como elemento central a garantia de que os indivíduos singulares tenham a 

1215



 

compreensão da história da humanidade, sobretudo do processo que resultou na divisão do 

trabalho, no surgimento da propriedade privada e da sociedade dividida em classes, 

emergindo o Estado como síntese das contradições que a caracterizam. Com o 

desenvolvimento da sociedade burguesa, os interesses de classe, assim como as relações 

jurídicas deixaram de ser concebidas como individuais, adquirindo caráter universal. A 

divisão do trabalho, então, “transferiu para as mãos de poucos a conservação dos interesses 

conflitantes dos indivíduos singulares” (MARX & ENGELS, 2007, p. 331). 

 A PHC resgata um elemento estratégico para pensarmos o papel da educação no 

contexto de transição do modo de produção capitalista ao comunismo. Para evidenciarmos 

isso, resgatamos um excerto d’A ideologia alemã que nos ajuda na compreensão do papel 

político que a educação deve assumir na superação da divisão do trabalho e a alienação 

produzida pelo modo de produção capitalista tardio.  

 Marx e Engels apresentam nessa obra nessa obra os pressupostos práticos para a 

superação revolucionaria da alienação. Por um lado, o desenvolvimento das forças 

produtivas, possibilita as condições concretas para que a carestia não “reconduza a 

humanidade à velha imundície”; por outro, ao adquirir proporções universais, o 

desenvolvimento das forças produtivas remete o conjunto as massas sem propriedade a um 

intercâmbio também universal, “o que torna cada um dependente das revoluções do outro”. 

O resultado desse processo de superação do plano local pelo plano histórico-mundial é a 

emergência de indivíduos empiricamente universais, histórico-mundiais (ibidem, p. 38-39).  

 Ao apresentarem em A ideologia alemã os fundamentos dialéticos da história da 

humanidade, fundando a concepção materialista e dialética da história, Marx e Engels nos 

indicam os pressupostos práticos das revoluções, impondo àqueles que desejam contribuir 

para o desenvolvimento de uma concepção histórico-crítica da educação, a clareza de que é 

necessário o movimento dialético que vai da consciência filosófica à práxis revolucionária, 

articulando a educação escolar à prática social global, instrumentalizando as massas 

subalternas na superação da antiga ordem societária. Para tanto, é necessário 

compreendermos dialeticamente o papel da escola no interior da prática social global, 

superando tanto os limites da pedagogia tradicional e da Escola Nova, no âmbito das 

pedagogias não-críticas, quanto as insuficiências das pedagogias crítico-reprodutivistas, 

que apesar de críticas, compreendendo a educação a partir da totalidade concreta, não 

reconhecem a escola pública como espaço da luta de classes. O que não deve ser 

confundido com a limitação do trabalho pedagógico ao espaço da sala de aula (FREITAS, 

1995, p. 56) uma vez que para a PHC a descoberta das formas mais adequadas de 

desenvolvimento do trabalho pedagógico, assim como, da organização dos meios 
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(conteúdo, espaço, tempo e procedimentos) para que cada indivíduo singular possa se 

apropriar das objetivações fundamentais que caracterizam o processo histórico de 

humanização (SAVIANI, 2013, p. 13) é parte integrante do processo de socialização do 

conhecimento humano elaborado, cujo resultado esperado é o indivíduo omnilateralmente 

desenvolvido, capaz de identificar o papel que lhe cabe enquanto sujeito histórico coletivo 

no processo de transformação social. Como conclui, Saviani: “[...] a escola configura uma 

situação privilegiada, a partir da qual se pode detectar a dimensão pedagógica que subsiste 

no interior da prática social global” (ibidem), certamente incorporando, por meio do 

princípio educativo do trabalho e da escola unitária (LIMA, 2016, p. 59), os elementos 

fundamentais da produção material, com vistas à formação integral dos indivíduos 

(GRAMSCI, 2006b, p. 43; MANACORDA, 2007, p. 139; MANACORDA, 2008, p. 258). 

    Assim, a PHC se apresenta como instrumento político-pedagógico das massas 

trabalhadoras no processo intencional de construção da consciência unitária11 dos 

indivíduos histórico-mundiais gerados de maneira contraditória no interior do modo de 

produção capitalista devendo atuar aqueles que a advogam na construção de uma 

“internacional espiritual proletária”, tão importante para a classe trabalhadora como o fora 

para a burguesia o Iluminismo (GRAMSCI, 2004, p. 59).  

  Como vimos na primeira parte a superação do senso comum é uma questão prática, 

pois ao mesmo em que os indivíduos tomam conhecimento da realidade concreta, tornam-

se capazes de captar a objetivação da transformação, por meio da práxis revolucionária. O 

que articula a PHC aos movimentos de superação da ordem capitalista (BATISTA & 

LIMA, 2012, p. 26). 

 Caminhando para a conclusão, destacamos nossa tentativa no decorrer do presente 

artigo de vincular a educação ao processo de transformação intencional do modo de 

produção capitalista e superação da divisão do trabalho que o fundamenta. Como observa 

Saviani: 

[...] é o modo como se organiza o processo de produção, portanto, a forma como 
os homens produzem os seus meios de vida que permitiu a organização da escola 
como espaço separado. Logo, a separação também é uma forma de relação, ou 
seja; nas sociedades de classe, a relação entre trabalho e educação tende a 
manifestar-se na forma da separação entre escola e produção. [...] Essa separação 
entre escola e produção reflete, por sua vez, a divisão que se foi processando ao 
longo da história entre trabalho manual e trabalho intelectual (SAVIANI, 2011, 
p. 19).  
 

                                                             
11 Toda revolução, observa Gramsci: “[...] foi precedida por um intenso e continuado trabalho de crítica, de 
impregnação e ideias em agregados de homens que eram inicialmente refratários e que só pensavam em 
resolver por si mesmos, dia a dia, hora a hora, seus próprios problemas econômicos e políticos, sem vínculos 
de solidariedade com os que se encontravam na mesma situação” (GRAMSCI, 2004, p. 58-59).  
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 Em tempos de ofensiva neoliberal sobre a educação pública, reafirmando-se a 

dualidade característica na formação de trabalhadores e dirigentes, definindo-se 

precocemente a carreira dos jovens trabalhadores, por meio do ensino profissionalizante, à 

distância e com conteúdo rebaixado, propostas como a socialização do saber elaborado que 

integra o conjunto dos meios de produção (SAVIANI & DUARTE, 2012, p. 80), aqui 

sintetizado no conceito de “clássico”, e a rearticulação entre educação e trabalho, alteram 

as finalidades da educação (SAVIANI, 2011, p. 25), tornando-se bandeiras fundamentais 

dos construtores da nova sociedade.  

      

À guisa de conclusão 

É possível que o presente artigo tenha desagrado àqueles que almejam encontrar na 

teoria a solução definitiva para os dilemas do período de transição em que nos 

encontramos.  Se, como observam Marx e Engels, na terceira das Teses sobre Feuerbach, 

“a educação dos homens e a mudança das circunstâncias coincidem, e que a mudança das 

circunstâncias pelo conjunto dos homens é fator de educação dos próprios educadores”, 

seria um equívoco de nossa parte qualquer tentativa de elaboração de cartilhas ou manuais.   

Apesar da não pretensão de se apresentar aqui uma panaceia para os dilemas 

fundamentais da educação em nossa época, no percurso da análise não nos furtamos da 

tarefa de apresentar aberturas aos dilemas dos educadores, que, se, por um lado, 

inviabilizam a  crença na PHC como redentora dos problemas escolares, apontam, por 

outro, a sua pertinência como instrumento a serviço da estratégica de organização das 

massas subalternas, com vistas a capacitá-las a levar a cabo as tarefas da transição 

socialista, cuja dimensão pedagógica é evidente. Uma concepção de mundo ou filosofia 

que emerge das contradições de uma época mantém sua atualidade enquanto os elementos 

fundamentais da contradição que a suscitou não forem superados pelo antigo modo de 

vida, evidenciando-se os seus estertores e a emergência da sociedade futura, assim como, 

os embriões da “educação do futuro”, com o sentido criador que o termo expressa.  

Por ora, concluímos com a exortação gramsciana presente no cabeçalho do Jornal 

L’ordine Nuovo: “Instrui-vos porque teremos necessidade de toda a nossa inteligência. 

Agitai-vos, porque teremos a necessidade de todo o nosso entusiasmo. Organizai-vos, 

porque teremos necessidade de toda a nossa força”. 
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GT4: Trabalho, Educação e Pedagogia Histórico-crítica  

 

ESTADO, MOVIMENTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA 

REESTRUTURAÇÃO CAPITALISTA: APONTAMENTOS PARA UMA 

CONCEPÇÃO HISTÓRICO-CRÍTICA DA EDUCAÇÃO 

 

Marcos R. Lima1 

 

Resumo: A relação entre Estado, movimentos sociais e a educação tem sido pensada a partir 

de dois enfoques teórico-metodológicos fundamentais. Ora enfatiza-se a escola como espaço 

privilegiado do processo de ensino aprendizagem, ora privilegia-se o polo movimento social, 

aceitando-se sem ressalvas a caracterização da escola como aparelho reprodutor das relações 

sociais. Situando-nos no âmbito da concepção histórico-crítica da educação, desenvolveremos 

neste artigo a problemática educacional a partir dos condicionantes econômicos, políticos e 

sociais presentes na atual etapa histórica, marcada pelo processo de reestruturação capitalista. 

Como subsídio à análise, destacamos as obras de autores como Antônio Gramsci, Manacorda, 

Dermeval Saviani, Luiz C. de Freitas, Newton Duarte, dentre outros. Para a análise da base 

concreta da qual emerge o fenômeno da educação, destacamos a relevância de autores como 

Perry Anderson e Mészáros. Na primeira parte do artigo, intitulada A filosofia da práxis e o 

debate teórico-metodológico sobre a relação Estado, movimentos sociais e educação, serão 

desenvolvidos aspectos teórico-metodológicos da problemática do Estado, movimentos 

sociais e educação, tendo por objetivo a crítica aos limites da educação escolar sob a tutela do 

Estado. Na segunda parte, A crise estrutural do capitalismo e suas implicações para a 

educação dos trabalhadores: a nova “sociedade das ilusões” e os fundamentos pedagógicos 

da reestruturação capitalista, apresentaremos a base concreta da qual emerge a nova vulgata 

planetária neoliberal que subsidia as reformas educacionais em todo o mundo, reorganizando 

a educação das massas a partir dos interesses do capital. Na terceira parte, Fundamentos da 

concepção histórico-crítica da educação: por uma educação para além do capital, na esteira 

da crítica marxista do Estado educador capitalista, destacaremos o papel dos movimentos 

                                                             
1 Historiador, Mestre e Doutor em Filosofia e História da Educação pela Unicamp, professor efetivo vinculado à 
SEE de São Paulo. E-mail: lima2782@gmail.com 
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sociais e organizações populares na desobstrução do desenvolvimento das forças produtivas e 

a construção de novas relações sociais e pedagógicas que anunciam a possibilidade de 

superação da ordem capitalista. À guisa de conclusão, reiteramos a necessidade de superação 

do controle exercido pelas classes dominantes sobre a educação das massas populares, 

propondo a desarticulação da educação escolar das amarras tecnicistas que fazem com que a 

organização do trabalho escolar reproduza os fundamentos da divisão capitalista do trabalho, 

impedindo que o conteúdo e a forma da educação popular sejam modificados, com vistas a 

colaborar para a superação dos entraves estruturais da ordem capitalista e, por consequência, 

do Estado educador que a representa. 

 
Palavras-chave: Luta de classes. Hegemonia. Transição.  

 

Introdução  

A relação entre Estado, movimentos sociais e a educação tem sido pensada a partir de 

dois enfoques teórico-metodológicos fundamentais. Ora enfatiza-se a escola como espaço 

privilegiado do processo de ensino aprendizagem, ora privilegia-se o polo movimento social, 

aceitando-se sem ressalvas a caracterização da escola como aparelho reprodutor das relações 

sociais. Desarticulando a educação da estrutura socioeconômica, que em última instância 

determina a organização do sistema escolar, o primeiro grupo idealiza a escola como 

instrumento de correção das distorções e integração dos indivíduos no corpo social 

(SAVIANI, 2009a, p. 4). O segundo enfoque, apesar de crítico, entendendo a educação a 

partir dos seus condicionantes sociais, praticamente inviabiliza o desenvolvimento da luta de 

classes no interior das escolas, já que o seu papel seria a reprodução social (ibidem, p. 14). 

Situando-nos no âmbito da concepção histórico-crítica da educação (SAVIANI, 1991, 

p. 108), entendemos que a problemática educacional não pode ser pensada sem a 

compreensão dos condicionantes econômicos, políticos e sociais presentes na atual etapa do 

capitalismo. O que inviabiliza qualquer definição a priori do papel da educação, seja no 

sentido de romantizá-la, atribuindo a ela a tarefa de superação das mazelas sociais, ou, em 

sentido oposto, de caracterizá-la como aparelho reprodutor da sociabilidade capitalista, 

posturas que apesar de opostas, igualmente inviabilizam a percepção dos elementos táticos e 

estratégicos que inserem a educação das massas populares no interior do processo de 

transformação social.  
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A problemática da educação, sobretudo em países periféricos como o Brasil, não pode 

ser pensada à revelia da luta hegemônica travada pelas camadas subalternas, por meio de suas 

organizações políticas e diferentes formas de representação. É função dos intelectuais 

determinar e organizar a reforma intelectual e moral, adequando a cultura à função prática 

(GRAMSCI, 2006, p. 126), superando os limites da divisão burguesa do trabalho, que a 

pretexto da eficiência e eficácia produtivas, embargam precocemente o destino de sucessivas 

gerações de jovens trabalhadores. Como alerta Gramsci, no processo de reforma moral e 

intelectual as mudanças podem não atingir as massas, restringindo-se a apenas alguns nichos 

intelectuais. Caso isso ocorra, corre-se o risco dos avanços da reforma serem desagregados à 

primeira contraofensiva (ibidem, p. 233) conservadora.  

O antídoto gramsciano se encontra na radicalidade da reforma proposta pelo 

materialismo histórico, que atingindo as raízes mais profundas da sociedade, insere as massas 

no âmbito da cultura nacional-popular, identificando a reforma cultural às funções práticas do 

projeto societário que as camadas subalternas almejam construir. É este para Gramsci um 

princípio teórico-prático da hegemonia que possui um alcance gnosiológico. Inspirado em 

Lênin, conclui Gramsci: “A realização de um aparelho hegemônico, enquanto cria um novo 

terreno ideológico, determina uma reforma das consciências e dos métodos de conhecimento, 

é um fato de conhecimento, um fato filosófico” (ibidem, p. 320).  

Apesar do destaque atribuído por Gramsci à reforma das consciências e dos métodos 

de conhecimento, alerta o revolucionário sardo para o fato de que não é possível uma reforma 

intelectual e moral, cujo resultado seja a “elevação civil das camadas mais baixas da 

sociedade”, sem que antes ocorra uma reforma econômica (GRAMSCI, 2007, p. 19).   É 

necessário que as questões educacionais estejam articuladas ao processo de transformação das 

condições de existência que em última instancia são o seu condicionante, sobre as quais se 

assentam as classes dominantes e o Estado. A transformação cultural deve minar as 

trincheiras e casamatas que abrigam as classes dominantes e o Estado, processo inerentemente 

articulado às lutas populares (LEHER, 2005, p. 10).  

1. A filosofia da práxis e o debate teórico-metodológico sobre a relação Estado, 

movimentos sociais e educação 

 No prefácio ao livro Teoria e educação no labirinto do capital (FRIGOTTO; 

CIAVATTA, 2014), Zemelman destaca que diante da ofensiva das lógicas econômicas que, 

no atual momento histórico, reduzem o ser humano à condição de “sujeito mínimo”, coloca-se 
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como desafio o resgate da responsabilidade dos indivíduos na construção de sua própria 

realidade, já que as garantias legais desfazem-se no ar a cada novo ataque das forças que 

representam os interesses capitalistas.  

Para além da recuperação de constructos teóricos como o marxismo, é preciso que os 

indivíduos assumam a consciência de pensar e de serem sujeitos no contexto histórico social, 

incorporando-os ao seu próprio discurso de maneira conscientemente elaborada, libertando-se, 

assim, das amarras das determinações que sobre eles incidem. Provoca Zilmelman que “não 

se pode ser simplesmente marxista”, na acepção dogmática como um conjunto de respostas, 

muito menos um cânone. O marxismo constitui-se num desafio ao ser humano, para que, 

superando o caráter contingente de sua prática social cotidiana, assuma-se como protagonista, 

conformando-se, nos dizeres do autor, um “humanismo protagonista” (ibidem, p. 9) ou 

filosofia da práxis, em termos gramscianos.  

Capacidade crítica aqui entendida como “protagonismo construtor” que atua em todos 

os espaços onde o homem pode ser sujeito. Isso porque, como propõe Mészáros, a tarefa da 

emancipação pertence ao indivíduo social, o que nos coloca como desafio a formação de uma 

consciência de massa socialista, que possa envolver a grande maioria dos indivíduos no 

empreendimento coletivo de autoemancipação (MÉSZÁROS, 2011, p. 1041).   

Como subsidio para o protagonismo dos sujeitos sociais em seu processo de 

autoemancipação, destaca Zemelman a capacidade de se ter uma visão de conjunto das 

situações histórico-sociais, ancorada na categoria de totalidade, capaz de dar sustentação a um 

pensamento global (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2014, p. 10) que supere a fragmentação 

característica da divisão capitalista do trabalho. Isso porque, como adverte Mészáros: 

A plena realização do projeto socialista é inconcebível sem um bem-sucedido 
tratamento consciente, integrado e “totalizante” (embora, é claro, mediado) de seus 
problemas pelos produtores associados, em um ambiente globalmente interligado 
que é “inconscientemente” criado, antes de tudo, pelo próprio desenvolvimento do 
capitalismo. [...] Mas, precisamente por esta última razão, só se pode apelar com 
realismo para a importância crescente de uma consciência social totalizante 
evocando-se ao meso tempo as mediações materiais necessárias – que visam á 
superação da dada fragmentação do trabalho – pelas quais se torna inicialmente 
possível o desenvolvimento desta consciência (MÉSZÁROS, 2011, p. 1062). 

Como observa Mészáros, na sequência da citação acima, a fragmentação do trabalho 

não pode ser eliminada pela “socialização da produção” capitalista, nem superada de imediato 

por uma revolução socialista, tendo em vista as estruturas materiais internalizadas da 

tradicional divisão global do trabalho. Assim, enfatiza Mészáros a importância das mediações 
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materiais e sua capacidade de promover a “redução progressiva do papel restritivo das 

determinações materiais herdadas” (ibidem).    

Nesse processo, a transformação das circunstâncias adquire um caráter pedagógico, 

coincidindo a sua modificação com a modificação do próprio homem. O que nos permite 

afirmar que as transformações materiais e pedagógicas são inseparáveis no processo de 

transformação revolucionária da sociedade. Somente assim, o pensamento filosófico pode 

retomar o pressuposto epistemológico advogado pela filosofia da práxis, anteriormente 

apontado, tornando-se um modo de pensar que, mais do que interpretar de diferentes formas o 

mundo, permite-nos transformá-lo (MARX, 2007, p. 535). 

Aqui está ancorada a concepção histórico-crítica da educação, que estruturando-se no 

interior da reforma intelectual e moral proposta por Gramsci, tem a pretensão de subsidiar o 

processo de transição socialista, expressando em termos pedagógicos o processo de 

transformação material da sociedade. Para o seu desenvolvimento, partimos do pressuposto de 

que a divisão social do trabalho capitalista, que determina a prática político-pedagógica e a 

organização do trabalho escolar, sob a tutela do Estado, necessita ser superada. Intersecção 

essa destacada por Mészáros, em A teoria da alienação em Marx: 

[...] a transcendência positiva da alienação é, em última análise, uma tarefa 
educacional, exigindo uma “revolução cultural” radical para a sua realização. O que 
está em jogo não é apenas a modificação política das instituições de educação 
formal. [...] Marx ressaltou vigorosamente a continuidade ontológica objetiva do 
desenvolvimento do capital, materializado em todas as formas e instituições de 
intercâmbio social, e não apenas nas mediações de segunda ordem, diretamente 
econômicas, do capitalismo. É por isso que a tarefa de transcender as relações 
sociais de produção alienadas sob o capitalismo deve ser concebida no quadro global 
de uma estratégia educacional socialista (MÉSZÁROS, 2006, p. 264).     

Para tanto, são imprescindíveis condições objetivas e subjetivas, forjadas na 

transformação das relações sociais vigentes (FREITAS, 1995, p. 61), e a superação dos 

entraves para o desenvolvimento da humanidade, destacando-se nesse processo a liberação 

dos meios pedagógicos, da forma e o conteúdo escolar, com vistas à socialização do 

conhecimento sistematizado ou elaborado, ou ainda, do “saber escolar” (DUARTE & 

OLIVEIRA, 1990). É nesse contexto de liberação das forças produtivas dos entraves das 

relações sociais dominantes que a defesa intransigente dos conteúdos escolares (SAVIANI, 

2009a, p. 50) ganha sentido, devendo ser entendida como parte inerente às estratégias 

populares de desarticulação do trabalho escolar da tutela do Estado.  
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Para Duarte e Saviani, há uma dimensão estratégica na defesa da escola pública como 

espaço de socialização do saber elaborado, coincidindo a elevação cultural das massas, 

prerrogativa do espaço escolar, sobretudo na perspectiva da Pedagogia Histórico-Critica, e a 

construção mesma da sociedade socialista. Porém, enfatizam os autores a contradição que 

acompanha a relação entre a especificidade do trabalho educativo, qual seja a socialização do 

conhecimento em suas formas mais desenvolvidas (ibidem), e os interesses corporativos do 

capital, que buscando naturalizar a propriedade privada e a divisão social do trabalho 

capitalista por meio de suas reestruturações produtivas, impõem-se na forma escolar sob a 

tutela do Estado educador2, impedindo que a escola pública seja adequada aos interesses das 

classes subalternas.  

Somente uma reestruturação radical de toda a estrutura socioeconômica pode superar a 

tradicional divisão do trabalho, tomando como ponto de partida a confrontação do Estado 

capitalista pelo trabalho (MÉSZÁROS, 2011, p. 1054), liberando, assim, as forças produtivas 

das amarras das relações sociais capitalistas que o Estado sintetiza, ancoradas na propriedade 

privada dos meios de produção, destacando-se, dentre eles, o conhecimento elaborado3. 

 Basta ver o constante ataque do que Saviani denomina de “pedagogia corporativa”, 

fruto da elaboração de uma intelectualidade orgânica a serviço do capital em seu processo de 

reestruturação produtiva, que não somente almeja transformar a educação em moeda de troca, 

buscando, por meio do controle dos currículos escolares, a adequação do modo de vida das 

camadas populares aos fundamentos do modelo empresarial (SAVIANI, 2010, p. 440).  
                                                             
2 O conceito Estado educador é utilizado por Marx na Crítica ao Programa de Gotha. Inspirado nas ações da 
Comuna de Paris, Marx defende uma educação pública custeada pelo Estado e controlada pelos trabalhadores. 
Assevera Marx: “Isso de “educação popular a cargo do Estado” é completamente inadmissível. Uma coisa é 
determinar, por meio e uma lei geral, os recursos para as escolas públicas, as condições de capacitação do 
pessoal docente, as matérias de ensino etc., e velar pelo cumprimento destas prescrições legais mediante 
inspetores do Estado, como se faz nos Estados Unidos, e outra coisa completamente diferente é designar o 
Estado como educador do povo! Longe disso, o que deve ser feito é subtrair a escola a toda a influência por parte 
do governo e da Igreja Sobretudo no Império Prussiano-Alemão (e não vale fugir com o baixo subterfúgio de 
que se fala de um “Estado futuro”; já vimos o que é este), onde, pelo contrário, é o Estado quem necessita de 
receber do povo uma educação severa’ (MARX, s/d, p. 223).  

3 Criticada por setores no âmbito do marxismo, a tese defendida por Saviani de socialização do conhecimento em 
suas formas mais desenvolvidas é uma das balizas da concepção histórico-crítica da educação. Uma vez que o 
desenvolvimento tecnológico e aumento da potencialidade produtiva no interior do processo histórico e 
econômico coloca na ordem do dia a necessidade de que os “indivíduos singulares sociais” (MARX, 2011, p. 
706) se apropriem do “poder produtivo geral” (MÉSZÁROS, 2011, p. 1056), o domínio do saber necessário para 
que o trabalhador coletivo seja capaz de controlar o complexo produtivo em sua totalidade, superando os limites 
da tradicional divisão social do trabalho, é “ponto passivo” na teoria marxiana da educação e ensino 
(LOMBARDI, 2011, p. 236).  
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No próximo item, apresentaremos a ancoragem das teorias (neo)liberais da educação 

na reestruturação capitalista, que, a pretexto de defenderem a liberdade e a autonomia dos 

estudantes, naturalizam o modo capitalista de produção, vendendo a ilusão de que os defeitos 

estruturais do sistema pedem ser corrigidos por meio da educação, mantendo intacta a 

estrutura econômica que, em última instância, determina a crise de todo o complexo sistema 

educacional da sociedade (MÉSZÁROS, 2006, p. 263).    

2. A nova “sociedade das ilus es” e os fundamentos pedagógicos da reestruturação 

capitalista 

Em 1989, jornais e emissoras de televisão de todos os países transmitiram ao vivo 

imagens da queda do Muro de Berlim, que separara, até então, os dois lados da Alemanha 

dividida pela Guerra Fria. No intuito de construir uma narrativa para os fatos, os apologetas 

do sistema capitalista saudaram tais acontecimentos como a vitória do capitalismo sobre o 

comunismo, cuja inviabilidade supostamente se evidenciava. 

No âmbito da teoria social, destacou-se um sentimento de ceticismo em relação à 

possibilidade de mudanças históricas, num pessimismo em relação ao progresso da 

humanidade e a possibilidade de paz, liberdade, ou mesmo fraternidade universal. Tratava-se 

do movimento da “pós-história” (Posthistoire) (ANDERSON, 1992, p. 7).  

 Em O desafio e o fardo do tempo histórico, observa Mészáros que nesse contexto as 

conquistas da tradição Iluminista no campo da teoria da História foram subvertidas, impondo-

se uma “filosofia da história anti-histórica”. Se o pensamento Iluminista objetivava traçar uma 

linha de demarcação entre o mundo da interação societária e a natureza, com vistas a tornar 

inteligíveis as especificidades do desenvolvimento sócio-histórico do qual emergem regras 

definidas a partir dos objetivos humanos, na atualidade: “[...] a temporalidade histórica é 

radicalmente suprimida e o domínio da história humana submerge no mundo cósmico da 

natureza – em princípio ‗desprovida de sentido’” (MÉSZÁROS, 2007, p. 45). O resultado é a 

perda da consciência do tempo histórico e a emergência dos discursos “pós-modernos”, com 

sua crítica às grandes narrativas (ibidem, p. 46).   

Na contramão do pessimismo e ceticismo que acometera grande parte da 

intelectualidade mundial, independentemente do matiz ideológico, em sintonia com o 

Departamento de Estado americano, Francis Fukuyama saudava entusiasticamente o “fim da 

história”. Ao final do século XX a humanidade teria enfim atingido o ponto final de sua 
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evolução ideológica com o triunfo da democracia liberal ocidental sobre os demais 

concorrentes. Como propugnara Hegel, a “razão como liberdade na terra foi consumada nas 

instituições de um Estado liberal” (ANDERSON, 1992, p. 12), cinicamente identificado pelos 

defensores da ordem imperialista como “Pax Americana” (MÉSZÁROS, 2012, p. 15).  

A verdade é que o “triunfalismo” que na atual etapa histórica leva o imperialismo 

norte-americano a se apresentar como o “Estado internacional” almeja ocultar a profunda 

crise estrutural na qual se encontra o sistema capitalista, incapaz de controlar suas 

contradições, que se manifestam não somente no antagonismo de interesses entre o capital e o 

trabalho, resultando em constantes conflitos entre os diferentes povos e nações. A ideia de um 

“governo mundial”: 

[...] viável implicaria, como base material necessária, que se eliminassem da 
constituição global do sistema do capital todos os antagonismos materiais 
significativos, e a consequente administração harmoniosa da reprodução do 
metabolismo social por um monopólio global incontestado, que abrangeria todas as 
facetas da reprodução social com a alegre cooperação da força de trabalho global – 
uma verdadeira contradição em termos; ou que um único país imperialista 
hegemônico governasse todo o mundo permanente e autoritariamente e, sempre que 
necessário, violentamente, uma forma insustentável e absurda de governar a ordem 
mundial (ibidem, p. 101). 

Apesar das pretensões capitalistas, somente um modo socialista de reprodução do 

metabolismo social, fundamentado na cooperação e livre associação dos produtores, seria 

capaz de alterar a base material e simbólica da qual emergem os irreconciliáveis antagonismos 

e contradições de uma ordem capitalista altamente conflituosa. 

Como solução para a sua crise estrutural, o capital impõe estratégias de reestruturação 

produtiva, utilizando-se para tanto de meios legais e ilegais, estimulando guerras e golpes de 

Estado para exercer o controle sobre os recursos aturais e a força de trabalho4, intensificando 

o grau de exploração, com vistas a recuperar a taxa de lucratividade. O que, como observa 

Mészáros, tem implicações pedagógicas profundas:  

A educação formal está profundamente na totalidade dos processos sociais, e mesmo 
em relação à consciência do indivíduo particular suas funções são julgadas de 
acordo com sua raison d´être, identificável na sociedade como um todo. Nesse 
sentido, a crise atual da educação formal é apenas a “ponta do iceberg”. O sistema 
educacional formal da sociedade não pode funcionar tranquilamente se não estiver 
de acordo com estrutura educacional geral – isto é, com o sistema específico de 
“interiorização” efetiva – da sociedade em questão (MÉSZÁROS, 2006, p. 275). 

                                                             
4 A exemplo do Golpe de 2016, no Brasil, colocando fim ao pacto da Nova Republica (LIMA & LOMBARDI, 
2017), marcando o inicio de uma nova ofensiva neoliberal, capitaneada por setores da elite nacional articulados 
ao Departamento de Estado amarericano, aos quais se somam aparelhos privados de hegemonia que atuam no 
âmbito da pedagogia corporativa, como a Fundação Lemann.    
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 Dentre as estratégias de superação da crise capitalista, destacam-se as reformas 

educacionais, objetivando adequar a educação dos trabalhadores ao processo de reprodução 

da ordem capitalista, seja por meio da criação de aparelhos privados de hegemonia, seja pela 

expropriação dos fundos públicos pelas grandes corporações privadas de ensino ou 

organizações sociais e fundações do “terceiro setor”.   

No ataque à educação pública se evidencia a complexidade da ação imperialista que, 

ainda que apoiada no ataque financeiro, elemento determinante, não deixa de evidenciar o que 

Bourdieu e Wacquant denominam de “imperialismo simbólico”: 

A difusão dessa nova vulgata planetária — da qual estão notavelmente ausentes 
capitalismo, classe, exploração, dominação, desigualdade, e tantos vocábulos 
decisivamente revogados sob o pretexto de obsolescência ou de presumida 
impertinência — é produto de um imperialismo apropriadamente simbólico: seus 
efeitos são tão mais poderosos e perniciosos porque ele é veiculado não apenas 
pelos partidários da revolução neoliberal — que, sob a capa da “modernização”, 
entende reconstruir o mundo fazendo tábula rasa das conquistas sociais e 
econômicas resultantes de cem anos de lutas sociais, descritas, a partir dos novos 
tempos, como arcaísmos e obstáculos à nova ordem nascente, — porém também 
por produtores culturais (pesquisadores, escritores, artistas) e militantes de 
esquerda que, em sua maioria, ainda se consideram progressistas (BOURDIEU; 
WACQUANT, 2000, p. 1). 

     A reestruturação capitalista tem na “nova vulgata planetária” um instrumento 

ideológico de consolidação da nova ordem econômica mundial. Como consequência, reforça-

se uma ética individualista, que no âmbito pedagógico se expressa nas competências e 

habilidades, na qualidade total e na empregabilidade, substrato do que se propõe ser um “novo 

paradigma” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2014, p. 36), dessa que Duarte denominou de 

“sociedade das ilusões” (DUARTE, 2003). 

 Em A montanha que devemos conquistar, Mészáros conclui que, diante da crise 

estrutural do sistema do capital, o Estado se tornou incapaz de solucionar os grandes 

problemas postos à humanidade, aprofundando as contradições com suas medidas corretivas 

(MÉSZÁROS, 2015, p. 15). Fica cada vez mais evidente que seus “remédios parciais” não 

podem retificar os antagonismos materiais fundamentais, políticos e culturais, assim como as 

desigualdades estruturais (idem, 2011, p. 88).  

As reformas educacionais realizadas no contexto da reestruturação produtiva do 

capital não passam de mais uma das bravatas da “sociedade das ilusões”, que transferindo aos 

trabalhadores a responsabilidade pelo desemprego e a precarização das condições de trabalho, 

almejam ocultar os defeitos estruturais do sistema capitalista.  
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Como já havia observado Engels, o Estado moderno com suas diferentes formas é uma 

organização criada pela sociedade burguesa para defender as condições exteriores gerais do 

modo capitalista de produção. Seu objetivo fundamental é defendê-lo dos atentados, seja dos 

operários, seja dos próprios capitalistas isolados. Conclui Engels que: “[...] o Estado moderno, 

qualquer que seja a sua forma, é uma máquina essencialmente capitalista, é o Estado dos 

capitalistas, o capitalista coletivo ideal” (ENGELS, s/d, p. 330 – grifo nosso). 

Tendo em vista que não basta uma crítica ao Estado, sendo necessária uma alternativa 

sustentável à totalidade das funções de reprodução da sociedade (MÉSZÁROS, 2015, p.16), 

apontaremos a seguir elementos constitutivos de uma educação para além das amarras do 

Estado educador, uma educação para além do capital (MÉSZÁROS, 2005).  

3. Fundamentos da concepção histórico-crítica da educação: por uma educação para 

além do capital  

  Captando com precisão a função corretiva vital das diferentes formações estatais 

historicamente constituídas, destaca Mészáros que sua função não é outra senão a manutenção 

e o fortalecimento dos imperativos materiais de autoexpansão do sistema. O que nos leva a 

concluir com o autor que o desafio de nossa época não é outro senão: 

[...] a crítica radical dos termos de referência fundamentais do Estado, uma vez que a 
modalidade historicamente estabelecida e tomada de decisão global afeta mais ou 
menos diretamente a totalidade das funções reprodutivas da sociedade, desde os 
processos produtivos materiais elementares até os domínios culturais mais mediados 
(MÉSZÁROS, 2015, p. 16).       

É por isso que em sua Crítica ao programa de Gotha, de 1875, publicada dois anos 

após o Congresso de Haia, os problemas da transição dos Estados capitalistas ao socialismo 

ganharam destaque. Marx não deixa dúvidas quanto à necessidade de que o movimento 

operário supere a crença socialdemocrata no Estado. Enfrentando, assim, a problemática do 

trabalho, da propriedade dos meios de produção, passando pelas questões do direito e da 

igualdade, desaguando nas questões do Estado, cujas correções, segundo os socialdemocratas 

alemães, poderiam resultar no “Estado livre”. Para estes últimos, o Estado seria o construtor 

da organização socialista do trabalho, e não a luta revolucionária dos próprios trabalhadores 

(MARX, s/d, p. 219). Na contramão das teses lassalleanas5, sentencia Marx:  

                                                             
5 Ferdinand Lassalle foi um dos principais inspiradores da socialdemocracia alemã, que, como enxergara Marx, 
mantinha um entendimento secreto com Bismarck, colaborando para a integração do movimento operário na 
estrutura regulatória o Estado (MÉSZÁROS, 2015, p. 39). 

1230



 

 

Entre a sociedade capitalista e a sociedade comunista medeia o período da 
transformação revolucionária da primeira na segunda. A este período corresponde 
também um período político de transição, cujo Estado não pode ser outro senão a 
ditadura revolucionária do proletariado (ibidem, p. 221 – grifo nosso).    

Tal tese, no entanto, não pode ser confundida com a mera tomada do poder de assalto 

pelos trabalhadores, posto que a Comuna de Paris, de 1871, dera ao proletariado uma lição 

histórica de que a ditadura do proletariado não se resume à derrubada violenta de um governo 

opressor. No ano seguinte à Comuna, em seu discurso ao final dos trabalhos realizados no 

Congresso de Haia, que resultara na expulsão de Bakunin e o grupo dos anarquistas da 

Internacional Comunista, destaca Marx que a supremacia política para se estabelecer uma 

nova organização do trabalho requer do proletariado a disposição para derrubar a velha 

política que sustenta as velhas instituições (cf. GABRIEL, 2013, p. 588).  

A dinâmica da luta de classes no interior de qualquer formação estatal é que define a 

força e contundência das táticas e estratégias do movimento operário, não devendo Marx ser 

confundido com um mero apologeta da violência. E preciso entender, na trilha deixada pelos 

pais da filosofia da práxis, Marx, Engels, posteriormente representada por Lênin e Gramsci, 

que a ditadura do proletariado corresponde à hegemonia das classes subalternas no processo 

de transição à sociedade comunista, o que pressupõe a superação da institucionalidade da 

velha ordem burguesa, cuja crise estrutural e seus efeitos, longe de referendar a tese da crise 

do marxismo, evidenciam a atualidade histórica da ofensiva socialista (MÉSZÁROS, 2011, p. 

787).  

 É preciso que o processo de reprodução social geral com suas diferentes ações 

produtivas materiais esteja articulado a um processo geral de tomada de decisão, resultando 

numa “totalidade sustentável” como propõe Mészáros (idem, 2015, p. 93). É por isso que na 

crítica ao Estado Marx e Engels não se limitaram, como os lassaleanos, a exigir do Estado 

burguês que se tornasse educador das massas. 

 A análise marxiana da educação é tratada no interior do modo capitalista de produção, 

estando articulada à problemática da divisão social do trabalho capitalista, integrando o 

quadro teórico fundamental de análise das relações de produção capitalistas, marcadas pela 

subordinação do trabalho ao capital. É no interior do processo de transformação das relações 

fundamentais do modo de produção capitalista que devemos pensar historicamente a 

educação, destacando-se o controle do processo de ensino e aprendizagem pelas massas 

trabalhadoras como uma das medidas de subversão das bases estruturantes desse sistema, no 

interior do qual a atuação do Estado educador tem seu lugar de destaque. Se seria um 
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equívoco confiar excessivamente nas possibilidades revolucionárias do sistema educacional 

vigente, não deixa de sê-lo o pessimismo e a omissão em relação à necessidade de que o 

sistema educacional seja subvertido nas condições atuais, não se devendo acreditar que 

somente após a modificação das estruturas sociais é que se inicia a construção de um novo 

sistema escolar (MANACORDA, 2007, p. 102).      

Pensar as transformações educacionais a partir de reformas pontuais, ainda que de 

cunho progressista, não é suficiente para o tamanho da “montanha que devemos conquistar” 

(MÉSZÁROS, 2015). Como observa Mészáros: 

A questão central da atual “contestação” das instituições educacionais estabelecidas 
não é simplesmente o “tamanho das salas de aula”, a inadequação das instituições de 
pesquisa” etc., mas a razão de ser da própria educação. Desnecessário dizer: tal 
questão envolve inevitavelmente não só a totalidade dos processos educacionais, 
“desde a juventude até a velhice”, mas também a razão de ser dos instrumentos e 
instituições do intercâmbio humano em geral. Se essas instituições – incluindo as 
educacionais – foram feitas para os homens, ou se os homens devem continuar a 
servir às relações sociais de produção alienadas – esse é o verdadeiro tema do 
debate. A “contestação” da educação, nesse sentido mais amplo, é o maior desafio 
ao capitalismo em geral, pois afeta diretamente os processos mesmos de 
“interiorização” por meio dos quais a alienação e a reificação, puderam, até agora, 
predominar sobre a consciência dos indivíduos (idem, 2006, p. 275).       

 Uma tarefa de ordem pedagógica se destaca na construção da consciência socialista de 

massas, apresentando-se como contraponto ao processo de interiorização do modo de vida 

capitalista. Tarefa que não se restringe aos aspectos educacionais, devendo estar articulada à 

transformação de todo o complexo de reprodução sociometabólica do capital, que deve ser 

racionalmente reestruturado, emergindo desse processo um macrocosmo conscientemente 

controlado, a partir de autodeterminações autônomas de “microcosmos” qualitativamente 

diferenciados, ancorados em novas relações sociais (idem, 2011, p. 629).  

 Tais mediações materiais não podem ser confundidas com o gradualismo e 

reformismo. É necessário integrar os “passos parciais” a uma estratégia global que supere o 

caráter contingente das reivindicações cotidianas de melhoria do padrão de vida dos 

trabalhadores, cuja conquista é passível de retrocessos. Do que se trata, sentencia Mészáros, é 

de “reestruturar radicalmente a divisão do trabalho estabelecida” (ibidem, p. 630).    

Como observa Bernardo, a luta contra o capital não pode ser travada no âmbito da 

concorrência, o que implicaria na aceitação das regras do jogo capitalista: 

A única maneira por que se afigura possível combater o mercado mundial é no nível 
em que vigoram e prevalecem os seus critérios próprios, ou seja, pela expansão e 
aprofundamento das novas relações sociais surgidas na luta autônoma. Se o mercado 
mundial capitalista não pode ser combatido por dentro, deve ser apenas combatido 
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de fora, pela redução do seu campo de vigência mediante a proliferação de processos 
simultâneos de luta autônoma (BERNARDO, 1991, p. 349).   

 É por isso que Mészáros, em acordo com as proposições gramscianas apresentadas na 

introdução, afirma que:  

[...] a transcendência positiva da alienação é, em última análise, uma tarefa 
educacional, exigindo uma “revolução cultural” radical para a sua realização. O que 
está em jogo não é apenas a modificação política das instituições de educação 
formal. Como já vimos, Marx ressaltou vigorosamente a continuidade ontológica 
objetiva do desenvolvimento do capital, materializado em todas as formas e 
instituições de intercâmbio social, e não apenas nas mediações de segunda ordem, 
diretamente econômicas, do capitalismo. É por isso que a tarefa de transcender as 
relações sociais de produção alienadas sob o capitalismo deve ser concebida no 
quadro geral de uma estratégia educacional socialista (idem, 2006, p. 264).  

 A revolução cultural é parte integrante da reestruturação do sociometabolismo do 

sistema capitalista, cuja radicalidade atribui à educação – como parte constitutiva desse 

processo – importância estratégica, articulando-se à revolução social da qual emergirá uma 

nova civiltá. Segundo Gramsci:  

O fato de uma multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente e de 
maneira unitária a realidade presente é um fato ‗filosófico’ bem mais importante e 
original do que a descoberta, por parte de um ‗gênio’ filosófico, de uma verdade que 
permaneça como patrimônio de pequenos grupos intelectuais” (GRAMSCI, 2006, p. 
96).  

Somente a reforma moral e intelectual proposta pela filosofia da práxis poderá 

desenvolver a consciência socialista das massas, alçando-as à condição de dirigentes do 

processo de transformação social. Apresentando-se como instrumento pedagógico no interior 

do processo de reforma, a concepção histórico-crítica da educação objetiva, no âmbito teórico, 

a elaboração de uma concepção filosófica da prática social, ou práxis, possibilitando a 

consciência socialista das massas. No âmbito prático-organizativo do complexo educacional, 

tal concepção propõe a subversão dos fundamentos da ordem societária sintetizada no Estado 

educador, que desenvolvendo o seu caráter orgânico, almeja incorporar as forças de oposição 

por meio da armadilha das falsas mediações (MÉSZÁROS, 2011, p. 596).  

A concepção histórico-crítica da educação é forjada a partir de um duplo movimento. 

Partindo do caráter sincrético da concepção de mundo e do vínculo das diferentes formas de 

organização das camadas populares a demandas cotidianas, que se esvaziam na temporalidade 

imediata, ela supera os limites da percepção da prática cotidiana que os indivíduos têm, 

elevando-a ao status de uma concepção filosófica da práxis. Tal movimento de ordem teórico-

prática não para na mudança qualitativa da percepção de mundo que os indivíduos têm de si 

mesmos (“conhece-te a ti mesmo”), tornando-se parte substantiva da consecução de novas 
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formas de organização social, ancoradas em novas relações sociais, para além das relações 

sociais capitalistas. Trata-se de uma concepção de educação que tem por ambição a 

radicalização das necessidades humanas historicamente determinadas, credenciando-se como 

uma mediação concreta no contexto de transição, marcado por um processo de transições 

dentro da transição, ou de revoluções dentro da revolução, colaborando para que o projeto 

socialista torne-se uma realidade irreversível (ibidem, p. 597).           

Em síntese, é preciso que o processo de transição à sociedade comunista desenvolva 

fundamentos pedagógicos coerentes com a nova sociedade em construção. 

Concomitantemente ao processo de definhamento ou fenecimento do Estado e a emergência 

de novas relações sociais de produção desarticuladas da ordem capitalista, amplia-se o espaço 

de participação autogestionária das camadas populares, o que implica na sistematização dos 

elementos pedagógicos do processo de transição, que alterando a forma e o conteúdo da 

educação, adequando-os aos interesses das camadas populares, faz coincidir a transformação 

dos indivíduos e das circunstâncias (MARX, 2007, p. 537).  

À guisa de conclusão  

Apresentamos neste artigo os fundamentos teórico-práticos de uma concepção 

histórico-crítica da educação, que, superando o debate “educação formal” versus “não-

formal”, ou “cultura erudita” versus “cultura popular”, incorpora o desafio da reforma 

intelectual e moral colocado por Gramsci, propugnando uma escola unitária (MANACORDA, 

2008, p. 171), que articule o trabalho livremente associado e o currículo escolar, superando a 

tradicional divisão capitalista do trabalho que separa o Homo faber e o Homo sapiens (cf. 

MÉSZÁROS, 2005, p. 49). Uma escola que seja a expressão de uma sociedade também 

unitária, em que a dicotomia entre cultura moderna e cultura popular se torna anacrônica, 

colocando-se na ordem do dia a emergência de uma só cultura humana no seio das massas 

populares (SAVIANI, 2009b, p. 9). 

Tal revolução cultural acompanha de perto a realização da atividade coletiva 

consciente dos produtores associados por meio da socialização do processo de produção, 

transferindo-se o controle efetivo das unidades de produção do capital para o trabalho. O que 

requer a superação da concentração e centralização do capital, por meio da força política do 

trabalho (MÉSZÁROS, 2004, p. 342). Para vencermos o capital nesse processo, é necessário, 

como propugna Gramsci, no artigo Democracia operária, publicado no nº 7 do jornal 

L´Ordine nuovo, “dar forma e disciplina permanentes às energias desordenadas e caóticas dos 
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trabalhadores”. É necessário que a classe trabalhadora se torne uma: “[...] sociedade 

organizada que se eduque, que obtenha experiência, que adquira uma consciência responsável 

dos deveres que incumbem às classes que chegam ao poder do Estado” (GRAMSCI, 2004, p. 

246).     

  A vida social da classe trabalhadora é rica em instituições, articulando-se em múltiplas 

atividades. É preciso desenvolvê-las, organizando-as de modo global, vinculando-as a um 

sistema amplo e agilmente articulado, capaz de absorver e disciplinar toda a classe 

trabalhadora (ibidem, p. 247). Movimento cujo caráter pedagógico não pode ser 

negligenciado. Somente assim a relação entre as massas populares e o Estado educador 

capitalista poderá ser subvertida, recuperando-se a consciência histórica e o sentido de projeto 

da prática coletiva desenvolvida pelos trabalhadores livremente associados, colocando-se na 

ordem do dia a emergência de um Estado ético-político popular, inspirado na experiência das 

lutas populares, sobretudo na educação popular que emerge no processo de libertação dos 

povos subalternos em todo o mundo (SEMERARO, 2009).   
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CRÍTICA: NOTAS INTRODUTÓRIAS AO ESTUDO DA ESCOLA COMO 

INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

Dalton José Alves1 

 

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

A ideia da proposição de uma concepção pedagógica de novo tipo surgiu ao professor 

Dermeval Saviani, segundo o próprio, no início da década de 1980, depois de perceber que 

dentre as teorias pedagógicas conhecidas e presentes no imaginário e na prática dos 

educadores daquela época nenhuma satisfazia plenamente a sua percepção do papel da escola 

na sociedade capitalista (SAVIANI, 2019).  

Isto é retratado por Saviani no livro Escola e Democracia (2008) lançado em 1983. De 

um lado encontrava-se um conjunto de teorias por ele denominadas de não-críticas, tais 

como, a pedagogia tradicional, pedagogia nova e pedagogia tecnicista. São não-críticas, pois 

não consideram em suas análises e concepções os condicionantes econômicos, políticos e 

sociais sobre a escola. Neste aspecto estas teorias comungam dos mesmos fundamentos e 

visão social de mundo. E estes se apresentam sob a forma de uma concepção acrítica e 

idealista da escola, pois acreditam e julgam poder entender e explicar a escola por ela mesma. 

Concebem a escola de forma genérica, algo em si, abstrata, não fazendo distinção entre os 

muitos tipos e formatos de escolas existentes concreta e historicamente. Realizam uma análise 

interna da escola com foco principalmente no que ocorre em sala de aula, desconsiderando o 

mundo externo entendido como uma coisa independente e que em nada interfere, direta nem 

indiretamente, no que ocorre na escola e dentre da sala-de-aula. Para estas concepções o 

trabalho pedagógico é uma coisa entre o professor e seus alunos (SAVIANI, 2008, p. 05; 

NAGLE, 2001, p. 131ss).  

Por outro lado, compartilhavam da ideologia da crença nas possibilidades 

“revolucionárias” da escolarização, “na possibilidade de reformar a sociedade pela reforma do 

homem, para o que a escolarização tem um papel insubstituível, pois é interpretada como o 

mais decisivo instrumento de aceleração histórica” (NAGLEC, 2001, p. 134). O que, segundo 

Nagle, se traduziu no Brasil nas décadas de 1920 e 1930, em seus termos, como entusiasmo 

pela educação e otimismo pedagógico.  

O entusiasmo pela educação se traduz na crença de que “pela multiplicação das 

instituições escolares, da disseminação da educação escolar, será possível incorporar grandes 

camadas da população na senda do progresso nacional e colocar o Brasil no caminho das 

grandes nações do mundo” (Ibid.). É um período em que cresce a bandeira da luta pela 

erradicação do analfabetismo, tido como a “grande vergonha nacional” e prolifera-se a criação 

de escolas por todos os lados, porém, logo se percebe que só inaugurar escolas e enchê-las de 

alunos não resolve todos os problemas se não se alterar também o seu modo de se ensinar. Daí 
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o segundo momento deste movimento denominado por Nagle de “otimismo pedagógico”, o 

qual professa a crença  

de que determinadas formulações doutrinárias sobre a escolarização indicam 
o caminho para a verdadeira formação do novo homem brasileiro 
(escolanovismo) [...] Escolarização, o motor da história – aqui se encontra a 
crença resultante daquele entusiasmo e otimismo [...] a preocupação bastante 
vigorosa em pensar e modificar os padrões de ensino e cultura das 
instituições escolares, nas diferentes modalidades e nos diferentes níveis 
(Ibid.). 

Esta preocupação da escolarização como fator de progresso marcou este período e de 

certo modo permanece como um pano de fundo até a época atual quando se associa os 

problemas do desenvolvimento econômico do país à qualificação precária da mão-de-obra 

nacional, dentre outras alegações e que a solução para a crise e o desenvolvimento econômico 

seria melhorar a educação.  

O problema deste modelo de interpretação, dessas concepções, é pensar que 

a educação escolar melhorada é suficiente ou determinante para a solução 
dos problemas sociais. Isto justifica o “status quo” vigente, uma vez que 
escamoteia a realidade ao não deixar perceber que as razões dos problemas 
sociais devem ser buscadas noutro lugar, que se encontram, em última 
instância, na forma como a sociedade organiza a produção e a reprodução 
material da sua existência social e coletiva, ou seja, no fator econômico e 
político (ALVES, 2002, p. 115).  

Quem melhor soube explorar este problema e denunciá-lo foram as teorias crítico-

reprodutivistas (SAVIANI, 2008, p. 13-24). Se nas pedagogias não-criticas concebe-se a 

escola e a educação como redentoras da sociedade, como capazes de a “salvar” e assim 

consideram “apenas a ação da educação sobre a sociedade”. As teorias critico-

reprodutivistas, ao contrário, compõem as teorias do segundo grupo definido por Saviani 

como “críticas”, pois percebem os condicionantes sociais da educação. Por isto a concepção 

crítico-reprodutivista postula “não ser possível compreender a educação senão a partir dos 

seus condicionantes sociais. Há, pois, nessas teorias uma cabedal percepção da dependência 

da educação em relação à sociedade” (Ibid., p. 13). Neste caso, consideram “a ação da 

sociedade sobre a educação”. Há uma dependência necessária da educação em relação à 

sociedade; “a função própria da educação consiste na reprodução da sociedade em que ela 

se insere” (Ibid.). Opera-se a reprodução das condições de produção das forças produtivas 

(ciência, técnica/tecnologia, equipamentos, mão-de-obra etc.) e das relações de produção 

(forma de governo/estado, método de produção, divisão do trabalho, normas/leis, 

costumes/tradição, ideologia etc.).  

O mérito desta perspectiva foi desvelar a falácia e a ingenuidade da crença no poder da 

escolarização para o equacionamento de todos os problemas sociais e econômicos existentes. 

1239



 

4 
 

Sendo a escola e mesmo a educação lato sensu, criadas pela sociedade e para a sociedade por 

razões econômicas, sociais, culturais; sendo elas mesmas derivadas, condicionadas, não 

podem exercer função determinante. 

As teorias crítico-reprodutivistas refletem adequadamente o pensamento de Marx e 

Engels, segundo o qual, “as armas da crítica não podem substituir a crítica das armas, a força 

material tem de ser deposta por força material” (MARX, 2002, p. 94). Por “armas da crítica” 

entenda-se a teoria e por “crítica das armas” a revolução. A superação de um modo de 

produção somente se realiza definitivamente com a criação de novas formas de produção 

material da vida imediata, das quais irá derivar outros modos de pensar, teorias, organização e 

funcionamento, novas relações de produção que lhe sejam correspondentes. “O modo de 

produção da vida material condiciona o processo em geral da vida social, político e espiritual. 

Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social 

que determina a sua consciência” (MARX, 1987, p. 30, grifos nossos).  

Como a educação escolar opera no campo da “teoria”, esta não pode ser concebida 

como a base da transformação material da vida social e, portanto, não pode atuar como 

“redentora” da sociedade, como querem fazer crer os ideólogos da burguesia, com a defesa de 

que apenas o investimento em educação pode “tirar o país da crise”. Questões e problemas 

econômicos se resolvem no campo econômico e não os deslocando para o campo da educação 

a qual não tem como e nem porque suportar esta carga.  

A escola atua neste processo com a função de formar os cientistas, os técnicos que irão 

conceber os diferentes equipamentos/máquinas que serão operados pela mão-de-obra 

disponível, bem como é pela própria escola que se formam esses trabalhadores que ocuparão a 

função de “mão-de-obra”, de “cientista” ou de “técnico”. E é pela escola que se veiculam, não 

só, mas principalmente, os valores e ideias que confirmam as relações sociais de produção 

pré-estabelecidas, os costumes. Educa-se para a submissão à forma de governo existente, ao 

método de produção baseado na divisão do trabalho e na heterogestão, às leis e normas, 

enfim, para a submissão à ideologia e necessidades objetivas e subjetivas da classe econômica 

dominante da sociedade. 

Além disso, a escola também reproduz os “agentes da exploração” do sistema 

produtivo (administradores, economistas, cientistas etc.); os “agentes da repressão” (exército, 

polícia, guarda-municipal, juízes, fiscais etc.); e os “agentes da ideologia” (jornalistas, líderes 

religiosos, profissionais da educação, publicitários, marqueteiros etc.) A escola ocupa um 

lugar privilegiado de reprodução das relações de produção de tipo capitalista, pois, “ela toma 

1240



 

5 
 

a si todas as crianças de todas as classes sociais e inculca-lhes durante anos a fio de audiência 

obrigatória ‘saberes práticos’ envolvidos na ideologia dominante” (SAVIANI, 2008, p. 19). 
 

1.1 Objetivos 

Neste trabalho procura-se mostrar que é possível a luta de classes nas classes de aula e 

na escola, que não se trata de ação inútil, inglória e muito menos redentora da sociedade; visa-

se defender a ideia de que a escola pode e efetivamente é um instrumento de transformação 

social, limitado, mas real e, por conseguinte, pensar como a escola pode ser esse instrumento; 

reapresentar e sublinhar o papel da Pedagogia Histórico-Crítica como uma teoria da educação 

crítica, não reprodutivista, segundo a qual a escola, apesar dos seus limites, pode e 

efetivamente é um instrumento de transformação rumo à emancipação humana, econômica e 

cultural, do ser social, da classe que tudo produz, a classe trabalhadora, a qual também tem o 

direito de se apropriar dos produtos culturais que são criações e patrimônios da humanidade. 

Concebida na práxis como ciência da ação-reflexão-ação a Pedagogia Histórico-Crítica 

embasa a sua proposta e o seu método no processo dialético da aprendizagem educacional 

como forma de fazer da escola um instrumento na luta social à favor dos dominados.   

 

2 Referencial Teórico 

Os estudos deste trabalho estão fundamentados no materialismo histórico-dialético de 

Marx, Engels e na concepção de educação de Antônio Gramsci, bem como nos principais 

referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica, em especial no pensamento de Dermeval Saviani.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O presente texto articula estudos realizados do próprio autor na área de trabalho e 

educação, pautados em pesquisa teórica e bibliográfica. Neste texto, na introdução, se 

apresentam as ideias gerais que serão apreciadas, bem como nos objetivos as intenções neste 

trabalho e os referenciais nos quais se fundamenta. No item resultados, parte central, serão 

apresentadas análises e sínteses provisórias que os estudos alcançaram até o presente 

momento. Inicia-se por apresentar os Argumentos favoráveis à escola como instrumento de 

transformação social, em contraposição principalmente à perspectiva crítico-reprodutivista. 

Discute-se, fundamentalmente, se a escola pode efetivamente ser um instrumento de 

transformação social. Responde-se afirmativamente a este problema. Posto isto, cumpre 

explicitar como isto pode ser realizado. O item seguinte, A Pedagogia Histórico-Crítica como 

práxis pedagógica emancipadora do ser social, é apresentada como uma alternativa viável 

nesta direção.  
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4  Resultados 

 

4.1   Argumentos favoráveis à escola como instrumento de transformação social. 
 

Em princípio, é preciso esclarecer que os resultados que serão delineados configuram 

uma síntese provisória de diversos estudos do autor caracterizados como notas introdutórias 

ao estudo da escola como instrumento de transformação social, os quais resultaram na 

compreensão de que a Pedagogia Histórico-Crítica é uma proposta viável e pertinente de 

como fazer da escola um espaço de luta de classes, de emancipação cultural dos 

trabalhadores, nos tempos atuais. 

Neste texto se dá ênfase aos argumentos favoráveis à escola como espaço de luta, em 

contraposição, principalmente, às teorias crítico-reprodutivistas. O problema desta concepção 

e que irá mobilizar a atenção, sobretudo, de Saviani, é a noção do papel da escola na 

sociedade que irá derivar de suas análises, qual seja, de que a escola opera como um aparelho 

ideológico de estado à serviço dos interesses do mercado sob a lógica do capital, para veicular 

uma visão-social-de-mundo para a obtenção do consenso e a conquista da hegemonia a favor 

do estado capitalista dominante. Porém, também se fará menção, conforme o caso, às 

concepções não-críticas, pedagogia tradicional, pedagogia nova, pedagogia tecnicista. 

Saviani responde ao conjunto destas concepções do modo seguinte: as pedagogias 

não-críticas não o satisfaziam, porque veiculavam uma concepção do mundo conservadora e 

alinhada à lógica do mercado, e, portanto, contrária às necessidades da classe trabalhadora. E 

as teorias crítico-reprodutivistas também não, porque, apesar de veicularem uma concepção 

crítica e situar a questão da escola no âmbito da luta de classes, não consideraram em suas 

análises a categoria da contradição dialética e, portanto, concluíram pela impossibilidade da 

luta de classes na educação escolar, por isto, de certo modo, também não contribuem para 

atender às necessidades das classes trabalhadoras. 

Saviani, por outro lado, por considerar a categoria da contradição dialética na análise 

da questão da educação escolar, percebe as coisas de outra forma, no sentido de que é possível 

fazer a luta de classes nas classes de aula. A sua concepção de uma nova teoria da educação, a 

Pedagogia Histórico-Crítica, a qual será mais adiante abordada, surge neste contexto como 

uma resposta à sua percepção desta problemática, a título de negação e superação das 

concepções pedagógicas não-críticas e das teorias crítico-reprodutivistas, onde propõe uma 

teoria crítica da educação, porém, sem ser reprodutivista, e sim, dialética e fundamentada na 

história. 
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Para Saviani, apesar da validade e contribuição das análises dos crítico-reprodutivistas, escapa 

a esta perspectiva reconhecer a importância do papel da escolarização dos trabalhadores, apesar dos 

limites definidos, por posicionarem-se, em última instância, de modo formal em relação à 

“contradição” e não dialeticamente. A “contradição dialética” permeia também o fenômeno da 

educação escolar, a qual consiste em “pensar por contradição” e não simplesmente “pensar a 

contradição”. 

Segundo Álvaro Vieira Pinto “enquanto a ciência da lógica formal procura descobrir 

identidades no curso dos fenômenos, o ponto de vista dialético é precisamente o oposto: 

procura revelar a oposição que se encontra oculta no íntimo do que parece idêntico (1979, p. 

189). Contudo, a lógica dialética implica alguns riscos que podem significar a sua anulação 

como concepção do mundo dinâmica, quando se fixa em alguns de seus pontos ou descobertas 

esquecendo que tudo é provisório e, portanto, mutável. Isto normalmente deriva de uma 

compreensão formalista do pensar e agir dialéticos. Pode-se dizer que é isto o que impede de 

os defensores da proposição crítico-reprodutivista perceberem o papel relevante da 

escolarização para os trabalhadores no processo da luta de classes. 

Para garantir que se tenha uma compreensão adequada do pensar e agir dialéticos é 

preciso saber primeiramente como funciona o “comportamento dialético”. Para Álvaro Vieira 

Pinto,  

O comportamento dialético não consiste em pensar a contradição, mas em 
pensar por contradição. A primeira atitude seria a posição na qual o sujeito 
se conservaria fora da contradição, a examinaria e enunciaria a distância, 
quando o que lhe compete fazer é instalar-se no âmago das contradições 
objetivas e pensá-las e expô-las de dentro delas mesmas (PINTO, 1979, p. 
211, grifos do autor). 

A questão da escola deve ser analisada sob este prisma, de forma a poder identificar as 

suas “contradições objetivas e pensá-las e expô-las de dentro delas mesmas” (Ibid.), como 

forma de explorar estas a favor das necessidades dos subalternos. Não basta saber que a 

escola é um aparelho ideológico de estado, portanto, um instrumento a serviço dos interesses 

dos dominadores, é necessário também identificar as contradições dialéticas deste processo. 

Só assim será possível 

Encontrar formas viáveis para enfrentar concretamente a questão da 
educação do trabalhador que é cidadão, aproveitando as contradições que o 
processo pedagógico capitalista apresenta e tentando romper com o seu 
círculo de dominação, é uma tarefa política da maior relevância, a ser 
assumida coletivamente pelos trabalhadores e pelos intelectuais 
comprometidos com seus interesses (KUENZER, 2011, p. 199). 

Pode-se retomar agora aquela citação de a pouco (MARX, 2002, p. 94), de que “a 

força material tem de ser deposta por força material”. Se a concepção do autor sobre este 
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assunto encerrasse aí, talvez a posição da teoria crítico-reprodutivista pudesse aparecer como 

a mais adequada, porém, voltando ao texto supracitado, Marx afirma em sequência:  

[...] mas a teoria também se converte em força material uma vez que se 
apossa dos homens. A teoria é capaz de prender os homens desde que 
demonstre sua verdade face ao homem, desde que se torne radical. Ser 
radical é atacar o problema em suas raízes. Para o homem, porém, a raiz é o 
próprio homem” (Ibid.). 

O pensar dialético de Marx, “por contradição”, nesta passagem, é exemplar e 

evidencia que é preciso olhar a questão da escola com mais cuidado. Não dá para descartar a 

sua contribuição absolutamente no processo de luta para a transformação da vida material. É 

preciso reconhecer que se o investimento para a melhor escolarização possível da classe 

subalterna é algo “insuficiente”, por outro lado, esta é uma condição “necessária” como parte 

singular do processo da luta de classes.  

Ao considerar a impossibilidade da transformação da sociedade pela 
transformação da escola, abandona-se este espaço como instrumento ineficaz 
de transformação social. Fazendo isto, abre-se mão da escola, por ser 
burguesa, capitalista, determinada pela sociedade, partindo do ponto de vista 
de que é preciso investir na transformação “geral” da sociedade, pois, assim, 
a escola se transformará “automaticamente”. Por isso, constitui uma perda de 
tempo e energia, teórica e política, tentar fazer a “revolução” através da 
escola. Em outras palavras, a luta de classes é impossível na escola. E, ainda 
que a luta de classes exista na escola, esta é uma luta inglória (ALVES, 
2002, p. 116, grifos do autor)2. 

É compreensível, mas não se justifica a postura crítico-reprodutivista de absoluta 

descrença no sentido de que nada de significativo pode vir da escola capitalista para os 

trabalhadores, marginalizados e dominados. É “crítica”, pois, considera os condicionantes 

sociais sobre a escola, mas, por fundar-se numa análise crítico-formal, não dialética, das 

relações entre escola e sociedade, se torna “reprodutivista”, ou seja, não considera a 

importância da escola para os trabalhadores, por ser liberal e servir de veículo de reprodução 

dos interesses e da ideologia do Estado capitalista dominante. Não aceita o papel da 

escolarização da classe trabalhadora como parte do processo da luta de classes pela 

emancipação humana, econômica e social dos trabalhadores. 

Obviamente que a luta pela transformação da sociedade não se realiza em sentido 

restrito na e pela escola, e sim, na luta pela superação das condições materiais que dão 

sustentação a sociedade em seu conjunto. Apenas se chama atenção que este é um processo 

complexo que deriva da síntese de muitas determinações3, sendo a questão da escola uma 

destas determinações.  

                                                           
2 Cf., também, ALTHUSSER apud SAVIANI (2008, p. 20); SNYDERS (1981, p. 287; 338).   
3 Ver “O método da economia política” (MARX, 1987, p. 16). 
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A questão do conteúdo trabalhado na escola, por exemplo, é emblemática. A 

pedagogia tradicional trata os conteúdos em termos de “verdades absolutas”, cristalizadas, as 

quais tem-se que assimilar tal como sem análise ou crítica. A pedagogia nova minimiza e, 

pode-se dizer, esteriliza o seu papel como agente formador na escola ao jogar todo o peso no 

método de ensino, no “otimismo pedagógico”, ou nega-o, “simplesmente por encerrar alguma 

espécie de ‘autoritarismo pedagógico’, desrespeito ao saber (conteúdo) do aluno etc.” 

(ALVES, 2002, p. 117). Juntem-se a estas as teorias crítico-reprodutivistas as quais 

desconsideram o conteúdo trabalhado pela escola por veicular os valores e a concepção social 

de mundo burguesas, da sociedade capitalista. Estas posturas têm em comum não reconhecer, 

em última instância, 

o caráter dinâmico do conhecimento e, sobretudo, que aí também se 
manifesta a contradição. Se por um lado o conhecimento veicula certos 
valores dominantes, não se reduz a isto, ele é contraditório. O conhecimento 
escolar não é produto, acabado e cristalizado, é processo. Em cada sala de 
aula o conhecimento se faz e refaz e não apenas é transmitido de forma 
positivista. Tanto o conteúdo, o conhecimento, transmitido na escola, é 
trabalhado diferentemente por cada professor, ora de modo mais 
aprofundado, ora de forma rasteira, superficial, como a apropriação desse 
conteúdo, por parte dos alunos, é, também, exercida de diferentes maneiras e 
em níveis mais ou menos aprofundados, de acordo com a visão de mundo de 
cada aluno e de suas necessidades e condições materiais, objetivas e 
subjetivas (sic.) (ALVES, 2002, p. 117). 

Por exemplo, um aluno(a) pobre, negro e morador da periferia, dificilmente perceberá 

a história da escravidão negra no Brasil da mesma forma que um aluno branco, da classe alta, 

fi lho de fazendeiros. Em que pese as críticas dos reprodutivistas às ilusões sobre esse suposto 

caráter relevante da escola na luta de classes como uma “luta inglória”, não se pode 

absolutizar essa posição. 

Segundo Renê Silveira, noutro contexto, em que trata da retirada do ensino da filosofia 

da escola de nível médio pela Ditatura Militar pós-1964 no Brasil e da consideração de alguns 

autores da época de que a filosofia retirada do currículo não oferecia afinal grandes riscos ao 

sistema, os comentários que ele tece sobre esta postura podem muito bem servir para se 

entender o próprio papel da escola na sociedade em sentido mais amplo. Diz ele,  

Mas será que essa filosofia considerada acrítica era, de fato, tão inofensiva? 
Ora, o que se ensinava nessas aulas ditas tradicionais? Conceitos metafísicos 
como essência e aparência, movimento e repouso, mudança e permanência, 
ser e devir, potência e ato, necessidade e contingência e outros? Noções de 
lógica, englobando a construção de silogismos e o exercício de distinguir 
argumentos válidos de não válidos? Temas éticos, como a moral, os valores, 
a liberdade, o bem, o mal, a justiça, os direitos e deveres, a vontade e tantos 
outros? (SILVEIRA, 1991, p.130). 
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Mesmo que o ensino destes conteúdos fosse tratado de forma acrítica, não 

contextualizada historicamente, de modo abstrato e genérico,  

seria difícil imaginar um ensino que abordasse questões como as elencadas 
acima sem que despertasse algum tipo de questionamento, de reflexão, ainda 
que não fosse essa a intenção de seus agentes [...] a realidade social concreta 
em que vive e de cujo confronto inevitável com o saber transmitido na escola 
podem desprender-se as centelhas do questionamento, da dúvida, ainda que 
de forma assistemática, desorganizada e superficial, mas que pode vir a ser o 
embrião de uma concepção mais crítica e fundamentada essa realidade” 
(Ibid., p. 130-131). 

Não se pode, portanto, absolutizar o caráter acrítico e não problematizador mesmo da 

escola burguesa (escola nova) ou tradicional. A vivência concreta do próprio aluno pode 

despertá-lo da sua passividade, contra sua “domesticação”, mesmo que esta não seja a 

intenção clara de quem ensina, do professor. Não se trata de defender um ensino tradicional 

ou escolanovista, mas de reconhecer que o conhecimento tem implicações e caminhos 

contraditórios, e não segue uma linha unívoca. “(...) não há como evitar totalmente que o 

mesmo saber utilizado para fins de alienação e dominação sirva também, por força das 

contradições que o afetam, ao questionamento e à libertação, em que pesem os limites dessa 

possibilidade” (Ibid., p.131). 

Em outros termos, continua Silveira, o conhecimento (conteúdo) veiculado pela escola 

“é permeado por contradições que o tornam, simultaneamente, um processo de 

mascaramento/desmascaramento, reprodução/transformação da realidade, ainda que a 

primeira destas funções tenha, para o Estado, predominância sobre a segunda” (Ibid., p. 132). 

Deste modo é preciso relativizar o caráter acrítico e inútil da escola no processo de 

luta de classes, pois, se o ensino veiculado pela escola é manipulável e assim oferece poucos 

riscos, o mesmo não se aplica ao seu conteúdo, vez que o que está em “potência” nada garante 

que não venha a se “atualizar” de modo destrutivo ao sistema e contra seus interesses 

imediatos e de classe. Conforme afirma Silveira, “a filosofia trabalhada de modo inofensivo 

não oferecia nenhuma garantia de que isto não se modificaria” (Ibid., p.132, grifos nossos).  

Saviani em sua obra Escola e Democracia (2008) ao analisar como as teorias não-

críticas e as crítico-reprodutivistas respondem ao problema da causa da marginalidade e o 

papel da escola neste processo delineia o quadro seguinte, em resumo: as teorias não-críticas 

pretendem ingenuamente resolver o problema da marginalidade por meio da escola sem 

jamais conseguir êxito; as teorias crítico-reprodutivistas explicam a razão do suposto fracasso, 

ou seja, “o fracasso é, na verdade, o êxito da escola”. Resulta disto a seguinte equação, a se 

ficar apenas com estas duas versões, tem-se de um lado a “ilusão” e de outro a “impotência”. 
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O problema permanece aberto. Em outros termos, “pode a escola ser um instrumento de 

emancipação humana, sobretudo, do ser que trabalha? ”  

Para não cair numa posição idealista ou voluntarista, deve-se partir das lições deixadas 

pelos crítico-reprodutivistas. “A escola é determinada socialmente; a sociedade em que 

vivemos, fundada no modo de produção capitalista, é dividida em classes com interesses 

opostos; portanto, a escola sofre a determinação do conflito de interesses que caracteriza a 

sociedade” (SAVIANI, 2008, p. 25). A classe dominante não tem um real interesse na 

transformação da escola tendo em vista o bem dos dominados. Ela apenas acionará, pela 

escola, mecanismos de adaptação e de submissão que evitem a transformação (Ibid.). 

Então, “é possível articular a escola com os interesses dos dominados?” 

Sim! Mas, qualquer movimento nesta direção deverá evitar tanto a crença no poder 

ilusório como a impotência, “colocando nas mãos dos educadores uma arma de luta capaz de 

permitir-lhes o exercício de um poder real, ainda que limitado” (Ibid.), mas o caminho é 

repleto de armadilhas e de mecanismos de adaptação que são acionados na direção dos 

interesses dos dominantes, mas de forma a serem confundidos com os anseios da classe 

dominada (Ibid.).  

Aqui deve-se recorre à categoria mediação. A escola é por excelência mediação. Ela 

sempre é um meio para um fim. A escola não tem um fim em si mesmo. Ela conduz sempre a 

algum outro lugar. Neste sentido, a escola pode tanto servir de mediação para a exploração e a 

submissão, como pode também servir de mediação para a emancipação humana e para a 

formação de um espírito crítico, nada conformista. Tudo dependerá dos agentes envolvidos 

neste processo, dos estudantes, dos professores, dos profissionais da educação que atuam na 

escola em diferentes funções, dos sindicatos de professores, das organizações estudantis etc. 

Lutar contra a marginalidade por meio da escola significa engajar-se no 
esforço para garantir aos trabalhares um ensino da melhor qualidade possível 
nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da educação é 
dar substância concreta a essa bandeira de luta de modo a evitar que ela seja 
apropriada e articulada com os interesses dominantes (SAVIANI, 2008, p. 
26). 

É preciso neste processo conceber de forma dialética a relação escola-sociedade no 

sentido de demonstrar que se a primeira (escola) é determinação da segunda (sociedade) isto 

não se faz de modo absoluto, total e sem contradições. Sob a ótica da dialética da contradição 

a luta de classes nas classes de aulas não é tão inglória assim como alguns autores crítico-

reprodutivistas conceberam, uma vez que, do ponto de vista da contradição, têm-se sempre 

alguma margem de ação possível, real e concreta no sentido contrário à manipulação e 

1247



 

12 
 

dominação exercida pela sociedade sobre a escola. Conforme registra SNYDERS, “quem diz 

luta diz possibilidade de avanço e naturalmente também de derrota” (1981, p. 356), isto é, a 

inutilidade da luta de classes na escola somente parece inútil quando se fixa apenas nas 

derrotas, nos limites da educação escolar sob a lógica do capital.  

Se o tipo de escola em dada sociedade reflete os interesses hegemônicos dessa 

sociedade, não é menos certo que os interesses e as necessidades (vitais) dos grupos 

dominados também não se façam presentes no espaço escolar. Mesmo que os desejos e 

necessidades dos dominados apareçam também na escola de forma subordinada, isto não 

significa que se dê como uma submissão passiva e nem pacífica. Há várias formas de 

resistências e defesa da própria cultura e dos valores dos dominados que se manifestam no 

interior da escola como possibilidades concretas e objetivas que demonstram a relevância e 

pertinência de se travar a luta de classes na escola, de forma sistemática e consciente, que 

torna a escola um espaço de contradição e um instrumento necessário, apesar de não 

suficiente, de transformação social. 

Conforme considera Saviani, noutro contexto, a escola apresenta contradições 

objetivas que se adequadamente exploradas pelas forças contra-hegemônicas podem se 

converter em espaço de conquistas importantes para a classe trabalhadora em sua luta contra a 

exploração. 

(...) Na sociedade moderna, o saber é força produtiva. A sociedade converte 
a ciência em potência material. Bacon afirmava: "saber é poder". E meio de 
produção. A sociedade capitalista é baseada na propriedade privada dos 
meios de produção. Se os meios de produção são propriedade privada, isto 
significa que são exclusivos da classe dominante, da burguesia, dos 
capitalistas. Se o saber é força produtiva deve ser propriedade privada da 
burguesia. Na medida em que o saber se generaliza e é apropriado por todos, 
então os trabalhadores passam a ser proprietários de meios de produção. Mas 
é da essência da sociedade capitalista que o trabalhador só detenha a força de 
trabalho. Aí está a contradição que se insere na essência do capitalismo: o 
trabalhador não pode ter meio de produção, não pode deter o saber, mas, sem 
o saber, ele também não pode produzir, porque para transformar a matéria 
precisa dominar algum tipo de saber. Sim, é preciso, mas "em doses 
homeopáticas", apenas aquele mínimo para poder operar a produção. É 
difícil fixar limite,  daí por que a escola entra nesse processo contraditório: 
ela é reivindicada pelas massas trabalhadoras, mas as camadas dominantes 
relutam em expandi-la (SAVIANI, 1994, p. 09). 

Daí que apesar dos limites da escola como veículo de transformação social, dado aos 

seus condicionantes sociais, as contradições apontadas dão margem para ações rumo a 

constituição de uma escola emancipadora, à medida que se lute por melhores condições de 
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trabalho dos profissionais da educação, dos professores e dos alunos que atuam na escola; à 

medida que se consiga melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem, com professores 

bem formados e estimulados, escolas bem equipadas, novas didáticas e novas metodologias 

de ensino que despertem o interesse dos jovens pelo estudo e lhes deem melhores condições 

da apropriação do saber socialmente elaborado etc. Ao melhorar a qualidade da escola 

pública, garante-se um melhor aproveitamento dos estudos por parte dos estudantes e, quiçá, 

além dos limites desejados e impostos pelo mercado e para além dos interesses do capital. Vez 

que “é difícil fixar este limite”, então, um dos caminhos é forçar a escola a ultrapassá-lo. 

Do ponto de vista externo, pode-se lutar por livros didáticos adequados, na forma e no 

conteúdo, à realidade social dos educandos trabalhadores (editoras); lutar por reformas 

curriculares sempre que se julgar necessário, que elevem o nível cultural dos estudantes e a 

sua formação omnilateral e não apenas atender às necessidades imediatas do mercado ou lutar 

contra reformas que se contraponham a isto (poder legislativo/poder executivo); reivindicar 

para os docentes jornadas de trabalho não extenuantes; melhores salários; contratação e 

formação de professores (sindicato) etc. 

Do ponto de vista interno (sala-de-aula), pode-se lutar pela valorização do conteúdo 

(estudo dos clássicos); pela elaboração de propostas didático-metodológicas que incrementem 

dialeticamente o ensino e a aprendizagem, sem justaposição ou subordinação, mas 

valorizando a relação entre ambos. Neste caso será apresentada mais adiante a Pedagogia 

Histórico-Crítica como uma proposta concreta e um caminho viável para isto. 

Do ponto de vista interno, ainda, pode-se discutir a tese da subvaloração do conteúdo 

no processo educativo escolar como um todo (educação básica e ensino superior) realizado 

pelas pedagogias hegemônicas, sobretudo, as pedagogias não-diretivas, escolanovistas, 

construtivistas, do aprender a aprender, das habilidades e competências, dentre outras. A 

objeção que se pretende empreender funda-se numa concepção de educação que julga 

qualquer subvaloração do conteúdo no processo educativo a própria negação da educação, 

uma vez que maximiza o papel da aprendizagem (espontaneísmo) em detrimento do ensino 

nesse processo. Ao se subvalorar o conteúdo ou o ensino alegando favorecer uma 

aprendizagem mais fecunda, alcança-se o resultado inverso, dado haver um equívoco do 

ponto de vista desta proposta em relação a sua concepção didático-metodológica e de 

estrutura e funcionamento da educação escolar, isto é, fixa-se na aprendizagem enquanto se 

deveria partir da relação condicionada entre ensino e aprendizagem. 
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Centrar-se na aprendizagem e no aluno como “único” sujeito válido da própria 

aprendizagem é tão equivocado quanto centrar só no professor, pois concebe-se o aluno como 

um ser “incondicionado”, puro, autônomo, isolado do mundo. O que é um ledo engano, 

ingênuo até, vez que o aluno está no mundo e o que ele é e será resulta dos condicionamentos 

que recebe e receberá da sociedade, queira ele ou não, saiba ele ou não, disto. O ser humano é 

um ser condicionado, e não há nada que qualquer indivíduo posso fazer para evitar isto. A não 

ser, decidir o que irá fazer com os condicionamentos que recebeu, recebe e continuará a 

receber sempre.   

Recorde-se de Gramsci, para quem, 

(...) a consciência da criança não é algo “individual” (e muito menos 
individualizado): é o reflexo da fração de sociedade civil da qual a criança 
participa, das relações sociais tais como se aninham na família, na 
vizinhança, na aldeia etc. A consciência individual da esmagadora maioria 
das crianças reflete relações civis e culturais diversas e antagônicas às que 
são refletidas pelos programas escolares (GRAMSCI, 2001, p. 44). 

Nenhuma pessoa pensa simplesmente como quer e o quer. Todos refletem em algum 

nível o modo de pensar e agir do todo a sua volta, do seu contexto social. A criança, quando 

ingressa na escola leva consigo a marca, inconsciente, da prática social da qual origina. Destas 

ela tem uma noção genérica, imprecisa, ingênua, absorvida mecanicamente e sem crítica. A 

escola irá contribuir para que essa criança faça a crítica desta sua herança cultural espontânea 

comum a todos nesta fase, burilando-a, para reabsorvê-la posteriormente num nível dialético 

mais elevado com uma concepção coerente e unitária dessa prática. 

Outro argumento em defesa da escolarização da classe trabalhadora se fundamenta na 

proposição de Gramsci acerca da necessidade de emancipação cultural das massas, processo 

este no qual a escola tem um papel relevante, apesar de não ocupar o papel central. Aqui vale 

observar como Gramsci concebe a “escola”, para se evitar confusão em relação à posição de 

Saviani quando defende a escolarização dos trabalhadores. Gramsci entende a escola em 

sentido mais amplo e não apenas como instituição formal de educação, pública ou privada. 

Esta tem relevância para o filósofo sardo, mas em articulação com outros espaços de 

aprendizagem e de educação cultural. É importante que se destaque isto para não incorrer no 

equívoco das teorias não-críticas da crença ingênua do “entusiasmo pela educação e o 

otimismo pedagógico”. 
[...] a relação pedagógica não pode ser limitada às relações especificamente 
"escolares", através das quais as novas gerações entram em contato com as 
antigas e absorvem suas experiências e seus valores historicamente 
necessários, "amadurecendo" e desenvolvendo uma personalidade própria, 
histórica e culturalmente superior. Esta relação existe em toda a sociedade 
no seu conjunto e em todo indivíduo com relação aos outros indivíduos, 
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entre camadas intelectuais e não intelectuais, entre governantes e 
governados, entre elites e seguidores, entre dirigentes e dirigidos, entre 
vanguardas e corpos de exército. Toda relação de “hegemonia” é 
necessariamente uma relação pedagógica [...] (GRAMSCI, 2006, p. 339, 
grifos nossos). 

Assim, contribuem também decisivamente para a formação do “homem trabalhador de 

novo tipo”, o trabalhador revolucionário, alçado à consciência de classe para si, diversas 

outras atividades e organizações da sociedade civil, por exemplo, as associações de bairros, 

movimentos populares, grêmios estudantis, sindicatos, partidos políticos operários, 

movimentos camponeses; jornais, revistas, rádios etc. que tomem partido a favor das causas 

dos trabalhadores; clubes, associações culturais e institutos de cultura popular etc. 

Nestes espaços e ações forma-se a consciência política crítica de classe dos 

trabalhadores, que assim começam a entender concretamente, como síntese de muitas 

determinações, qual o seu lugar real e não aquele que se imagina ocupar na engrenagem da 

sociedade tal como ela está constituída, qual seja, o lugar de explorado e de subalternizado4 

aos interesses do capital. Não para que se sintam intimidados e se resignem à esta situação, 

mas como forma de “conduzi-los” a uma concepção de vida superior (GRAMSCI, 2006, p. 

103). 

Nesse processo de elevação do nível cultural das massas, e por “massas” entendendo-

se a classe trabalhadora, Gramsci irá colocar a necessidade de aproximar os intelectuais dos 

“simples” e é isto o que faz segundo ele a “filosofia da práxis”, isto é, o materialismo 

histórico-dialético de Marx e Engels. 

Se ela afirma a exigência do contato entre os intelectuais e os simples não é 
para limitar a atividade científica e para manter uma unidade no nível 
inferior das massas, mas justamente para forjar um bloco intelectual-moral 
que torne politicamente possível um progresso intelectual de massa e não 
apenas de pequenos grupos intelectuais. O homem ativo de massa atua 
praticamente, mas não tem uma clara consciência teórica desta sua ação, a 
qual, não obstante, é um conhecimento do mundo na medida em que o 
transforma [...] A consciência de fazer parte de uma determinada força 
hegemônica (isto é, a consciência política) é a primeira fase de uma ulterior 
e progressiva autoconsciência, na qual teoria e prática finalmente se 
unificam (GRAMSCI, 2006, p. 103, grifos nossos). 

Não obstante a grande importância atribuída por Gramsci aos organismos de classe 

dos trabalhadores como meios eficazes para a criação e difusão de uma concepção de mundo 

coerente e unitária da classe trabalhadora, dos subalternos e dos “simples” como um tipo de 

                                                           
4 A respeito do tema da “emancipação dos subalternos” em Gramsci e os riscos e problemas das apropriações 
equivocadas, distorcidas, de outras vertentes culturais e políticas com as quais Gramsci não poderia se 
reconhecer, cf. DEL ROIO, M. Gramsci e a emancipação do subalterno. Revista de Sociologia e Política. 
Curitiba, PR: UFPR, n. 29, p. 63-78, nov., 2007. ISSN: 1678-9873. Disponível em: 
<https://revistas.ufpr.br/rsp/article/view/13702>. Acesso em: 01.ago.2019. 
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“pedagogia da contra-hegemônica”, isto em nada minimiza o papel relevante por ele atribuído 

também à escola, mesmo que sob a égide do capitalismo. Se a participação nos organismos de 

classe dos trabalhadores e nos movimentos e grupos de cultura “operária” engendra-se a 

consciência crítica e política de classe para si dos trabalhadores, a escola contribui ao 

promover o acesso ao saber sistemático produzido pelo conjunto da humanidade e, sobretudo, 

por apropriar aos trabalhadores do domínio dos instrumentos teóricos e metodológicos de 

sistematização do saber socialmente produzido. Por meio do qual poderão conceber mais 

claramente, de forma unitária e coerente, isto é, sistematizada, a própria concepção do mundo 

pela qual vale a pena lutar, em contraposição ao “mundo” que os explora e odeia (GRAMSCI, 

2001, p. 42-43). 

E mais ainda: segundo Acácia Kuenzer (2011), o trabalhador percebe o valor da escola 

para sua vida, mesmo que de forma inconsciente. As críticas à escola por ser burguesa e por 

veicular os valores hegemônicos favoráveis à classe detentora de todos os privilégios 

econômicos e sociais vigentes são justas e necessárias. Ocorre que quando estas críticas são 

feitas sem considerar as contradições dialéticas da realidade concreta tende-se a fazer o jogo 

do sistema a favor dos interesses dos dominadores de promover o acesso dos trabalhadores 

aos saberes sistematizados dentro dos limites desejados das doses homeopáticas.  

Acácia Kuenzer é enfática em sua crítica à concepção crítico-reprodutivista. 

Estes argumentos, diz ela, aliados às conotações ideológicas do saber oficial, 
têm servido para reforçar posições de desescolarização, mostrando a escola 
como inútil aos operários e aos seus filhos. Essa tese é profundamente 
conservadora, na medida em que reforça a não-democratização do saber, e 
desta forma a exploração dos que não por coincidência possuem, além dos 
meios de produção, o capital cultural, sobre os que não o possuem [...] 
Apesar de todas as suas limitações, a escola é vital para o trabalhador e para 
seus filhos, na medida em que ela se apresenta como uma alternativa 
concreta e possível de acesso ao saber. E é só a partir das pressões que 
estabelecerá no seu interior, aliada aos esforços dos intelectuais 
progressistas e orgânicos, que a classe trabalhadora poderá forçá-la à 
democratização (KUENZER, 2011, p. 190, grifos nossos). 

 
 

4.2   A Pedagogia Histórico-Crítica como práxis pedagógica emancipadora do ser social. 
 
Posto que a escola pode e efetivamente é um instrumento de transformação social, por 

tudo o que até aqui já se disse e argumentou, cumpre agora pensar como a escola pode ser 

esse instrumento. É nesta perspectiva que se apresenta a Pedagogia Histórico-Crítica como 

possibilidade de uma práxis pedagógica crítica de emancipação do ser social, pela escola, ou 

seja, como uma nova concepção teórica da educação. 
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“Práxis”, pois, esta concepção pedagógica realiza uma articulação orgânica, teórica e 

prática, da relação escola-sociedade, trabalho-educação, do ser que trabalha e a 

democratização do acesso ao saber sistematizado como patrimônio cultural da humanidade ao 

qual ele também tem o direito de se apropriar. “Crítica”, no sentido atribuído pelo próprio 

professor Dermeval Saviani, pois, considera a educação escolar um fenômeno social, como 

instituída e não instituinte da sociedade. A escola é uma instituição educacional criada pela e 

para a sociedade. É crítica, pois concebe a educação escolar situada a partir dos seus 

condicionantes econômicos, políticos, sociais e históricos.  

Para o futuro eis-nos constrangidos a olhar os fatos frontalmente; o milagre 
que esperaríamos no íntimo do nosso coração: a escola como universo 
preservado, ilhéu de pureza – à porta da qual se deteriam as disparidades e as 
lutas sociais, esse milagre não existe: a escola faz parte do mundo. 
(SNYDERS, 1981, p.18). 

Este é o espírito que anima e inspira a Pedagogia Histórico-Crítica5, fundamentada no 

materialismo histórico-dialético e que, portanto, se insere no rol da denominada práxis 

pedagógica socialista alinhada às concepções de Marx, Engels, Gramsci, Makarenko, Lenin, 

a psicologia de Vigoteski, dentre outras.  

Das características principais da PHC, o autor destaca os seguintes aspectos: 

Uma pedagogia articulada com os interesses populares valorizará, pois, a 
escola; não será indiferente ao que ocorre em seu interior; estará empenhada 
em que a escola funcione bem; portanto, estará interessada em métodos de 
ensino eficazes. Tais métodos situar-se-ão para além dos métodos 
tradicionais e novos, superando por incorporação as contribuições de uns e 
de outros. Serão métodos que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos 
sem abrir mão, porém, da iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos 
alunos entre si e com o professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com 
a cultura acumulada historicamente; levarão em conta os interesses dos 
alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, mas 
sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua 
ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação 
dos conteúdos cognitivos (SAVIANI, 2008, p. 55-56). 

Concebida na práxis como ciência da ação-reflexão-ação, na PHC o ato educativo se 

constrói num trabalho educacional baseado no contexto social em que vivem o estudante e o 

professor. Saviani concebe o seu método em cinco momentos que se entrelaçam e que não 

devem ser considerados linearmente, os quais embasam o processo dialético da aprendizagem 

educacional da PHC, denominados: prática social inicial, problematização, 

instrumentalização, catarse, prática social final. 

                                                           
5 Doravante denominada PHC. 
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A prática social inicial, ponto de partida, é a realidade concreta-empírica da qual parte 

o estudante quando ingressa no processo educativo escolar, tanto do seu contexto social e 

econômico, bem como do seu nível cultural; a problematização, é a identificação dos 

problemas que essa realidade social e cultural apresenta e que necessitam de solução. E quais 

os conhecimentos é preciso dominar para resolvê-los; a instrumentalização, é a instauração 

de um processo educativo que possibilite ao estudante apropria-se das ferramentas culturais, 

teóricas, científicas e metodológicas necessárias para dar-lhe condições de intervir ativamente 

em seu contexto social e cultural para transformá-los; a catarse, ou exteriorização, é o ápice 

do processo educativo da PHC, no qual o estudante percebe e demonstra se e do que se 

apropriou e incorporou dos instrumentos e conteúdos culturais, convertidos em elementos 

ativos de transformação social. Momento de o estudante demonstrar por suas ideias, práticas, 

expressão teórica etc., o que de fato “aprendeu”. Manifesta-se nos estudantes a capacidade de 

expressarem uma compreensão prática em termos tão elaborados quanto era possível ao 

professor no início do processo. Por exemplo, o analfabeto que passa a alfabetizado podendo 

ler e escrever tal qual o professor (SAVIANI, 2008, p. 58); e a prática social final, é o ponto 

de chegada, como concreto-pensado, fruto de estudos e de uma elaboração intelectual própria, 

intencional, sistematizada, unitária e coerente, a qual, a rigor, é a volta ao ponto de partida 

efetivo, à prática social que deu início ao processo, mas, agora, recuperada num nível mais 

elevado de compreensão desta realidade e em melhores condições subjetivas e culturais, 

teóricas e metodológicas, de intervenção nela para modificá-la ou reafirmá-la naquilo que for 

preciso e possível.  

Este é o momento em que se poderá demonstrar o que de fato se aprendeu na escola, 

por isto, sabe e aplica. O que envolve dois elementos principais: nova atitude prática e 

proposta de ação. É a fase de colocar em prática o que aprendeu. Retornar ao ponto de partida 

(à prática social inicial) para transformá-la (prática social final). 

Isto pode se aplicar a todo o processo de aprendizagem dos estudantes, da educação 

infantil ao final do ensino médio e mesmo no ensino superior. De como a criança ingressa na 

escola e de como ela sai. Os egressos da educação básica devem demonstrar um 

desenvolvimento cultural num nível mais elevado do que aquele que apresentavam no ponto 

de partida. E isto somente será possível se eles se apropriaram adequadamente de “todos” os 

elementos necessários neste processo, desenvolvendo o máximo das suas potencialidades 

humanas, em sentido omnilateral, tanto quanto isto é possível na educação escolar; bem como 
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pode-se aplicar os fundamentos e a metodologia expostos da PHC à organização do plano de 

curso ou de aula de quaisquer áreas e disciplinas do currículo. 

Mas, afinal, esta proposta deu certo em algum lugar? Tem-se alguma informação 

objetiva das possibilidades de esta concepção vir a se constituir como uma realidade 

histórica?  

A resposta é sim. Desde que o professor Saviani firmou as bases da PHC, no início da 

década de 1980, várias iniciativas vêm sendo experimentadas para a implementação desta sua 

proposta de uma nova concepção teórica da educação, seja ao nível de políticas de estado de 

educação e/ou como propostas de uma nova didática para as várias áreas e disciplinas do 

currículo.  

O Governo do Estado do Paraná, por exemplo, foi o primeiro a adotar os princípios da 

Pedagogia Histórico-Crítica como referencial da política de estado de educação no Brasil, por 

cinco gestões, três consecutivas: José Richa (1983), Álvaro Dias (1987), Roberto Requião 

(1991), depois novamente Requião (2003-2006/2007-2010). A implementação destas políticas 

de educação tanto no Estado do Paraná, como em alguns dos seus munícipios, por iniciativa 

própria das secretarias de educação municipais, têm sido desde então objeto de estudo de 

várias universidades brasileiras e servido de modelo para outras secretarias municipais de 

outros estados. (PASQUALINI, TEIXEIRA, AGUDO, 2018; MARSIGLIA, BATISTA, 

2012). 

Quanto ao seu legado teórico-metodológico, nestes 40 anos, desde a sua formulação 

por Saviani, muitos outros professores/as e teóricos aderiram à esta sua concepção teórica e a 

ampliaram, bem como a aplicaram na criação de propostas de trabalhos pedagógicos nos 

vários campos da educação no ensino fundamental e médio, na educação infantil, na educação 

ambiental, no ensino de história, na educação física, nas artes, no ensino de geografia, língua 

portuguesa, ensino de ciências, de matemática, na educação de jovens e adultos, em 

movimentos populares etc. (PAGNONCELLI, MALANCHEN, MATOS, 2016). 

Neste momento está em curso a criação e funcionamento em todo o Brasil de grupos 

de estudos da Pedagogia Histórico-Crítica com o objetivo de reunir educadores e promover 

um conjunto de estudos sistemáticos e continuados, tendo como foco central a PHC. Teve 

início em 2017 e desde então vem se ampliando sob a coordenação nacional do Grupo de 

Estudos sobre a Pedagogia Histórico-Critica (GEPHC), vinculado ao HISTEDOPR da 

UNIOESTE, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Deu-se início a um grande coletivo 

de grupos de estudos (49). E, com o intuito de multiplicar os grupos, em 2018 foi criada a 
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Plataforma (https://www5.unioeste.br/portalunioeste/phc-2019/inicio-phc), que possibilitou 

ampliar significativamente o número de grupos que se estenderam para todo o território 

brasileiro. Em 2019 está assim constituído, de forma geral, com 159 grupos (coordenadores), 

em 13 estados e 77 munícipios, totalizando 1728 participantes, aproximadamente.  

A Pedagogia Histórico-Crítica, por isto, se apresenta como uma concepção teórica da 

educação, da qual deriva uma metodologia e didática que lhe é própria e se caracteriza por ser 

uma pedagogia contra-hegemônica e como tal qualquer adesão a esta teoria deve considerar 

a implementação de políticas em busca da efetiva transformação da realidade educacional, 

compreender e compactuar das suas concepções de homem, sociedade, educação e função 

social da escola à luz desta teoria. Resulta disto que sem uma adesão e fundamentação real na 

teoria da educação da Pedagogia Histórico-Crítica, aderindo aos seus pressupostos teóricos 

assentados no materialismo histórico-dialético, a sua metodologia de trabalho pedagógico 

torna-se inócua e, por fim, termina por agir contrariamente aos próprios objetivos da PHC. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

A título de considerações finais, dado aos limites deste texto, pode-se dizer que o 

“poder” da escola na luta contra o capital aparece como “inglória” ou “inútil”, se conceber 

esse “poder” como absoluto, ilimitado, portanto, uma concepção “ilusória de poder”. Porém, 

superada esta visão ilusória, consegue-se fazer da escola, nos limites que lhes são próprios, 

um espaço de escolarização dos trabalhadores, recuperada num nível mais elevado e “útil” na 

luta contra o capital.  De acordo com Saviani, em discussão similar a esta, 

[...] com a tomada de consciência dos limites que a situação objetiva impõe 
às tarefas que são desempenhadas. E o processo de desenvolvimento da 
consciência crítica passa, inicialmente, pela destruição da ilusão de poder. 
Tal processo, via de regra, é acompanhado de um sentimento de frustração, 
de uma espécie de desespero. Mas essa frustração não faz muito sentido. Ela 
só faria sentido se se estivesse perdendo um poder de fato. Mas o que se está 
perdendo é a ilusão de poder. Então, não há perda alguma. Mais do que isso: 
ao perder a ilusão de poder é que se ganha condições de se ter um poder 
efetivo. Um poder limitado, é certo, mas um poder real; não um poder 
ilimitado, porém ilusório. (SAVIANI, s/d, p. 04, grifos nossos). 
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Resumo 

O presente artigo é um recorte da dissertação de Mestrado em Tecnologia e Sociedade 
(2017-2019) defendida na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a qual versa sobre 
“a articulação trabalho, educação e Tecnologia: uma análise a partir dos pressupostos de 
Makarenko”. A temática partiu da inquietação de problemas latentes, poucos discutidos e 
praticados na educação formal, em especial para este artigo elucidou-se os principais 
pontos que se relacionam a busca da emancipação dos sujeitos. Um deles, não menos 
importante que ensinar a ler, escrever e contar, é que a educação deve servir para libertar as 
pessoas da ignorância. Esta questão envolve uma perspectiva crítica de interpretar o mundo 
e suas relações, como também ajuda a pensar em conceitos fundamentais para o campo 
educacional no sentido de ir além do capital. Sendo assim, este artigo tem por objetivo 
resgatar os pressupostos de Anton Semiónovitch Makarenko (1888-1939), educador russo 
que desde jovem assumiu uma postura pela luta da classe trabalhadora, a partir da 
articulação entre trabalho, educação e tecnologia com vistas à emancipação humana. 
Optou-se pelo referencial do materialismo histórico-dialético. A proposta metodológica 
desta pesquisa parte da análise conceitual a respeito do tema proposto, baseada na revisão 
bibliográfica da temática. Considera-se que o problema da violência e delinquência 
enfrentado por Makarenko, sem deixar de reconhecer e/ou transpor as peculiaridades do 
contexto de sua época vivida, tem na atualidade semelhante grau de importância para a 
nossa sociedade. As dificuldades estruturais (ausência de perspectiva de trabalho digno, 
abandono pelo Estado dos serviços básicos para as populações carentes), materiais 
(pauperização da população) e afetivas (desestrutura familiar) em que nossas crianças e 
adolescentes vivem atualmente, compelem a maioria dos jovens para a violência e 
delinquência. Contudo, as perspectivas de respostas do Estado para a solução de tais 
problemas são ínfimas. Neste contexto, resgatar os pressupostos da pedagogia socialista de 
Makarenko pode contribuir para pensar as questões sócio pedagógicas da realidade atual e 
da possibilidade da emancipação humana. 
 
Palavras-chave: Trabalho e Educação; Tecnologia; Emancipação Humana; 
Politecnia. 
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1 Introdução  

O sistema capitalista vigente gera problemas que ele não é capaz de resolver, entre 

os principais: a degradação das condições de trabalho, o desemprego, a violência social 

instaurada e a miséria de grande parte da população. Problemas que exigem respostas e 

precisam de enfrentamento. Desta forma, este artigo é relevante porque abrange alguns 

aspectos poucos discutidos e praticados na educação escolar formal. Um deles, não menos 

importante que ensinar a ler, escrever e contar, é que a educação deve servir para libertar as 

pessoas da ignorância. Esta questão envolve uma perspectiva crítica de interpretar o mundo 

e suas relações, como também ajuda a pensar em conceitos fundamentais para o campo 

educacional no sentido de ir além do capital.  

Na contemporaneidade observa-se que impera uma postura de individualismo, um 

distanciamento dos sujeitos nos envolvimentos sociais. Sabe-se que o conhecimento é 

historicamente construído e que os resultados das novas aplicações tecnológicas 

influenciam sobremaneira a vida dos indivíduos. Logo questionamos: em que pontos 

trabalho, educação, tecnologia e emancipação dos sujeitos se relacionam? Em que medida 

a teoria pedagógica de Makarenko articula o trabalho, a educação e a tecnologia, a fim de 

que se alcance a formação de sujeitos emancipados? Que contribuição tal articulação pode 

trazer para a prática pedagógica atual de nossa sociedade? Estas são as questões que 

nortearam a pesquisa. 

As obras sobre as concepções educacionais de Makarenko indicam a centralidade 

da formação emancipatória por meio do trabalho. Neste sentido, chegou-se a questão da 

emancipação humana. Consideramos que, sem transpor a época e o contexto social vivido 

por Makarenko para a realidade atual, o resgate das contribuições do referido autor pode 

auxiliar nas transformações de práticas educativas a partir da articulação entre as categorias 

trabalho, educação e tecnologia com vistas à formação dos sujeitos emancipados. Tal 

articulação torna-se desafiadora dentro do sistema capitalista vigente, haja vista que tal 

sistema segue a lógica destrutiva dos processos emancipatórios da sociedade. No entanto, o 

foco da pesquisa foi ir de encontro às possibilidades sócio pedagógicas que intentam 

romper com esta lógica. 

 

1.1 Objetivos 

Este artigo tem por objetivo resgatar os pressupostos de Makarenko a partir da 

articulação entre trabalho, educação e tecnologia com vistas à emancipação humana. Tal 
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reflexão busca evidenciar as possibilidades e limites da educação no sentido de contribuir 

para a construção de uma nova sociedade, para além da capitalista, que caminhe de forma 

igualitária, buscando garantir a todos o acesso aos meios de sobrevivência, aos bens 

materiais, como também aos direitos e aos deveres no sentido da emancipação humana. 

 

2 Referencial Teórico 

Optou-se pelo referencial do materialismo histórico-dialético, pois esta concepção 

se insere no posicionamento social do indivíduo frente ao mundo, a ser apreendido e 

vivenciado pelo mesmo enquanto sujeito emancipado. No entendimento que por meio da 

relação do sujeito com o meio social é que este se reconhece como ser social emancipado, 

como também, são as circunstâncias e os tipos de relação que este mantém com o meio 

social que possibilitam a sua emancipação (ou não). A análise proposta opera com os 

pressupostos de Anton Semiónovitch Makarenko (1888-1939), educador russo que desde 

jovem assumiu uma postura pela luta da classe trabalhadora. Inovou através de suas ideias 

e práticas em educandários correcionais e dirigiu a Colônia Gorki e a Comuna Dzerzhinski, 

na Rússia a partir dos anos 20, que atendiam as crianças, adolescentes e jovens órfãos 

abandonados ou oriundos da marginalidade. Embora inserido em um contexto histórico-

social singular, em uma época de turbulência, cujo pano de fundo eram os fatos que 

antecederam e sucederam a Revolução de Outubro, Makarenko retratou o pensamento 

marxista e vivenciou problemas educativos semelhantes aos  que ainda nos dias atuais se 

fazem presentes na sociedade brasileira. 

Buscou-se, principalmente, o referencial teórico clássico em Marx (1978,1982, 

1985, 2008 e 2011) e Lukács (2010a e 2010b) para embasar o trabalho quanto à questão do 

materialismo histórico dialético e para análise geral da obra de Anton Seminovich 

Makarenko (1975, 1981a, 1981b, 1986 e 1989). Como também, o apoio teórico nas obras 

de autores contemporâneos que discutem a temática do estudo, como Saviani (1989, 1991, 

2003, 2007 e 2013), Kuenzer (1992), Barata-Moura (2015), Freitas (2017), Frigotto (2007 

e 2017), Queluz e Lima Filho (2013), Gama (1986), Harvey (2013), Kumarin (1975), 

Lessa (1992 e 2009), Mészáros (2008), Moura, Lima Filho e Silva (2015), Napoleoni 

(1981), Novaes e Dagnino (2004), Pinto (1970 e 2005), Nosella (1992), Rockwell (1997), 

Romero (2005), Silva e Mata (2014), Tumolo (2005 e 2011), entre outros.  

 A pesquisa foi estruturada em dois capítulos.  

No primeiro “Articulação trabalho, educação e tecnologia no materialismo histórico 

dialético”, analisou-se o trabalho concebendo-o como sendo atividade central do ser 

humano.  
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Para Makarenko: o trabalho é fundamental para a formação dos sujeitos, quando se 

almeja uma melhoria significativa em sua formação. A qual ocorria na pratica pedagógica 

pautada no potencial educacional do coletivo, na disciplina de vida, na combinação, 

contínua e coerente, entre instrução escolar e trabalho produtivo e na integração do critério 

de confiança com a exigência rigorosa para com a pessoa do educando. 

Acredita-se que um sujeito formado da maneira como a referida, terá desenvolvido 

bases para sua atuação individual e coletiva na produção material e intelectual da vida e, 

portanto, na concepção, organização e ação dos processos produtivos, o que envolve lançar 

mão dos conhecimentos, das técnicas de trabalho e da concepção, elaboração e utilização 

dos artefatos tecnológicos.  

No que se referiu a educação partiu-se da concepção de Saviani de que “o trabalho 

educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. 

(SAVIANI, 1991, p.21). Quanto à tecnologia, concebeu-a como uma construção social 

onde perpassa todas as formações sociais: trabalho, educação cultura, política, religião, 

economia, entre outras.  

No final desse capítulo, para a articulação entre as categorias Trabalho, Educação e 

Tecnologia a partir das aproximações à pedagogia de Makarenko, recorreu-se às obras de 

Marx, Lukács, Andery, Kuenzer, Saviani, Barata-Moura, Makarenko e Alfredo, a fim de 

possibilitar a amplitude e totalidade da análise entre a articulação das categorias. 

Para Marx “A tecnologia revela o modo de proceder do homem para com a 

natureza, o processo imediato de produção de sua existência e, com isso, também o 

processo de produção de suas relações sociais e das representações intelectuais que delas 

decorrem”. (MARX, 1985, p. 425). Nesta perspectiva, entende-se que a tecnologia envolve 

a aplicação do conhecimento técnico e científico, que ocasiona a transformação do uso de 

materiais e processos criados e/ou utilizados a partir de tal conhecimento. Sendo assim, nas 

obras de Makarenko, a tecnologia pode ser vista como prática pedagógica, premissa que, 

quando utilizada com vistas à formação humana pode contribuir no processo de 

emancipação dos sujeitos. 

 De acordo com Makarenko o trabalho era fundamental para a formação dos 

sujeitos, quando se almeja uma melhoria significativa em sua formação. Pois a formação 

dos sujeitos ocorre através do desenvolvimento das bases para sua atuação individual e 

coletiva na produção material e intelectual da vida e, portanto, na concepção, organização e 

ação dos processos produtivos. 
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 No segundo capítulo, “Emancipação humana na Pedagogia de Makarenko”, 

analisou-se a teoria pedagógica de Makarenko em relação à formação humana, procurando 

compreender os referenciais que fundamentam suas concepções e práticas pedagógicas 

quanto à  busca da emancipação dos  sujeitos, elegendo para análise as categorias 

Disciplina e Coletividade.  

A emancipação do sujeito é entendida não de uma forma conservadora e individual, 

onde o sujeito apenas aceita a condição social em que se encontra, mas como a formação 

de um ser humano capaz de entender a sua realidade e transformá-la ao estabelecer 

relações sociais com os demais, ou seja, um ser humano capaz de criar e recriar a sua 

história e a história do mundo; um ser humano capaz, segundo Baibich-Faria e Meneguetti 

(2008), de ir além das condutas instintivas e constitutivas da condição humana, capaz de 

confirmar as condições de sua existência e transpor a mera aceitação. 

Desta forma, esse capítulo foi organizado em seis subitens. No primeiro, 

“Contextualizando a Revolução Russa”, analisou-se o panorama de acontecimentos que 

determinaram a prática educativa de Makarenko. No segundo, “As propostas educacionais 

na Rússia em busca de uma nova pedagogia de Estado”, abordou-se algumas das 

concepções e dificuldades quanto à implementação de uma pedagogia socialista. Neste 

item, recorreu-se às obras de Capriles (2002) e Freitas (2017), pois ambos abordam 

aspectos da pedagogia socialista. No terceiro, “Histórico da experiência educacional de 

Makarenko”, foi relatada a experiência de trabalho e de vida de Makarenko, inicialmente 

pelo próprio relato do autor e, na sequência, utilizando-se das obras de Kumarin (1975) e 

Capriles (2002), os quais são autores referências no estudo da vida e das obras de 

Makarenko. Nos subitens quarto e quinto, “Disciplina” e “Coletividade”, realizou-se as 

análises destas concepções no viés da emancipação humana, segundo a perspectiva 

desenvolvida nas obras de Makarenko. E, finalmente no sexto subitem, “Articulação dos 

conceitos de disciplina, coletividade, trabalho e tecnologia na Pedagogia de Makarenko 

com base para uma educação politécnica voltada para a emancipação humana”, buscou-se 

examinar as contribuições e impasses da pedagogia aplicada por Makarenko no que tange à 

formação de sujeitos emancipados, bem como, na medida do possível, ressalvar algumas 

das contribuições de Makarenko no que se refere a sua prática educativa, no sentido de 

uma Educação Politécnica.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A proposta metodológica desta pesquisa parte da análise conceitual a respeito do 

tema proposto, baseada na revisão bibliográfica da temática. Buscou-se, o referencial 
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teórico clássico em Marx (1978, 1982, 1985, 2008 3 2011) e Lukács (2010a e 2010b) para 

embasar o trabalho quanto à questão do materialismo histórico dialético e para análise 

geral Anton Seminovich Makarenko (1975, 1981a, 1981b, 1986 e 1989). Recorreu-se a 

outros autores contemporâneos que discutem esta temática, através de livros, artigos de 

periódicos, teses e dissertações. A seleção dos autores e da bibliografia foi realizada por 

meio da pesquisa em bancos de dados, como Scielo, Google acadêmico, Mendeley, etc. 

após o levantamento bibliográfico realizou-se a leitura e fichamento das obras, 

classificando-as de acordo com as categorias trabalho, educação, tecnologia, disciplina, 

coletividade e emancipação humana. 

Constatou-se a importância do estudo sistemático da obra de Makarenko, pois 

evidenciou-se que parte dela permanece com acesso restrito, por conta da sua divulgação 

limitada e do escasso conhecimento do seu idioma nato.  

Um outro ponto a ser ressaltado foi o de que houve a necessidade de 

aprofundamento filosófico para dar conta da categoria trabalho. O que suscitou estudos que 

não estavam previstos no início da pesquisa, tais como as obras de Lukács, as quais 

requerem uma leitura muito atenta. Além disso, se observou também a importância de uma 

discussão conceitual a respeito da temática formação humana, trabalho educativo e 

emancipação, recorrendo-se para tanto a autores clássicos e contemporâneos. 

 

4 Resultados e Considerações Finais 

O estudo aponta que o resgate dos pressupostos sócio pedagógicos de Makarenko, 

pode contribuir para repensar as atuais práticas pedagógicas dos nossos jovens e crianças, 

além de trazer à luz a possibilidade da emancipação humana.  

Refere que o trabalho, gênese do processo educativo e da tecnologia, comporta 

múltiplas interações sociais. Neste sentido, se aceita que a tecnologia é ao mesmo tempo 

constituída e constituinte das relações sociais e, consequentemente, sua concepção, 

produção e utilização é social e historicamente situada. 

As linhas mestras pedagógicas de Makarenko centram-se na “crença” do potencial 

educacional do coletivo; na forte ligação entre o trabalho produtivo e a instrução escolar; e 

na integração do crédito de confiança com a exigência rigorosa para com a pessoa do 

educando. 

Acredita-se ser exemplificada por Makarenko a concepção de politecnia, ao aliar a 

sua prática pedagógica: aulas de cultura geral, orientação teórica e trabalho prático, 

articulação do domínio do conhecimento científico-técnico com os conhecimentos gerais e 
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a prática produtiva, possibilitando a apreensão da complexidade do trabalho moderno e 

motivando seus alunos a crescerem enquanto coletivo, enquanto partícipes de uma nação. 

O desafio educativo de como educar e formar cidadãos emancipados para que estes 

tenham a garantia do respeito mútuo, da integridade psíquica, física e moral, deve ir ao 

encontro de ações pedagógicas alternativas apoiadas na emancipação humana dos sujeitos. 

Pode-se afirmar que Makarenko, preparou seus educandos aliando tecnologia em 

sua formação, implantando técnicas administrativas e produzindo produtos de relativa 

complexidade, com foi o exemplo da produção de furadeiras e máquinas fotográficas pelos 

educandos.. 

A prática pedagógica de Makarenko está imbricada com a tecnologia numa relação 

composta, ora como tecnologia, ora como capaz de influenciar a elaboração tecnológica 

através da emancipação dos sujeitos. 

Makarenko, assim como Marx e Lukács, embasou-se no materialismo histórico-

dialético para desenvolver suas teorias e concepções a respeito do trabalho. Eles veem o 

trabalho como a categoria fundante, capaz de estabelecer a relação entre o ser vivo e a 

natureza que permite constantemente criar o novo. 

A educação pode auxiliar a enfrentar as dificuldades sociais, mas sozinha não é 

capaz de resolvê-las. Esse é o entendimento também de Makarenko, Saviani, Mészáros, 

entre outros autores abordados na dissertação. 

Entende-se a transformação social como princípio educativo. Através do trabalho e 

do método materialista histórico dialético, a educação, juntamente com a análise do 

momento real, são ferramentas que possibilitam a observação de brechas na estrutura 

social, que podem ser usadas para promover estratégias de interferências sociais.  

Apesar da fetichização e do determinismo da ciência, da técnica e da tecnologia, 

ambos os aspectos ocultam o fato de que a atividade humana pode assumir o posto, no 

âmbito das relações sociais, de alienantes e exploratórias ou de emancipatórias 

Considera-se que o problema da violência e delinquência enfrentado por 

Makarenko, sem deixar de reconhecer e/ou transpor as peculiaridades do contexto de sua 

época vivida, tem na atualidade semelhante grau de importância para a nossa sociedade. As 

dificuldades estruturais (ausência de perspectiva de trabalho digno, abandono pelo Estado 

dos serviços básicos para as populações carentes), materiais (pauperização da população) e 

afetivas (desestrutura familiar) em que nossas crianças e adolescentes vivem atualmente, 

compelem a maioria dos jovens para a violência e delinquência. Contudo, as perspectivas 

de respostas do Estado para a solução de tais problemas são ínfimas. Neste contexto, 

resgatar os pressupostos da pedagogia socialista de Makarenko, apoiado na articulação 
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entre trabalho, educação e tecnologia faz sentido, e pode contribuir para pensar as questões 

sociais e pedagógicas da realidade atual e da possibilidade da emancipação humana. 
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COTIDIANO EM UMA ESCOLA ESTADUAL 
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Resumo 

A nossa pesquisa tem o objetivo de investigar como as políticas educacionais 
influenciam no cotidiano escolar a fim de controlar as práticas pedagógicas, limitando a 
formação do indivíduo na sua força de trabalho. Acreditamos que, é através das 
políticas públicas,  que os grupos hegemônicos tentam satisfazer suas necessidades para 
a manutenção de seu poder e a escola, como uma instituição societária, também é um 
espaço de tensão onde essas forças operam. Nesse jogo de interesses, constrói-se o 
papel da escola na sociedade, influenciando diretamente e profundamente as práticas 
pedagógicas e suas finalidades na sala de aula, e determinando a formação de crianças e 
jovens que atende, os filhos dos trabalhadores. O nosso objetivo em específico é 
analisar como as políticas educacionais do estado de São Paulo atuam nas práticas 
pedagógicas cotidianas da escola estadual Professor Dorivaldo Damm, localizada na 
zona rural da cidade de Limeira. Entender como o dia-a-dia da escola é regido pelas 
diversas formas de fiscalização do governo faz parte de uma análise mais detalhada do 
contexto da educação pública no estado, caracterizado fortemente pelas ideias 
escolanovistas e tecnicistas do século XX, as quais reduzem a educação em preparação 
para o mercado de trabalho e constroem justificativas para a desigualdade social, 
visando sempre a manutenção do poder dos empresários nos setores político e 
econômico do país. A análise será realizada através do Projeto Político Pedagógico 
(PPP) da unidade escolar, identificando as concepções filosóficas, as teorias 
educacionais, as políticas públicas educacionais que permeiam o documento assim 
como sua relação com o cotidiano escolar. Com este enfoque, discutir sobre a função 
social da escola pública no período atual e organizar uma intervenção dentro da escola: 
problematizar o conteúdo do documento nas atividades de formação de professores, 
com discussões baseadas na Pedagogia Histórico-Crítica, e pensar em outras 
possibilidades de construção das práticas pedagógicas como práticas sociais, a fim de 
transformar a escola em um lugar de instrumentalização das classes dominadas para 
enfrentar o poder hegemônico e romper com as relações de produção da sociedade 
capitalista. 

 
Palavras-chave: Função Social da Escola. Proposta Político-Pedagógica. Pedagogia-

Histórico-Crítica. 
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1 Introdução 

O nosso projeto de pesquisa tem o objetivo de investigar como as políticas 

educacionais influenciam no cotidiano escolar a fim de controlar as práticas 

pedagógicas, limitando a formação do indivíduo na sua força de trabalho. Como campo 

de investigação, decidimos atuar em uma instituição escolar específica: a Escola 

Estadual Professor Dorivaldo Damm, localizada na zona rural da cidade de Limeira, 

estado de São Paulo.  

A motivação para as escolhas, tanto do objeto de investigação quanto do campo, 

vem da minha atuação na escola como professora coordenadora pedagógica dos anos 

iniciais do ensino fundamental. Como pertencente à equipe gestora, percebi uma grande 

preocupação (e pode-se dizer pressão) em submeter as práticas escolares às 

denominadas “orientações” da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Apesar 

das inúmeras contestações e questionamentos advindas da equipe escolar, as ditas 

“orientações” acabam regulando e delimitando a atuação docente e, assim, a formação 

dos alunos. 

As orientações são baseadas e fundamentadas nas políticas públicas em 

educação visando consolidá-las de fato em cada unidade de ensino. Por sua vez, elas 

correspondem aos interesses do grupo hegemônico no país, de caráter neoliberal, 

positivista e tecnicista. Diante disto, é importante refletir e nos conscientizar sobre 

quem, como e qual é o indivíduo que estamos formando; pensar no papel da escola ou 

na sua função social atual para compreendermos qual e como deveria ser a atuação da 

escola pública contemporânea, na construção de uma sociedade mais igualitária e justa. 

A escola, assim como outras instituições na sociedade, configura um espaço de 

conflitos, embates e lutas de interesses. Portanto, compreendemos que 

[...] a criação e o desenvolvimento de uma determinada instituição escolar 

estão condicionados por uma determinada sociedade que, por sua vez, é 

influenciada pelos rumos que a escola venha tomar. Essa influência adquire 

tamanha amplitude que chega a moldar suas relações de produção sem 

esquecer, porém, que, na produção da escola, a sociedade opera conflituosa, 

pois as classes sociais opostas lutam em favor de escolas que atendam aos 

seus próprios interesses. (BOBBIO et al apud NOSELLA & BUFFA, 2005, 

p. 362) 
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A nossa pesquisa foca na produção das políticas públicas educacionais do estado 

de São Paulo e como elas chegam até a instituição de ensino. Não ignoramos o fato de 

que, para além das imposições geradas de diversas formas de cima para baixo, a equipe 

escolar constitui-se de atores sociais e, portanto, sua recepção não é simplesmente 

neutra. Ou seja, apesar do caráter controlador das políticas, há uma diversidade e 

multiplicidade de práticas sociais que podem sugerir desvios desse poder controlador. 

É a partir do estudo dessa tentativa de controle exercido pelo estado que, 

pretendemos elaborar uma intervenção na escola: compartilhar o estudo ao grupo 

docente nos horários de Atividade de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) e 

problematizar a relação entre a situação do ensino que ocorre na escola, com as 

concepções de formação do indivíduo que nela se sustenta, com as concepções que o 

grupo escolar defende. Pretendemos, assim, realizar uma prática de formação e estudos 

baseada na Pedagogia Histórico-Crítica. 

 

1.1 Objetivos 

A pesquisa tem o objetivo de investigar como as políticas públicas educacionais 

do estado de São Paulo são inseridas no cotidiano escolar. Desta forma, analisar como 

elas submetem as práticas educacionais do dia-a-dia a fim de direcionar a formação do 

indivíduo para o mercado de trabalho. 

O campo de investigação será a Escola Estadual Professor Dorivaldo Damm, 

localizada no bairro rural do Pinhal, na cidade de Limeira – SP. A fonte escolhida para a 

análise será o Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição escolar. 

O Projeto Político Pedagógico é um documento que deve ser elaborado 

coletivamente pela equipe escolar para apresentar as suas propostas de trabalho no 

decorrer do ano, fundamentando suas práticas pedagógicas em determinadas concepções 

educacionais. Esse documento tem a função de nortear os procedimentos pedagógicos 

da equipe e servir como um guia para a comunidade escolar. 

Como uma instituição estadual, a unidade escolar também deve responder às 

regulamentações da Secretaria da Educação. Ou seja, há uma coerção e padronização 

para definir algumas práticas no interior da escola, como os períodos de planejamento e 

replanejamento escolar, as avaliações bimestrais elaboradas pelo órgão, enviadas à 

escola e, obrigatoriamente, aplicadas a todos os alunos da rede estadual e as formações 

realizadas através das Diretorias de Ensino Regionais. As escolas também recebem 
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recorrentemente orientações que visam um cumprimento efetivo de suas políticas 

públicas. 

 

2 Referencial Teórico 

A escola pública e universal como uma instituição societária estava nas 

discussões entre os pensadores nos séculos XVII, XVIII e XIX na Europa. Em meados 

do século XIX e início do século XX, a instituição escolar foi consolidada a partir das 

demandas da sociedade e as possibilidades de produzi-la.  

O autor Alves (2001) realizou uma análise do processo de produção da escola 

pública, pois, de acordo com ele, compreender o processo material da instituição é um 

elemento revelador de sua natureza e das funções sociais que vem assumindo 

historicamente. Em seu livro A Produção da Escola Pública Contemporânea,  o autor 

defende que a origem da escola pública está diretamente relacionada com a 

“intensificação extraordinária da produção da riqueza social”, assim, as condições 

materiais existentes viabilizaram a produção desta instituição na sua prática. Pode-se 

considerar que a escola é um fruto da Revolução Industrial, mas que sua criação, a qual 

já era discutida nos séculos anteriores, foi efetivada no auge do movimento econômico 

com o capitalismo monopolista. 

Nessa fase, as crianças foram gradualmente dispensadas das fábricas com o 

avanço da tecnologia e dos movimentos que as defendiam da exploração de sua força de 

trabalho. “[...] Atuando num sentido antagônico, porém, a escola se refuncionalizou 

visando colocar-se como alternativa para preencher o tempo disponível do jovem 

trabalhador, então desempregado. [...]” (ALVES, 2001, p. 150) Além de atender os 

filhos dos capitalistas, a partir deste momento, as escolas estavam voltadas para atender 

os filhos dos trabalhadores. 

A institucionalização da educação sempre foi apreendida como uma intervenção 

social. Ou para garantir o fortalecimento das nações e de suas repúblicas com a 

formação de cidadãos, ou predominou a ideia de uma educação de qualidade vinculada 

com o atendimento das demandas das indústrias na formação dos seus futuros 

trabalhadores, mais e menos especializados, ou como uma oportunidade de status e 

ascensão pelos grupos emergentes, assim também para as classes oprimidas e seus 

grupos marginalizados. 
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É somente nos países capitalistas liberais, estáveis e prósperos, que, a partir 

de 1848, a escola adquire significados diferentes para diferentes grupos e 

segmentos de classes, em função do lugar que ocupam nas relações sociais de 

produção. Neles, a escola é valorizada como instrumento real de ascensão e 

de prestígio social pelas classes médias e pelas elites emergentes. Como 

instituição a serviço do desenvolvimento tecnológico necessário para 

enfrentar as primeiras crises do novo modo de produção, de modo a 

racionalizar, aumentar e acelerar a produção, ela interessa aos empresários. 

Como manutenção do sonho de deixar a condição de trabalhador braçal 

desvalorizado e de vencer na vida, ela é almejada pela grande massa de 

trabalhadores miseráveis de uma forma ainda frágil e pouco organizada. 

(PATTO, 1996, p. 25-26) 

Em geral, a intervenção social responsável à escola e o que se esperava da escola 

era retirar o indivíduo de sua ignorância e prepara-los para os diversos fins a ela 

atribuídos. De acordo com Saviani (2018), quando percebeu-se que a escola constituída 

não estava atingindo as expectativas nela imbuídas, tanto as da classe dominante como 

as expectativas de ascensão da classe trabalhadora,  começaram a aumentar as críticas às 

práticas realizadas em seu interior. 

A referida escola, além de não conseguir realizar seu desiderato de 

universalização (nem todos nela ingressavam e mesmo os que ingressavam 

nem sempre eram bem-sucedidos) ainda teve de curvar-se ante o fato de que 

nem todos os bem-sucedidos se ajustavam ao tipo de sociedade que se queria 

consolidar. Começaram, então, a se avolumar as críticas a essa escola que 

passa a ser chamada de Escola Tradicional. (SAVIANI, 2018, p. 6) 

Entretanto, nesse período, final do século XIX, as críticas giraram 

predominantemente em torno das práticas pedagógicas no interior da escola dando mais 

enfoque ao âmbito técnico-pedagógico do trabalho educativo. Os críticos partiram dos 

alunos que não se encaixavam ou eram excluídos das escolas e reformularam uma teoria 

que acolhesse e respeitasse as diferenças de todos. Essa teoria ficou conhecida como 

Escola Nova. Para eles, 

[...] A educação, como fator de equalização social, será um instrumento de 

correção da marginalidade na medida em que cumprir a função de ajustar, de 

adaptar os indivíduos à sociedade, incutindo neles o sentimento de aceitação 

dos demais pelos demais. A educação será um instrumento de correção da 

marginalidade na medida em que contribuir para a constituição de uma 

sociedade cujos membros, não importam diferenças de quaisquer tipos, 
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aceitem-se mutuamente e respeitem-se na sua individualidade específica. 

(SAVIANI, 2018, p. 8) 

Na segunda metade do século XX, concomitantemente com os esforços 

contínuos e exaustivos da Escola Nova em buscar métodos pedagógicos cada vez mais 

eficientes, articulou-se uma nova teoria: a Tecnicista. Para os defensores desta teoria, o 

processo de ensino e aprendizagem continua sendo o alvo, mas a sua base deveria ser 

sustentada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. Ou seja,  

[...] na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a organização 

racional dos meios, ocupando o professor e o aluno posição secundária, 

relegados que são à condição de executores de um processo cuja concepção, 

planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas 

supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. A organização do 

processo converte-se na garantia da eficiência, compensando e corrigindo as 

deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua intervenção. 

(SAVIANI, 2018, p. 11) 

Essas duas teorias educacionais incorporaram-se bem nos sistemas de ensino no 

Brasil. A preocupação dos professores em relação ao planejamento de suas aulas é 

altamente sustentada na pedagogia escolanovista assim como a gestão escolar orienta-se 

basicamente nos princípios da pedagogia tecnicista, com suas intervenções no processo 

pedagógico, a fim de aumentar a eficiência dos recursos e métodos empregados pela 

escola. 

No mesmo contexto, articularam-se também outras teorias educacionais que 

ficaram conhecidas como reprodutivistas. Para elas, a ação da educação só poderia ser 

compreendida a partir dos seus condicionantes sociais e, a partir dessa análise, a escola 

seria um instrumento ideológico ou de reprodução da relação de opressão entre a classe 

burguesa e o proletariado. 

Analisando as variadas teorias pedagógicas, vem a proposta da Pedagogia 

Histórico-Crítica. Dermeval Saviani, um de seus precursores, enfatiza que esta teoria foi 

e é construída coletivamente através da colaboração de diversos professores e 

pesquisadores, compreende que, 

[...] a educação como “o ato de produzir direta e intencionalmente em cada 

indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 

pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2011ª, p. 13), a pedagogia histórico-

crítica, interessada em articular a escola com as necessidades da classe 

trabalhadora, está empenhada em pôr em ação métodos de ensino eficazes. 
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Situa-se, assim, para além dos métodos tradicionais e novos visando superar 

por incorporação as contribuições dessas duas tendências pedagógicas. [...] 

(SAVIANI, 2012,p. 8) 

Portanto, a Pedagogia Histórico-Crítica pega contribuições da pedagogia 

tradicional assim como o da Escola Nova, como o estímulo das atividades e iniciativas 

do professor e também do aluno, busca analisar os interesses dos alunos, mas também 

considera que a sociedade demanda o domínio de conhecimentos que podem não ser de 

seus interesses emergentes e é o professor quem garantirá a ordenação e a 

sistematização desses conhecimentos necessários. Entende que, o trabalho pedagógico é 

um processo de mediação do aluno acrítico e inintencional para a sua inserção crítica na 

sociedade. 

 

2.1 O Projeto Político Pedagógico como fonte de pesquisa 

O Projeto Político Pedagógico recebe várias terminologias dependendo da 

região, pode ser encontrada como proposta político pedagógica, apenas proposta 

pedagógica, planejamento curricular, planejamento global integral, plano de 

desenvolvimento da escola dentre outras. É o documento elaborado coletivamente por 

toda a comunidade escolar para decidir as diretrizes das práticas pedagógicas realizadas 

durante o ano; ele tem o caráter aberto, pois pode ser revisto e redirecionado durante o 

ano se necessário, serve como guia para a equipe escolar organizar suas ações e como 

uma carta de apresentação para a comunidade em geral. 

O documento está previsto pela Lei de Diretrizes e Bases (lei 9394/96), nos 

artigos 12, 13 e 14, e sua obrigatoriedade faz parte da tentativa de implementar a gestão 

democrática contida na Constituição de 1988. Além disto, outros elementos podem ser 

associados a sua inserção na LDB, como a reforma educacional realizada no final do 

século XX e início do século XXI na educação básica devido à efervescência de 

formulações de propostas no campo educacional brasileiro. 

Nos anos de 1990 vivemos uma forte expansão do capital internacional, 

traduzido na globalização e mundialização desse capital, acompanhada da 

forte influência do neoliberalismo em todos os setores. 

Coetâneo a esse processo tivemos, ainda o aprofundamento das mudanças no 

mundo do trabalho no contexto da crise do modelo taylorista-fordista diante 

de toda reestruturação produtiva.  

[...] 
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É nesse período, também, que os organismos internacionais passam a 

difundir ideias, através de diagnósticos, análises e propostas de possíveis 

soluções, tanto na área de educação quanto na economia. As políticas 

educacionais brasileira foram, assim, fortemente influenciadas por essas 

propostas internacionais. Delineava-se novas formas de regulação e gestão no 

contexto da educação brasileira. (SILVA, p, 2-3) 

A Conferência Mundial de Educação Para Todos em Jotiem (1990) foi realizada 

nesse período, assim como a Declaração de Nova Delhi (1992), o Comitê Regional 

Intergovernamental e seu Projeto Principal de Educação para a América Latina e Caribe  

e o aumento de investimentos em educação do Banco Mundial, de 2% em 1990 para 

29% em 1994. Este contexto influenciou e determinou em certo nível o acesso e 

permanência na escola, o financiamento, o estabelecimento de sistemas de avaliação e 

também a gestão dos sistemas de ensino e de suas unidades escolares. 

Como parte do processo da gestão democrática, a LDB determina que a 

elaboração do documento seja realizada de forma coletiva, articulando todos os atores 

da comunidade escolar (pais, funcionários, professores, alunos e gestores). E ele servirá 

como um documento orientador das práticas pedagógicas do cotidiano escolar em geral: 

o estabelecimento das relações interpessoais (o tratamento do funcionário com o aluno, 

de professores com o aluno, do gestor com o aluno, etc.), a concepção de indivíduo que 

se quer formar, a abordagem do currículo, a organização e os tipos de avaliação. 

De acordo com Veiga (1995, p. 13), o Projeto Político Pedagógico “[...] traduz o 

compromisso com a formação de um tipo de cidadão para um tipo de sociedade. 

“Político e Pedagógico têm assim, uma significação indissociável. [...]” Portanto, nesse 

documento, podemos encontrar as concepções ontológicas, epistemológicas e 

axiológicas vigentes na instituição e, assim, captar como os sujeitos daquela instituição 

pensam a educação e quais são as suas diretrizes na organização do trabalho 

pedagógico. 

 [...] o Projeto Político Pedagógico da escola pode ser inicialmente entendido 

como um processo de mudança e de antecipação do futuro que estabelece 

princípios, diretrizes e propostas de ação para melhor organizar, sistematizar 

e significar as atividades desenvolvidas pela escola como um todo. 

(PADILHA, 2000, p. 13 apud SILVA, p. 9) 

Assim, o Projeto Político Pedagógico, desde a sua concepção, obrigatoriedade, 

elaboração, o conteúdo em si e o seu papel na escola podem dizer muito: a existência 
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efetiva da gestão democrática na instituição, a participação e colaboração da equipe 

escolar, quais são as teorias educacionais e as políticas públicas que servem de 

embasamento para suas práticas pedagógicas e como elas atuam entre outras 

singularidades da dinâmica institucional.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A instituição escolar como objeto de investigação, analisada através do seu 

Projeto Político Pedagógico ou de outras fontes, deve ser compreendida dentro da 

tensão entre as categorias de Marx de singularidade, particularidade e totalidade através 

do materialismo histórico dialético. Pois, a escola é um fenômeno singular que não 

existe por si mesmo, ela se constitui dentro de uma formação econômico-social 

(totalidade) e esse movimento passa pelas particularidades, o qual pode ser definida 

como um campo de mediações entre as duas categorias. 

Ao mesmo tempo em que não se deve ignorar os fatores que influenciam a 

constituição escolar, como as necessidades históricas da sua produção, os elementos 

materiais de sua implementação e manutenção, que regulam e delimitam os recursos 

financeiros e a formação dos profissionais que nela atuam, a escola se relaciona com os 

fatores em seu interior de forma complexa, construindo uma identidade própria que 

difere de outras escolas, com seu próprios sujeitos históricos, a forma com que ocupam 

seus espaços, ordenam o cotidiano, abordam os conteúdos curriculares e inúmeros 

outros fatores: 

[...] A singularidade de uma determinada instituição societária exprime os 

seus elementos internos (constituição jurídica, objetivos sociais, 

representações políticas, etc.) que a distinguem das outras instituições e são, 

por conseguinte, exclusivos dessa instituição e não de outra qualquer. 

Portanto, cada instituição não é mais que a parte do todo que forma um 

sistema societário integral e constante transformação, produzida pelo 

movimento histórico gerado com base na luta entre elementos societários 

contraditórios. (BITTAR; FERREIRA JR., 2009, p. 501) 

Ao destacar o mesmo trecho em seu artigo, Sanfelice (2009, p. 198) ressalta 

“(...) o singular – uma instituição específica – é um objeto único, delimitado no espaço e 

no tempo, dentre outras múltiplas instituições inter-relacionadas.” E acrescenta, 

portanto, que a investigação das singularidades de determinada instituição escolar 

contribui para a história da educação quando é compreendida em sua totalidade 
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histórica. O singular é o espaço e o tempo nos quais os elementos universais operam de 

forma específica e, desta forma, possui um papel importante na constituição da 

totalidade. 

Esses elementos universais em si podem ser considerados como particularidades, 

o campo de mediação e a conexão entre o singular e a totalidade: 

[...] cada instituição historicamente construída se constitui numa unidade 

contraditória do universal e do singular, como, por exemplo, entre aquela que 

se manifesta no espaço delimitado pelo público e privado. Portanto, a 

categoria do particular desempenha o papel de um elo (mediação) entre o 

singular e o geral. Em relação ao singular (instituição), o particular pode ser 

um elemento do geral (uma determinada lei infraconstitucional), mas, em 

relação a uma generalidade ainda maior (Estado), o particular pode se 

transformar em uma categoria singular. [...] (BITTAR; FERREIRA JR., 

2009, p. 502) 

 A totalidade é a formação econômico-social na qual a escola está inserida: a 

sociedade capitalista. Ainda de acordo com Bittar e Ferreira Jr. (2009, p. 504), “a escola 

atua e se justifica como uma instituição que miniaturiza, no seu interior, uma relação 

complexa entre esses quatro tipos de desenvolvimentos societários: material, social, 

político e espiritual. [...]” Portanto, é necessário um esforço para analisar as leis que 

regem a sociedade como um todo e que produzem influências no modo de captar e 

produzir as instituições societárias (como a escola). 

[...] Esse esclarecimento é importante, sobretudo sobre o fato de o ser da 

sociedade expressar-se como o ser do próprio homem. Logo, a compreensão 

do social, pelo acesso à totalidade em pensamento, é a condição para que o 

homem compreenda não só a si mesmo, mas todas as atividades humanas e 

os seus resultados, inclusive a educação. [...] (ALVES, 2001, p. 18) 

A escola como uma instituição societária foi produzida historicamente, de 

acordo com Alves, no processo de consolidação do Estado do Capital. A sua função não 

é perene, ela decorre das necessidades encontradas pelo mesmo para a manutenção de 

sua hegemonia. Para atender essas necessidades, o Estado produz as leis, as políticas 

públicas e ordena o financiamento destinado às escolas. Nessa dinâmica, a escola não 

pode ser apenas reduzida a mera reprodutora da ideologia burguesa, mas tomada como 

um campo onde as relações de poder encontrados na sociedade se tensionam.  

Portanto, é importante realizar a análise dessas relações de poder na sociedade e, 

para tanto, compreender como se deu a institucionalização da educação, bem como as 
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tentativas de seu controle  para a hegemonia de determinada classe. Tais fatores têm 

uma relação com as características da escola pública atual: a sua obrigatoriedade, a 

universalidade, a concepção de indivíduo a ser formado, a predominância de certas 

teorias pedagógicas, a construção do currículo e todo o ordenamento estrutural da 

escola. 

 

4 Resultados 

A presente pesquisa faz parte do programa de pós-graduação de Mestrado 

Profissional em Educação Escolar da Universidade Estadual de Campinas. Como 

ingressante do programa em 2019, a investigação em curso deu início a pouco tempo. 

Portanto, os resultados da investigação ainda não foram consolidados.  

Em seu Projeto Político Pedagógico, o Mestrado Profissional em Educação 

Escolar propõe que o estudante possa se formar e se capacitar para aperfeiçoar e inovar 

em suas práticas. Portanto, após a formação teórica e metodológica sobre o tema, o 

objeto de pesquisa e a análise da fonte selecionada, será realizada uma intervenção na 

própria unidade escolar visando o atendimento do projeto e a importância da 

socialização dos saberes produzidos academicamente à sociedade em geral, 

contribuindo para a melhoria na qualidade da educação. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Partimos da concepção da escola pública como uma instituição que, atualmente, 

corresponde às necessidades de acúmulo de capital da classe dominante. E que desde a 

sua produção, é um campo onde as relações de forças se tensionam para determinar a 

sua função e seus efeitos na sociedade. 

[...] Dito de outra maneira, a criação e o desenvolvimento de uma 

determinada instituição escolar estão condicionados por uma determinada 

sociedade que, por sua vez, é influenciada pelos rumos que a escola venha a 

tomar. Essa influência adquire tamanha amplitude que chega a moldar suas 

relações de produção, sem esquecer, porém, que, na produção da escola, a 

sociedade opera de forma conflituosa, pois as classes sociais opostas lutam 

em favor de escolas que atendam aos seus próprios interesses. (BOBBIO et 

al. apud NOSELLA;BUFFA, 2005, p. 362) 

1278



 

 

A partir disso, propomos um embate às forças da classe dominante que opera 

conflituosa tentando garantir a sua hegemonia na sociedade, reduzindo a formação dos 

indivíduos a sua força de trabalho para atender suas necessidades de acúmulo do capital. 

A nossa proposta está baseada e orientada na Pedagogia Histórico-Crítica que, 

com base marxista, entende a prática educativa como uma prática social com dimensão 

política importante. Um instrumento que pode contribuir para o enfraquecimento ou 

para o fortalecimento da capacidade de luta em busca de uma sociedade mais justa e 

igualitária. 
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DE UMA CONCEPÇÃO HISTÓRICO-CRÍTICA DE AVALIAÇÃO 
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Resumo 

Este texto versa sobre as teorias da avaliação da aprendizagem escolar e os seus respectivos 
fundamentos históricos e filosóficos, buscando uma análise que instrumentalize aproximações 
de uma concepção marxista de avaliação da aprendizagem. Objetiva-se explicar a influência 
das teorias da avaliação da aprendizagem no Brasil, no período entre 1960 e 2000, e discutir a 
avaliação com base nos principais pressupostos da Pedagogia histórico-crítica. Trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica. A metodologia de análise adotada engloba a dialética materialista 
e as suas categorias de análise, propostas por Karl Marx e Friedrich Engels. Parte-se da 
organização das teorias de avaliação proposta por Franco (1990), que as explica em três 
grandes grupos: das teorias positivistas, subjetivistas, e aquelas que compreendem a relação 
indivíduo-sociedade. Diante disso, propõe-se um quarto grupo: o das teorias dialéticas da 
avaliação da aprendizagem, onde se situa a concepção de Luckesi (2011), que destaca a 
relação dos conteúdos socioculturais com a condicionabilidade da aprendizagem sobre o 
desenvolvimento humano. Para aprofundar a discussão acerca da Pedagogia histórico-crítica, 
utiliza-se teóricos como Duarte (2016), que trata dos fundamentos para uma teoria histórico-
crítica do currículo escolar, e Macedo (2012), que analisa a avaliação da aprendizagem sob a 
perspectiva da Psicologia histórico-cultural. As análises empreendidas resultam numa visão 
de conjunto da avaliação da aprendizagem no Brasil, demonstrando que as transformações das 
tendências pedagógicas não trouxeram linearmente consigo um avanço equivalente na 
operacionalização da avaliação da aprendizagem escolar. Conclui-se que ao se pensar na 
avaliação da aprendizagem escolar a partir da Pedagogia histórico-crítica, além das 
contradições estruturais em relação ao capital, o desafio reside em pensar a avaliação da 
aprendizagem em unidade com os outros elementos do trabalho educativo. 
 
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem escolar. Teorias dialéticas da avaliação. 
Pedagogia histórico-crítica. 
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1 Introdução 

A avaliação da aprendizagem é um componente do trabalho educativo escolar cuja 

configuração teórico-prática está necessariamente assentada sobre uma concepção filosófica 

de homem e de mundo. As práticas de avaliação levadas a efeito na escola pública brasileira 

se voltam, portanto, para determinadas teorias de avaliação da aprendizagem que são 

historicamente situadas e determinadas pela realidade material. 

No campo das pedagogias progressistas e socialistas, as discussões acerca da avaliação 

da aprendizagem ainda não avançaram o bastante para apontar uma operacionalização 

alinhada a um método de ensino. Tomamos como fundamento teórico-metodológico a 

dialética materialista proposta por Karl Marx e Friedrich Engels, que concebe as ideias e a 

cultura como um vir a ser da relação dos homens com a natureza. É nesta perspectiva teórico-

filosófica que se baseia a Pedagogia histórico-crítica, pela qual buscamos aproximações sobre 

as ideias de avaliação da aprendizagem escolar, a partir do movimento de análise sobre as 

perspectivas objetivistas e subjetivistas de avaliação e acerca das suas orientações 

pedagógicas mais amplas. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo central deste artigo é elaborar aproximações de uma concepção de 

avaliação da aprendizagem alinhada com a pedagogia histórico crítica. Para tanto, é 

necessário revisar as teorias de avaliação da aprendizagem e explicar a influência das teorias 

da avaliação da aprendizagem no Brasil, no período entre 1960 e 2000. 

 

2 Referencial Teórico 

O título desta seção faz referência diretamente à forma de organização das teorias da 

avalição da aprendizagem proposta por Franco (1990), da qual nos apropriamos para expor as 

diversas concepções de avaliação e as suas implicações filosóficas e desdobramentos 

conceituais. Esta autora agrupa as teorias em três grandes grupos: as teorias objetivistas, que 

têm o positivismo como pano de fundo; as subjetivistas, fundamentalmente idealistas; e um 

terceiro grupo que a autora caracteriza como um modelo de análise que compreende o vínculo 

indivíduo-sociedade. 

A literatura que trata do tema demonstra historicamente que o desenvolvimento das 

concepções de avaliação da aprendizagem se deu em paralelo às concepções de psicologia 

(FRANCO, 1990; MACEDO, 2012; SOUZA, 2005), sobretudo da psicologia da educação, 
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quando a psicometria integrava os primeiros laboratórios experimentais, fenômeno que se 

situa teoricamente no campo do positivismo. 

É sob essa matriz teórica que se organiza o primeiro grupo de teorias explicadas por 

Franco (1990). O positivismo entende que a sociedade é regida por leis naturais, e que toda 

ruptura dessa harmonia passa a indicar um desequilíbrio. Trata-se de uma transposição 

mecânica para as ciências sociais dos métodos para se investigar a natureza física, onde os 

fatos “objetivos” são aquilo que pode ser observado, medido e palpado. De acordo com Souza 

(2012, p. 235): 

[...] Thorndike desenvolveu uma fundamentação teórica sobre a possibilidade de 
medir mudanças nos comportamentos dos seres humanos. Com o avanço da 
tecnologia de mensuração, durante as primeiras décadas daquele século, os testes 
padronizados desenvolveram-se em grande escala e, nesse movimento, a avaliação 
ganhou o significado de medida. 

Sob essa perspectiva, a avaliação objetiva medir o desenvolvimento individual, daí 

decorrem os instrumentos de testes padronizados, manuais de instrução, testes escalonados, 

etc. As teorias neste campo caracterizam-se como objetivistas, visto que só é possível avaliar 

aquilo que é observável e mensurável. Vale dizer que essas teorias situam-se num contexto 

histórico onde a indústria era crescente e requeria uma padronização e eficiência na produção. 

Cabe destacar as ideias de Tyler (1974), um dos precursores das teorias norte-

americanas de avaliação da aprendizagem. Suas ideias foram amplamente criticadas, 

entretanto, mais do que qualquer outra tendência teórica, penetrou e ainda reverbera na 

educação. Para esse autor, a avaliação está destinada a verificar o grau de mudança dos 

comportamentos, devendo julgar, portanto, o comportamento dos alunos, visto que o que se 

pretende na educação é modificar tais comportamentos. 

Outro delineamento teórico de relevo nesse campo é a taxonomia de Bloom (1979), 

que examinou os objetivos de ensino e aprendizagem em três dimensões: o cognitivo, o 

afetivo e o psicomotor. Trata-se de um conjunto de categorias atreladas a cada um destes 

domínios. A taxonomia compreende instrumentos para se elaborar critérios científicos para 

ordenar os objetivos que o professor estabelece para os alunos, assim como para avaliar as 

condições do desenvolvimento destes objetivos. 

Souza (2012, p. 16) escreve que Bloom aprimora o modelo de Tyler e “[...] amplia o 

conceito de avaliação, inserindo-a no conjunto da prática educativa, passando a exercer 

influência sobre as mudanças ocorridas no processo de ensino.” Além disso, Bloom também é 

o responsável por uma dimensão da avaliação amplamente adotada no Brasil: a avaliação 
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diagnóstica, que complementa as modalidades de avaliação somativa e formativa propostas 

por Michael Scriven. 

No Brasil essa perspectiva foi assimilada, resguardadas as suas especificidades, pela 

concepção pedagógica tecnicista. Saviani (2013, p. 381) escreve que esta pedagogia “[...] 

advoga a reordenação do processo educativo de maneira que o torne objetivo e operacional.” 

O autor afirma ainda que no contexto dessa pedagogia a equalização social é identificada com 

o equilíbrio do sistema, considerando que este comporta múltiplas funções, cabendo à 

educação proporcionar um eficiente treinamento para a execução de tais funções demandadas 

continuamente pelo sistema social. 

As teorias subjetivistas, segunda gama de teorias da avaliação da aprendizagem que é 

caracterizada por Franco (1990), entendem que o sujeito da aprendizagem tem predominância 

sobre o objeto do conhecimento. Dentro desse modelo não existe uma preocupação explícita 

em garantir a objetividade do conhecimento, visto que ele é determinado pelo sujeito que o 

conhece. Logo, se o sujeito é o centro do processo e se o conhecimento não precisa ser 

objetivado para ser avaliado, entende-se que o sujeito é o criador da realidade, o que remete 

ao campo do idealismo teórico-filosófico. 

A despeito disso, as teorias educacionais e pedagogias que se inserem nesse campo – 

sobretudo o escolanovismo e o construtivismo – representaram certo avanço na 

operacionalização da avaliação da aprendizagem escolar, ao se questionar os métodos de 

avaliar estritamente quantitativos das tendências filiadas ao positivismo. Foi nesse contexto 

que se iniciaram os processos de auto-avaliação, o estudo dos aspectos afetivos e emocionais 

que influem na aprendizagem. 

Entretanto, autores como Saviani (2012) e Franco (1990) demonstram que essas 

teorias desenvolveram um preconceito dogmático sobre os aspectos quantitativos da avaliação 

da aprendizagem, por considerar a transmissão de conhecimento e a quantificação como algo 

necessariamente anticriativo ou ligado ao campo do positivismo. 

Ademais, a ideia de que a avaliação deve ser um processo contínuo parte do princípio 

de que toda avaliação aplicada em momentos determinados é automaticamente nociva. O 

escolanovismo, inspirado no pragmatismo, e por funcionar como antítese do racionalismo e 

do objetivismo, recomenda processos flexíveis de tal forma que se relativize as formas e os 

instrumentos adequados para avaliar o desenvolvimento das aprendizagens. 

Hoffmann, teórica da avaliação e posicionada no campo do construtivismo que tem as 

suas ideias amplamente estudadas no Brasil, tece críticas à avaliação que é fundamentalmente 

periodizada e meramente classificatória. Desenvolvendo uma concepção de avaliação 
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denominada avaliação mediadora, Hoffmann (2014, p. 86) apresenta uma “[...] perspectiva da 

ação avaliativa como uma das mediações pela qual se encoraja a (re)organização do saber.” 

O terceiro campo teórico que Franco (1990) destaca, compreende a necessidade de se 

considerar o vínculo indivíduo-sociedade. A autora caracteriza não propriamente como uma 

tendência em teorias da avaliação da aprendizagem, mas como um novo modelo de análise em 

resposta às tendências objetivistas e subjetivistas, que se mostravam insuficientes para a 

explicação da realidade. 

Franco (1990, p. 66) escreve que para recobrar a explicação da realidade em sua 

totalidade contraditória e “[...] para romper com as análises micro, psicopedagógicas e 

psicologizantes, começaram a surgir novos esquemas interpretativos, baseados em teorias 

mais amplas, que procuravam explicar as relações entre indivíduo, educação e sociedade.” O 

tom central deste modelo foi dado por análises históricas, sociológicas e econômicas, 

sobretudo com a visão reprodutivista da escola como uma instância menor e totalmente 

dependente dos determinantes estruturais mais amplos. 

Tendo este modelo se ocupado de pensar a escola de modo determinista, como 

subproduto ideológico do Estado e do capital, cumpre propormos uma quarta tendência em 

teorias da avaliação da aprendizagem: a das teorias dialéticas, fundamentadas na dialética 

materialista de Marx e Engels. Como já mencionado, há teorias idealistas no campo da 

avaliação da aprendizagem, mas não se caracterizam como dialéticas. 

Importa afirmar que este campo teórico não é apenas não hegemônico, mas contra 

hegemônico. Mesmo a pedagogia tradicional, que precede a tendência escolanovista, ainda 

tem em vigor o seu modo de ensino baseado no método expositivo, concomitante às 

pedagogias do aprender a aprender, assim caracterizadas por autores filiados à pedagogia 

histórico-crítica. Em suma, são hegemônicas as teorias que integram o “neoprodutivismo” 

(SAVIANI, 2013). 

As produções no campo da dialética materialista que se ocupam da avaliação da 

aprendizagem não são numerosas. Luckesi (2011) compreende a avaliação como uma 

atribuição de qualidade sobre dados relevantes da aprendizagem para uma tomada de decisão. 

Esse autor postula que a sua concepção de avaliação pode ser filiada a uma teoria pedagógica 

que compreenda o homem em movimento na história, onde a aprendizagem condiciona o 

desenvolvimento. 

A Pedagogia histórico-crítica é uma teoria que parte da dialética materialista, e 

compreende que o processo de objetivação e apropriação dos conhecimentos historicamente 

produzidos e acumulados humaniza o homem, o que o faz um ser histórico. Em termos 
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pedagógicos, cabe ao professor ter o domínio técnico dos conhecimentos e dos meios mais 

adequados para transmiti-los, o que vem a ser a condição para que o compromisso político 

ligado ao caráter socialista desta teoria educacional seja levado a efeito. Nesse sentido, fica 

explicita a centralidade que têm os conhecimentos elaborados sobre o processo de ensino e 

aprendizagem a partir da Pedagogia histórico-crítica. 

Duarte (2016, p. 42), numa obra dedicada à contribuir para uma teoria histórico-crítica 

do currículo, afirma que o êxito da ação modificadora da realidade objetiva, depende que o 

pensamento se movimente constantemente entre o plano original de ação e os resultados 

parciais que são obtidos no decorrer da própria ação, de maneira que possam ser realizadas a 

tempo as correções de curso, bem como as mudanças nas estratégias e nos meios empregados. 

Seguindo esta linha de pensamento, Magalhães e Marsíglia (2013, p. 242) escrevem que: 

A avaliação é a verificação da aprendizagem a partir dos componentes anteriores. É 
claro que a constatação do que o aluno aprendeu não se dá por meio de um único 
instrumento, mas devemos planejar situações nas quais possamos avaliar o que o 
aluno está aprendendo e assim replanejar as ações, seja para potencializar ainda mais 
o que estamos ensinando, seja para buscar outras estratégias mais adequadas às 
proposições do ensino. 

Assim, a própria relação posta pelos fundamentos psicológicos dessa teoria, entre o 

desenvolvimento global do indivíduo e os conteúdos escolares, demanda que se adote um 

critério de desenvolvimento, para que seja possível qualificar os “dados relevantes da 

aprendizagem”, como advoga Luckesi (2011). Esse critério encontra-se, entendemos, na 

distância entre a sociabilidade e os comportamentos espontâneos e os seus equivalentes 

mediados por conceitos científicos. 

Magalhães e Marsiglia (2013) entendem que a avaliação dos valores inerentes aos 

comportamentos resulta de fatores objetivos: a adequação do contexto da aprendizagem, a 

forma de organização das ações pedagógicas e, sem dúvidas, dos conteúdos escolares. O 

próprio ensino de conteúdos proporciona a apropriação de valores. Aqui reside a não 

neutralidade da educação escolar. 

Partindo de uma análise da avaliação num nível mais estrutural, Macedo (2012, p. 

107) relaciona a atividade humana com os processos de intervenção que o homem é capaz de 

fazer na natureza, por meio de instrumentos físicos e psíquicos. A autora destaca que a 

capacidade de refletir sobre a sua ação instrumentaliza os homens, “[...] neste caso específico 

alunos e professores, na condição de principais agentes educativos, para a tomada de decisões 

que influenciem novas ações, o que pode ser traduzido como processo avaliativo.” É assim 

que a avaliação da aprendizagem se caracteriza concretamente como atividade. 
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Se a aprendizagem indica a incorporação de instrumentos psíquicos e um novo ponto 

de partida para o ensino, altera-se qualitativamente a capacidade de refletir sobre os conteúdos 

e analisar determinados contextos, tanto para o professor quanto para o aluno, resguardadas as 

suas particularidades como seres diferenciados em se tratando do grau de compreensão da 

realidade concreta. 

Cumpre dizer, por fim, que a avaliação não deve ter um fim em si mesma. Esse é o 

substrato da classificação que é historicamente inerente à avaliação da aprendizagem. A 

superação desse valor de troca posto sobre a avaliação não é possível sem a produção de 

novas relações materiais entre os homens, pois é delas que emana a epistemologia que 

fundamenta o trabalho educativo. Contraditoriamente, é delas também que se extrai a 

epistemologia que contra elas se rebelam. 

Explicadas as teorias de avaliação da aprendizagem, tratamos de situá-las na história 

da educação brasileira a partir da década de 1960, que marca o período de exaustão do 

escolanovismo no Brasil, a predominância do tecnicismo com o despontar do golpe militar de 

1964 e a emergência das ideias libertadoras de Paulo Freire, inspiradas, segundo Saviani 

(2013, p. 303), “[...] no personalismo cristão e na fenomenologia existencial”. 

Um estudo que mereceu destaque foi publicado por Cronbach, em 1963, onde o autor 

discutiu quatro aspectos de extrema importância para a avaliação: a associação entre a 

avaliação e a tomada de decisão, os diferentes papéis da avaliação educacional, o desempenho 

do estudante como critério de avaliação de cursos e algumas técnicas de medida à disposição 

do avaliador educacional (VIANNA, 1997). 

Na década de 1970 foram traduzidas para o português as obras de Tyler, Popham, 

Baker e Mager, Bloom e Taba. Assim, fortalece-se no Brasil a noção de avaliação como 

mensuração com características de objetividade. Vale dizer que, mesmo antes de sua 

veiculação, as ideias norte-americanas já eram disseminadas no meio educacional brasileiro 

por intermédio de professores que iam fazer cursos nos Estados Unidos e também por 

intermédio dos acordos internacionais. Essas obras se constituíram em referência dos cursos 

de formação de professores. Sua influência vai além do âmbito acadêmico, oferecendo 

subsídios para a elaboração da legislação sobre avaliação, seja em nível federal, estadual ou 

municipal, traduzida em leis, decretos, pareceres, resoluções e portarias que orientaram as 

práticas avaliativas nas escolas de educação básica. (SOUZA, 2005). 

Na década de 1980, numa reação ao objetivismo que imprimia ao processo avaliativo 

um caráter exclusivamente instrumental, iniciou-se a crítica ao modelo tecnicista 

quantitativista de avaliação, apontando a necessidade de práticas de avaliação numa dimensão 
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qualitativa. O marco desta perspectiva se dá com a publicação de uma revista especializada 

sob o título “Educação e Avaliação”, na qual autores brasileiros escreveram textos 

questionando a abordagem quantitativa e tecnicista de avaliação e propondo a dimensão de 

enfoque qualitativo. (SOUZA, 2005, p. 24). 

A despeito dessas críticas, Saviani (2013, p. 365) demonstra que essa orientação “[...] 

manteve-se como referência da política educacional.” Na década de 1990, a visão produtivista 

de educação, dando ênfase à qualidade social da educação se constituiu em referência para o 

Projeto Darcy Ribeiro, que originou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

de 1996. 

Souza (2005) escreve que, na década de 1990, a discussão sobre a abordagem 

qualitativa de avaliação vai ganhando força no ideário pedagógico, por meio da literatura 

acadêmico-científica. As publicações vão saindo cada vez mais do campo da prescrição e se 

voltando para uma crítica fundamentada na teoria e na prática, apontando possibilidades de 

superação de práticas de avaliação limitadoras, controladoras do erro e lineares, para formas 

avaliativas desafiadoras, interativas e formadoras. 

Não obstante, as referências adotadas nos cursos de formação de professores da 

década de 1990 apontavam para o objetivismo, a exemplo da obra Avaliação do processo 

ensino-aprendizagem de Haydt (1994). Essa autora frisa os postulados de Scriven, Bloom e 

outros autores, com a avaliação diagnóstica, formativa e somativa, as quais têm 

respectivamente as funções de diagnósticar se os alunos possuem os pré-requisitos 

necessários; controlar, verificando se os alunos estão atingindo os objetivos previstos e; 

classificar os alunos de acordo com os níveis de aproveitamento no fim do processo ou ano 

letivo. 

Com a nova LDB (Lei n. 9394 de 1996) e ficando enfeixado no âmbito da União a 

responsabilidade de avaliar o ensino em todos os níveis, não escapa-se da configuração do 

tecnicismo em neotecnicismo. Saviani (2013, p. 439) demonstra que “Com a projeção do 

toyotismo para a condição de método universal de incremento do capitalismo em nível 

mundial, surgem tentativas de transpor o conceito de “qualidade total” do âmbito das 

empresas para as escolas.” 

A partir da formação do sistema nacional de avaliação e um maior controle estatal 

sobre a avaliação, as chamadas pedagogias corporativas adentram a escola e as próprias 

empresas aproximam-se da qualidade de “formadoras”. Essa distância da especificidade da 

educação escolar se revela na avaliação ainda no seu aspecto terminativo. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

Cumpre explicitar tanto os critérios de seleção do material teórico quanto da sua 

estruturação argumentativa. A partir do Materialismo histórico-dialético, compreendemos que 

para seguir com a proposição de analisar a avaliação da aprendizagem escolar no campo da 

Pedagogia histórico-crítica, é necessário fazer uma revisão e análise das concepções no campo 

da avaliação da aprendizagem. Esse processo segue o método dialético proposto por Marx e 

incorporado também na pedagogia histórico-crítica. Saviani (2012) elaborou as primeiras 

sínteses da sua teoria pedagógica apenas após analisar as teorias pedagógicas que mais 

tiveram influência na educação escolar brasileira. 

Portanto, decidimos adotar a organização das teorias pedagógicas propostas por 

Franco (1990), que as agrupa de acordo com as orientações filosóficas de cada teoria, e não 

pelo seu aspecto qualitativo ou quantitativo, como fazem outros autores da área. 

 

4 Resultados 

Observamos que o avanço teórico em relação à avaliação da aprendizagem escolar não 

ocorre ao mesmo passo em que se transformam as teorias e tendências pedagógicas mais 

amplas. Para as teorias objetivistas, avaliar vem a ser um construto fundamental que parte 

diretamente dos pilares centrais do positivismo. Os instrumentos de coleta de dados da 

avaliação nesta vertente encerram em si o objetivo da avaliação, pois o desenvolvimento de 

competências unilaterais não implica na necessidade de uma postura dialética ante os 

resultados da avaliação, de retomada e transformação das estratégias se necessário. Cumpre, 

pois, ao aluno dedicar-se e buscar ou não compensar aquilo que a avaliação o mostrou ser 

insuficiente em termos de domínio de conhecimento. 

As teorias subjetivistas operacionalizam a avaliação de modo difuso e ao mesmo 

tempo tendem para uma aceitação da avaliação da aprendizagem unicamente classificatória. O 

motivo do estabelecimento dessas relações está no caráter pseudocientífico das teorias que são 

antitéticas ao ensino formal e ao método expositivo de ensino. A relativização do 

conhecimento coloca para a prática uma avaliação pouco determinada, pouco específica em 

seus atributos teórico-metodológicos. 

Todavia, mesmo as teorias críticas têm encontrado certa dificuldade de avançar no 

campo da avaliação da aprendizagem. A definição da avaliação como algo contínuo tem 

afetado produções teóricas de base teórica crítica. Observe-se, não defendemos uma avaliação 

da aprendizagem estanque, mas compreendemos que só é possível identificar a sua 

especificidade enquanto componente do trabalho educativo se for de entendimento em que 
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momentos do processo de transmissão e assimilação do conhecimento ela deve ser levada a 

efeito. Para Gasparin (2011, p. 1983), “Ainda que os autores de obras de didática afirmem que 

a avaliação deve ser contínua, isto não corresponde à realidade, pois a avaliação é sempre uma 

parada. Não estamos a todo momento emitindo juízos de valor sobre o trabalho realizado.” 

Sob a ótica da dialética, a especificidade de um objeto só aparece na perspectiva da 

totalidade de relações em que ele se insere, pois isolado ele é esvaziado é perde-se o seu 

aspecto histórico. A avaliação tida como algo meramente contínua é teoricamente isolada e na 

prática é relativamente nula. Daí que a avaliação não pode ser considerada como tal se as suas 

relações e identificações acerca do conhecimento e das aprendizagens forem perdidas. 

Gasparin (2011, p. 1982) relata que, dos elementos que constituem a avaliação, a 

tomada de decisão é o mais ausente. “Em função disso, as melhorias, que poderiam vir pelas 

alternativas que professor e alunos passariam a assumir em virtude dos dados apresentados, 

não se realizam.” 

Magalhães e Marsiglia (2013, p. 244) discutem isso no âmbito da avaliação, pois 

“Sendo função da educação escolar qualificar os instrumentos psicológicos do sujeito, é 

preciso analisar em que os conteúdos estão contribuindo para a elevação das funções 

psicológicas.” Partindo do conceito de aprendizagem como a assimilação e o domínio dos 

conhecimentos, entendem que cabe à avaliação qualificar o desenvolvimento das 

aprendizagens, investigando em que os conhecimentos estão contribuindo para o 

desenvolvimento global das capacidades dos indivíduos. 

É determinante para a questão da avaliação o aspecto não estático do “método 

histórico-crítico” (SAVIANI, 2012), onde as etapas podem ocorrer simultaneamente ou em 

ordens diversas. Isso se volta necessariamente às particularidades dos processos educativos. 

Sob uma perspectiva mais totalizante, têm-se os determinantes históricos da tendência de se 

avaliar o produto dos processos de aprendizagem, que pressupõe pouca abrangência da 

avaliação nesse contexto, visto que ela se encontra limitada ao fim dos processos. O que 

observamos é que há vicissitudes durante a passagem de um ponto a outro que não podem ser 

perdidas de vista pelo professor, e precisam ser consideradas no contexto da avaliação da 

aprendizagem. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

O fato de as concepções de avaliação partirem historicamente de premissas 

psicológicas pode apontar para melhores encaminhamentos de diretrizes de ensino imbuídas 

de uma concepção de avaliação mais sólida. As bases psicológicas da Pedagogia histórico-
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crítica, já amplamente debatidas por pesquisadores, explica as relações entre os conceitos 

cotidianos e científicos e o desenvolvimento psíquico e cultural. Trata-se da elaboração da 

cultura em nível intrapsíquico, como postulado pela Pedagogia histórico-crítica. Dito isto, 

acreditamos que a avaliação da aprendizagem deve ser pensada não como um processo 

unicamente continuo, mas como etapas objetivamente delineadas de acordo com o conteúdo 

trabalhado, e com instrumentos de coleta de dados sobre a aprendizagem adequados ao que se 

pretende avaliar. 
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GT4 - Trabalho, Educação e Pedagogia Histórico Crítica  

 

PIBID: O GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO E NO 

TRABALHO DOCENTE: NOVAS FORMAS DE PRECARIZAÇÃO?  
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Antonio Bosco de Lima 2 

 

Resumo  

Este trabalho discute o Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência 
(Pibid) a partir das ‘novas’ relações de trabalho docente na contemporaneidade 
brasileira e está em consonância com a linha de pesquisa Trabalho, Sociedade e 
Educação do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Uberlândia e nas problematizações do GT Trabalho, Educação e Pedagogia 
Histórico-Crítica (PHC). A formação docente está entre as 30 grandes ações do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE) de 2007. Este Plano instituiu o Pibid como 
programa de governo objetivando aproximar a educação no ensino superior da educação 
no ensino básico, qualificar a formação de professores para atuar na rede básica de 
ensino, minimizar a baixa demanda apresentada pelos cursos de licenciatura, articular a 
teoria e prática nas aulas e estimular a permanência dos acadêmicos nos cursos por meio 
da concessão de bolsas, conforme consta nos editais da CAPES 011/2012, 06/2013, 
061/2016, 07/2018. Em regime de colaboração entre as unidades federativas, aos 
poucos, o Pibid vem reestruturando em consonância com as instituições de ensino 
superior, públicas e privadas, a autonomia política e pedagógica dos cursos de formação 
de professores, legitimando as ações das reformas educacionais neoliberais. Essa 
reflexão se apoia em referenciais de abordagem teórico-metodológica sobre o 
Materialismo Histórico Dialético (MHD) e na PHC (Saviani, 2011). A delimitação 
epistemológica permitiu compreender a imersão do Pibid nas universidades e influência 
do programa nos cursos de formação de professores. O MHD contextualizou as 
contradições postas pelo capitalismo neoliberal no que tange a qualidade de ensino, as 
estratégias do Estado, as interferências dos organismos internacionais que atuam na 
reestruturação educacional e, como desdobramentos, instauram o Pibid como modelo de 
formação docente no Brasil. A revisão crítica sobre a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional 9394/96, o Plano de Desenvolvimento da Educação (2007), os 
editais Pibid-Capes, auxiliou na avaliação do contexto histórico e político dos 
documentos oficiais produzidos que dão suporte ao Pibid. Na pesquisa bibliográfica 
encontramos uma vertente crítica nos trabalhos de Mateus (2014), Mateus, Oliveira e 
Sodré (2015) e Medeiros e Pires (2014) quanto à abordagem das políticas públicas 
educacionais que induziram a implantação do Pibid e estabeleceram a formação em 
serviço como um viés do trabalho subsumido do novo professor. Baseando-se 
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2 Pós-doutor em História, Filosofia e Educação, Professor Adjunto da Pós-Graduação da FACED/UFU, 
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epistemologicamente em Fairclough (2001) os autores se apoiam na categoria “agente-
sujeito” à compreensão dos profissionais, forjados em um programa gerencialista de 
formação docente. Conforme aponta Antunes (2018) a precarização estrutural do 
trabalho e a nova morfologia do trabalho são marcos da sociedade capitalista do século 
XXI. No Pibid essas características se manifestam pelo gerenciamento das atividades 
pedagógicas por meio de relatórios sobre a produtividade do trabalho, pela inserção de 
professores em formação em serviço sem as garantias trabalhistas e pela fragmentação 
entre os membros de uma mesma classe por causa do recebimento das bolsas. Estes 
aspectos denotam a reificação e a subsunção do professor em relação à ‘nova’ educação 
promovida pelos interesses do capitalismo global do modelo de acumulação flexível. 
 
Palavras-chave: Reformas Educacionais. Formação em Serviço. Gerencialismo 
 
1 Introdução  

 

As reflexões explicitadas neste texto se propõem a problematizar a relação das 

políticas educacionais no Brasil e o papel do Pibid na formação de professores, 

caracterizada pela precarização do trabalho docente, travestida pelo modelo da gestão 

empresarial do conhecimento escolar. 

O Pibid se territorializa no contexto das políticas educacionais do Brasil como 

desdobramento da LDB 9394/96, após pouco mais de uma década de sua promulgação. 

Ele surge no contexto da nova demanda dos agenciadores financeiros internacionais, no 

limiar do século XXI, que orientam os países subordinados ao capitalismo dependente a 

investirem na qualificação da força de trabalho em todos os setores. Assim, coube à 

educação a proposição de políticas e programas que elevassem a ‘qualidade’ de ensino 

útil voltada à inserção da população marginalizada ao mercado.  

 Nesse contexto, situamos o Pibid como um laboratório dos interesses neoliberais 

radicados no Brasil desde os anos 1990 e que é reconfigurado no período da política 

econômica desenvolvimentista do Partido dos Trabalhadores (PT). Momento em que as 

orientações da Nova Gestão Pública (NGP) se territorializam ainda mais na 

administração pública brasileira, transformando paulatinamente os direitos básicos da 

população – educação, saúde, segurança - em frentes de serviços e, logo, em 

mercadorias. Assim, por serem mercadorias seus modos de produção devem ser 

gerenciados com eficiência para que os serviços sejam entregues ao mercado.  

 Nesta perspectiva, a proposição deste artigo se caracteriza como um 

posicionamento politico aos enfrentamentos que perpassam o fechamento das 

licenciaturas a partir do discurso da falta de qualidade (que é mensurada por variáveis 
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generalizadoras sem levar em conta a distribuição dos recursos pela própria 

universidade), por isso o aporte epistemológico da PHC para a construção das reflexões. 

As discussões a seguir almejam compreender o programa a partir das políticas públicas 

que trazem no bojo de sua construção o discurso ideológico previsto para a formatação 

de um novo modelo de formação de professores no Brasil. 

 

1.1 Objetivos 

Este trabalho discute o Pibid no campo das ‘novas’ relações de trabalho docente 

na contemporaneidade, a partir das políticas educacionais no Brasil na formação de 

professores, verificando espectros do modelo da gestão empresarial do conhecimento 

que refletem nas novas formas de precarização do trabalho docente. 

  

2 Referencial Teórico 

Esta reflexão se apoia em referenciais de abordagem teórico-metodológica sobre 

o Materialismo Histórico Dialético (MHD) na Educação que se fundamentam numa 

análise Histórico-Crítica (Saviani, 2011). O MHD contextualizou as contradições postas 

pelo capitalismo contemporâneo no que tange a qualidade de ensino, as estratégias do 

Estado e as instituições internacionais que atuam na reestruturação educacional que vão 

se desdobrar na instauração do Pibid no cenário da formação docente no Brasil. Para 

tanto destacamos os autores Oliveira (2015), Harvey (2008), Freitas (2018), Marini 

(1993), Macedo e Lima (2017) entre outros. 

Mantendo a crítica como abordagem, Shiroma, Campos e Cardoso (2005), 

Maués (2003) e Saviani (2007) fazem um retrospecto sobre as políticas educacionais do 

Brasil, em especial aos dos anos 2000 que, segundo suas reflexões, precarizam a 

formação de professores. Rosa e Santos (2015) alertaram a comunidade acadêmica 

sobre como o documento do Banco Mundial (BM) de 20103 orienta as estratégias de 

formação de professores no Brasil segundo critérios internacionais. Os autores destacam 

como tais estratégias marcham para a precarização da formação e das condições de 

trabalho da categoria. E chamam a atenção de como estas estratégias estão vinculadas a 

evolução do Pibid no contexto brasileiro. Para Antunes (2018) a ascensão do trabalho 

                                                             
3  Título original do Programa “Achieving world-class education in Brazil: next steps” 
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subsumido e reificado, digitalizado e individualizado do século XXI reflete no que ele 

intitula como a nova morfologia do trabalho.   

 Os trabalhos de Mateus (2014), Mateus, Oliveira e André (2014), Marques, 

Andrade e Azevedo (2017) têm como aporte epistemológico de suas reflexões sobre a 

emergência Análise do Discurso Crítica (ADC) contidos na linguagem nas reflexões de 

Fairclough (2001). Entre a categoria que ele analisa é a do “agente-sujeito” como uma 

posição intermediária que sofre uma determinação inconsciente, mas trabalha sobre as 

estruturas, a fim de modificá-las conscientemente (Melo, 2009, p. 16). Para tanto, ele 

destaca três dimensões que devem ser consideradas: a análise do texto, a análise da 

prática discursiva e análise social. A partir desta tríade se desvenda a gênese das 

motivações que perpassam as políticas educacionais. 

  

3 Procedimentos Metodológicos 

Ao verificarmos nas pesquisas4 a quase unanimidade no consenso sobre a 

eficácia Pibid na formação de professores nos despertou o interesse na reflexão sobre o 

programa em uma abordagem na perspectiva crítica. Nesse sentido é indispensável 

analisar, pela crítica do MHD, como o discurso da classe hegemônica, segundo a 

perspectiva gramisciana, estabelece-se e atua na prática dos sujeitos, que de forma 

subsumida, legitima o poder e a manutenção dos interesses ideológicos do Estado, os 

quais, na perspectiva neoliberal, alinham-se às agências internacionais do capital.  

Entre as análises críticas sobre o programa destacamos os trabalhos de Mateus 

(2014), Mateus, Oliveira e Sodré (2015) e Medeiros e Pires (2014). Esses autores 

ressaltam o caráter messiânico do Pibid nos discursos documentais e nas produções 

bibliográficas sobre o programa. Na crítica dos autores o discurso constituído nas 

políticas públicas educacionais se manifesta como uma prática social sacramentada, que 

molda o pensamento ideológico dos “agentes-sujeitos”, e que reproduz interesses 

hegemônicos por meio do coletivo. Deste modo, para Mateus (2014, p, 361), recorrer a 

ACD demonstra um engajamento na “crítica exploratória de práticas de formação de 

professores em suas relações com as políticas educacionais neoliberais”.  

A organização reflexiva tem por objetivo sistematizar, por meio de uma 

abordagem qualitativa, fundamentações teóricas e analíticas sobre as políticas 

                                                             
4 Dados acessados em 20 de abril, 2018,  disponíveis em http://sdi.Capes.gov.br/banco-de-
teses/01_bt_index.html. 
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educacionais do Brasil que subsidiam a compreensão da dinâmica do Pibid no interior 

dos cursos de formação de professores a partir da segunda metade da primeira década 

do século XXI. Importa neste texto apresentar o papel da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) como reguladora da política de 

formação inicial e continuada de professores aparelhada ao neoliberalismo. 

Além disto, alinhado ao pensamento de Antunes (2018) o texto se estrutura a 

partir de uma análise crítica sobre os macro interesses internacionais que versam sobre a 

reestruturação e reprodução do modo de produção capitalista, alterando o modus 

operandi do trabalho docente. 

 

4 Resultados:  

Políticas educacionais e o Pibid: a transformação do trabalho docente no Brasil 

Regulado pela Capes, o Pibid vem buscando ao longo dos seus onze anos de 

existência, mesmo entre governos diferentes, materializar um mecanismo de formação 

de professores, eficiente e eficaz, baseado na qualificação do sujeito para a produção de 

o conhecimento útil ao atendimento ao mundo do trabalho, legitimando o saber 

padronizado, estandardizado, em detrimento do conhecimento historicamente 

sistematizado. Neste contexto, “as ditas contribuições do Pibid, sua articulação com a 

valorização dos profissionais da educação e com as proposições de reformulações do 

ensino básico, devem ser avaliadas com atenção.” (MEDEIROS e PIRES, 2014, p. 47). 

 A Capes é posta como agência de fomento para os programas de formação 

inicial e continuada, contidos na embrionária Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica. Atuando na regulação do Pibid desde 

2007 a Capes se move a atender “uma realidade que mostra um acentuado crescimento 

na demanda e no desenvolvimento de programas de formação de docentes e de 

internacionalização do ensino superior.” (BRASIL, 2013. p. 11). 

 Neste sentido, propondo ações que estejam vinculadas à construção da 

identidade docente dos futuros professores e qualifica-los pedagógica e 

metodologicamente, o Pibid de 2007 a 2013, lançou oito editais. Assim, de 3.088 

bolsistas nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática em 2007, atendendo 

preferencialmente o ensino médio, o programa em 2013 saltou para a concessão de 

90.254 novas bolsas para graduandos de instituições públicas e privadas nos diferentes 

cursos de licenciaturas, para ações em diferentes níveis e modalidades do ensino básico, 
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de norte a sul do país (BRASIL, 2013). No Edital de 2018 foram disponibilizadas cerca 

45 mil bolsas de iniciação à docência, conforme as mudanças no programa e nova 

política da Capes de formação inicial de professores. Junto com o Programa Residência 

Pedagógica, também regulamentado pela Capes, o Pibid se reconfigura para atender as 

reformas educacionais de 20175 e à nova agenda política e econômica neoliberal, 

instituída no país, após impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016.  

 Apesar dos vários editais do Pibid, eles têm em comum os seguintes objetivos:  

Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 
contribuir para a valorização do magistério; elevar a qualidade da formação 
inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração 
entre educação superior e educação básica; inserir os licenciandos no 
cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes 
oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, 
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-
aprendizagem; incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando 
seus professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 
contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 
licenciatura.6  

 

Em uma superficial observação na construção textual dos objetivos da Capes 

para o Pibid percebemos o uso de expressões caras ao universo neoliberal (qualidade, 

inovador, superação, protagonistas) presentes nas políticas educacionais orientadas 

pelas organizações internacionais. Para desvendar a dialética sobre os interesses 

neoliberais na formação de professores no Brasil, Mateus (2014) trás para reflexão a 

inserção de várias outras expressões (tais como colaboração, inovação, conformação, 

protagonismo, competências, habilidade, democracia participativa, entre outras) que 

denotam o caráter neoliberal do modelo forjado para uma Política Educacional atrelada 

às recomendações dos órgãos multilaterais internacionais como: a Fundação das Nações 

Unidas para Crianças (UNICEF), do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas 

(PNUD), da Organização Cultural, Científica e Educacional das Nações Unidas 

(UNESCO), do Banco Mundial (BM), entre outros.  

                                                             
5 Lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017 que altera a LDB 9394/96 e institui a Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC e altera as diretrizes para o Ensino Médio. 

6 Fundação CAPES/Ministério da Educação. Pibid – Programa Institucional de Bolsa de Incitação à 
Docência. Acessado em 24 de abril de 2018. Disponível em <<http://www.Capes.gov.br/educacao-
basica/Capespibid/pibid>>. 
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   O programa, por meio das bolsas7 e das exigências para a manutenção da 

equipe de trabalho, pode garantir a permanência dos alunos nos cursos de formação de 

professores, diminuindo a evasão e as reprovações. Os participantes do Pibid com a 

divulgação de sua produtividade em eventos, publicações e relatórios oficiais alimentam 

a idealização de um espaço formativo de professores que dispensaria o amplo 

investimento do Estado para a formação em massa do professor do ensino básico.  

 A produção bibliográfica como registro do consenso materializa, numa 

perspectiva dialética, a absorção das intenções neoliberais do Estado na formação dos 

professores. Para Oliveira (2006, p. 266) “a hegemonia é a produção conflituosa do 

consenso.” Para uma compreensão marxista a divulgação dos resultados do programa 

expõe a reificação dos sujeitos que incorporam passivamente os interesses do Estado de 

maneira acrítica. Induzem uma discussão sobre a ineficiência do currículo dos cursos 

formação de professores nas Universidades e, por isso, frágeis do ponto de vista da 

qualidade. Na perspectiva da ADC, para Fairclough (2001, p.117): “As ideologias 

embutidas nas práticas discursivas são muito eficazes quando se tornam naturalizadas e 

atingem o status de ‘senso comum’.”   

A bolsa de estudo - considerada nos documentos e nas retóricas como 

compromisso social regido por parcerias entre instituições, professores e futuros 

professores - atua como controle das tensões sociais, maquia a divisão de classe e se 

revela como um instrumento necessário para manter o controle da sociedade sob o 

domínio da classe hegemônica capitalista. Destarte, Mateus (2014, p. 357) coloca em 

xeque as representações dos resultados tidos como satisfatórios pelos pesquisadores do 

Pibid. Para autora o conceito de ‘parceria’ se naturalizou e popularizou como uma 

solução contemporânea para os vários problemas ascendentes, entre eles a crise da 

educação.  

Na lógica dos interesses dos investidores na economia periférica brasileira o 

Pibid reflete a desoneração do Estado no investimento na Educação em Nível Superior, 

especialmente na área de formação docente, considerada um grande nicho de mercado 

para o setor privado. Mais ainda, formando em serviço, tendo a bolsas de estudo como 

grilhão dos estudantes e dos professores supervisores, o programa cumpre a lógica da 

                                                             
7 Iniciação à Docência (ID), Coordenação de Área (CA), Coordenação Institucional (CI), Coordenador de 
Área de Gestão (CAG)e Professor Supervisor (PS).  
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gestão eficiente dos recursos. O bolsista de iniciação à docência se responsabiliza pela 

qualidade da educação assumindo atribuições que são próprias dos professores regentes, 

os supervisores assumem mais trabalho e formação continuada em serviço para terem 

direito ao complemento financeiro, a escola reestrutura seus projetos pedagógicos de 

modo acolher as propostas dos subprojetos que, por sua vez, devem atender à proposta 

de Metas “Compromisso Todos pela Educação”.  

 Concordamos com Mateus, Oliveira e Sodré (2015, p. 48) quando analisaram o 

Pibid a partir do relato de ex-bolsistas e concluíram que a “organização discursiva 

consensualmente presente nos textos que discutimos e analisamos nos permite falar do 

PIBID como entidade, isto é, como algo com poder para agir. Seu caráter naturalizado e 

messiânico o torna resistente a leituras alternativas.” 

 Segundo Ferreira (2016, p. 49) a universidade e educação básica fazem parte de 

uma mesma sociedade e por este motivo a educação “está inserida num contexto que 

exprime as ideias neoliberais [...]." Entretanto, diferente dos demais trabalhos que 

ressaltam o Pibid e suas diretrizes sem fazer uma análise crítica do discurso ideológico 

do Estado e das tendências hegemônicas de poder na formação de professores no Brasil, 

ao contextualizar o programa na Universidade Estadual de Goiás Ferreira (2016) 

sinaliza a preocupação em fazer do programa uma oportunidade de inclusão dos 

discentes, sem perder de vista que qualidade na formação e que profissionalização 

docente se faz com investimentos reais nos diferentes níveis de ensino. Com esta 

afirmação justifica as razões do Projeto Institucional do Pibid na UEG, aproximando 

Ferreira e Fairclough da categoria “agente-sujeito”. 

Embora haja os “agentes-sujeitos” existentes no interior dos Projetos 

Institucionais, o investimento no tripé da universidade ensino x pesquisa x extensão se 

funde no interior do projeto institucional, verticaliza-se de forma sistêmica e materializa 

a lógica de parceria tão esperada entre universidade e escola, ou entre teoria e prática, 

do saber e o fazer: a práxis arregimentada para os interesses neoliberais.   

De tal modo, o Pibid se transforma em laboratório de uma gestão política e 

econômica eficaz que movimenta um ciclo interdependente de ações, políticas 

educacionais, dinâmicas trabalhistas e interesses externos que preparam 

sistematicamente, o coletivo envolvido no programa ao mundo do trabalho flexível. O 

Pibid se revela como uma mola propulsora da precarização estrutural do trabalho e a 
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nova morfologia do trabalho, marcos da sociedade capitalista do século XXI, conforme 

aponta Antunes (2018). 

A gênese do Pibid no capitalismo internacional: a precarização do trabalho? 

A gênese do Pibid se materializa no auge da política desenvolvimentista, 

conciliadora com a classe hegemônica, de cunho democrático liberal no governo 

progressista de Luiz Inácio Lula da Silva em 2007. O programa nasce no bojo das 

discussões internacionais sobre o combate a pobreza e na necessidade de equidade ao 

acesso de serviços básicos – saúde, educação, alimentação, saneamento básico – que 

têm por objetivo garantir a manutenção da população mundial no ciclo metabólico 

reprodutivo do capital. O Pibid constitui suas raízes nos cursos de formação de 

professores quando o Estado brasileiro demonstra governabilidade e governança8 

interna e externamente nas tomadas de decisões políticas e econômicas. O programa 

manifesta a dinâmica pretendida pela NGP no processo de reestruturação econômica do 

Brasil e reforma do Estado iniciadas no país a partir dos anos de 1990 e aceleradas no 

limiar dos anos 2000 (OLIVEIRA, 2015). 

[...] como certas lógicas e mecanismos utilizados pelas reformas iniciadas no 
período em que o país esteve conduzido por um governo de clara orientação 
neoliberal, permanecem em vigor apesar da mudança política no plano 
federal, a partir do governo do presidente Lula. Na tentativa de um exame 
crítico é importante observar como a NGP foi incorporada por importantes 
setores do Estado e, mais especificamente na educação, que mesmo em face 
de significativas mudanças nos enfoques políticos a partir de 2003, ainda 
persiste contraditoriamente nas instituições e políticas públicas estatais. 
(OLIVEIRA, 2015, p. 635). 

  

Neste contexto, no intento de construir uma lógica empresarial na administração 

do desempenho da Educação (SANDER, 2007; FREITAS, 2018), expressões do 

universo of management se tornam cotidianas nos instrumentos das políticas públicas 

(PINTO, 2016) advindas das recomendações de organismos internacionais multilaterais 

que financiam o desenvolvimento econômico brasileiro. A este aspecto Shiroma, 

Campos e Cardoso (2005) chamaram a atenção sobre a estratégia desses organismos em 

colonizar o vocabulário da sociedade para que ela atenda pacificamente, de forma 

ordeira e subsumida, aos interesses do desenvolvimento econômico dos países credores 

e a dependência dos países periféricos, mantendo assim, a agenda de interesses 

neoliberais. De acordo com Sander (2001, p. 101) “a lógica produtivista da economia na 

                                                             
8 Sobre os conceitos de governança e governabilidade ver em BRESSER PEREIRA, L.C., 1997.  
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educação tem se transformado em paradigma modelador do processo acadêmico e da 

própria vida humana”.   

A construção de consentimento é uma estratégia importante para consolidação e 

manutenção do pensamento hegemônico. (HARVEY, 2008; SHIROMA, CAMPOS e 

CARDOSO, 2005). O consentimento no caso brasileiro se constitui pela rede de 

relações estabelecidas entre os interesses do governo e seus entes federados, da classe 

política dominante, da classe burguesa e dos meios de comunicações.  Aqui é pertinente 

uma ressalva que no Brasil os meios de comunicações são dominados por grandes 

empresas monopolistas que atuam como grande instrumento de difusão dos interesses 

do capital, conforme aponta Orso (2018). 

 Nesta conjuntura a interferência na política doméstica à educação se sujeita ao 

típico controle de qualidade do desempenho medido e mediado por instrumentos 

sugeridos pelos bancos internacionais (BM, BID e FMI) e demais organismos 

multilaterais:UNESCO, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL) e etc.  

 Rosa e Santos (2015, p. 670) destacam como as estratégias de formação de 

professores no Brasil segundo critérios internacionais caminham para a precarização da 

formação e das condições de trabalho da categoria. E nos indicam como estas 

estratégias estão vinculadas a evolução do Pibid no contexto brasileiro. Segundo os 

autores cada vez mais estas instituições atuam no processo de reestruturação reprodutiva 

do capital dos países e exigem do Estado nacional um conjunto de reformas que visam 

flexibilizar o trabalho docente e o processo de aprendizagem pela tecnificação.  

Ao capital é necessário manter o disciplinamento dos trabalhadores ao 
mesmo tempo em que são introduzidas, via tecnologia, uma série de 
modificações na produção. Essa contradição entre disciplinamento e novas 
formas de trabalho em bases tecnológicas flexíveis demandam uma educação 
que constitua nos trabalhadores novos conhecimentos, que não são mais 
técnicos, mas sim tecnológicos. (ROSA e SANTOS, 2015, p. 671). 
 

A regulação dos resultados se manifesta como pacote de estratégias e 

instrumentos de controle social do trabalho docente. Este controle é o meio de produção 

do comportamento social global padronizado, estandardizado, alicerçado pela demanda 

da Divisão Internacional do Trabalho, pela lógica do gerencialismo no setor público e, 

por consequência, pela precarização do trabalho: superexploração do trabalho, docente 

pela busca frenética da qualidade de ensino conforme as exigências em nível mundial, 
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aos moldes da reflexão de Marini (1993). É a gestão incessante de ferramentas para 

produzir um conhecimento para o mundo do trabalho.  

 Diante o cenário internacional a partir de 2002, no governo de Lula da Silva, o 

Estado estabelece ‘parcerias’ com empresas capitalistas para uma agenda de ações 

voltadas para qualidade na educação. Por meio do Decreto n. 6.094/2007 se estabelece 

no Brasil o Plano de Metas “Compromisso Todos pela Educação” que deslancharia as 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE de 2007. O PDE foi instituído 

para o cumprimento das metas previstas no Plano Nacional de Educação (2001-2010), 

sancionado no governo de Fernando Henrique Cardoso, pela Lei 10.172/2001. 

(BRASIL, 2008, SAVIANI, 2007; MATEUS, 2014, MEDEIROS, PIRES, 2014). A 

gênese do Pibid está contida no capítulo IV do PNE de 2001. Para Medeiros e Pires 

(2014, p. 41), este PNE propõe:  

[...] a melhoria da formação docente por meio de formação cultural com foco 
na formação para a docência, introdução do licenciando no âmbito escolar 
desde o início da vida acadêmica, vinculação do ensino à pesquisa, 
integração e domínio das tecnologias de informação e comunicação ao 
magistério e inclusão de assuntos referentes a vivências na sociedade.  
 

 Na crítica sobre o PDE Saviani (2007) aponta as limitações do documento 

alicerçado nos interesses da sociedade civil, representada por agrupamentos 

empresariais que se vincularam à bandeira da educação, de maneira intencional, por 

intermédio do movimento organizado pela sociedade civil “Compromisso Todos pela 

Educação” em 2006. De acordo com Harvey (2008, p. 86):  

Os negócios e corporações não só colaboram intimamente com atores do 
governo como chegam mesmo a assumir um forte papel na redação de leis, 
na determinação das políticas públicas e na implantação de estruturas 
regulatórias (que são vantajosas principalmente para eles mesmos). 

 

Para Saviani o PDE se caracteriza como o conjunto de 30 ações para todos os 

níveis e modalidades de ensino e estas ações se organizam de tal forma que buscam o 

alcance de metas de maneira sistêmica. Destas ações o autor esclarece que duas delas 

dizem respeito à questão docente: Piso Salarial do Magistério e Formação. No que tange 

a formação Saviani ressalta a intenção do Estado no aligeiramento da formação por 

meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e cursos de formação inicial e 

continuada de docentes da educação básica.  

Ressaltando sua dinâmica sistêmica e eficiência o Pibid, buscou aproximar a 

educação no ensino superior da educação no ensino básico, qualificar a formação de 
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professores para atuar na rede básica de ensino, minimizar a baixa demanda pelos 

cursos de licenciatura, articular a teoria e prática nas aulas e estimular a permanência 

dos acadêmicos nos cursos por meio de bolsas. 

Assim, a gestão do programa corrobora para formação de uma força produtiva 

da educação baseada nos resultados da produtividade e da eficiência (MATEUS, 2014; 

MATEUS, MEDEIROS e SODRÉ, 2015). Os bolsistas que ocupam as escolas como 

professores em formação e os supervisores, que fazem parte da equipe pela lógica 

meritocrática de seu recrutamento (seleção dos graduandos por meio de provas, 

entrevistas e currículo conforme  editais internos nas instituições), tem o compromisso 

de desenvolverem atividades de ensino que, de forma sistemática aos objetivos de 

outros programas educacionais, alcancem melhores desempenhos dos índices de 

qualidade de educação da escola e domínio de melhores instrumentos para qualificação 

profissional. 

Sobre o argumento do Estado em implantar a unificação e padronização do 

ensino no Brasil de maneira sistêmica recorremos ao discurso do ex-ministro da 

Educação da época, Fernando Haddad, no lançamento do PDE em 24 de abril de 2007: 

[...] o Plano de Desenvolvimento [PDE] ora enunciado [...] é a tradução 
legítima daquilo que eu e o ministro Tarso Genro, atual ministro da Justiça, e 
a nossa equipe que se mantém nos últimos três anos, fez questão, junto com 
os educadores de todo o país, de secretários municipais a reitores, defender 
como conceito estrutural do sistema educacional brasileiro, que vem a ser a 
visão sistêmica da educação. 
A visão sistêmica da educação que se traduz no compromisso do poder 
público, com todo o ciclo educacional, da creche à pós-graduação. (MEC, 
2007)9. 
 

Pelos objetivos do programa podemos dizer que as reformas educacionais do 

Estado sobre a formação docente estão pautadas nos interesses que legitimam o 

consenso sobre a culpabilização do sucesso ou do fracasso em relação aos resultados 

esperados da qualidade da educação se expressa pela dialética da accountability levada 

a cabo pelo Neoliberalismo (FREITAS, 2018). Para Macedo e Lima (2017) a lógica da 

accountability se territorializa na dinâmica dos setores da gestão pública e educação se 

submete ao modelo de responsabilização dos resultados pelo caráter da individualidade, 

competitividade e eficiência. 

                                                             
9  Disponível em << http://portal.mec.gov.br/index.php?catid=223&id=8063:veja-o-que-disse-o-ministro-
fernando-haddad-no-lancamento-do-pde&option=com_content&view=article>>. Acessado em 28 de abril 
de 2018. 
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Neste sentido, a ideia de precarização do trabalho docente pode ser 
compreendida a partir das mudanças oriundas da “Nova Gestão Pública” ou 
“Gerencialismo” que afetaram as condições do trabalho docente, com 
diversas repercussões sobre esses trabalhadores. (MACEDO e LIMA, 2017, 
p. 226). 
 

 Assim a formação profissional pelo Pibid visa atender os interesses da fase do 

capitalismo neoliberal, fundamentado na meritocracia, na apropriação e difusão de um 

conjunto de recursos metodológicos para se produzir um processo educativo que prime 

pela ‘boa aprendizagem (direito a aprender)’ e não pelo ‘boa educação (direito de ser 

educado)’, como explicitado por Freitas (2018, p. 82-83). Manifesta-se como uma 

formação “estandardizada”, pautada na planificação e reificação do trabalho docente 

para os interesses da sociedade digitalizada e extremamente controlada pela ordem 

econômica da mundialização do capital, capitaneada pelas agências financeiras. 

Estas têm todo interesse num sistema de ensino, que reproduza seus valores, 
em que a educação “estandardizada” seja um bom e rentável investimento. 
Os organismos multilaterais são os maiores promotores dessa “ordem 
mundial” e representantes de uma “elite global” que pretende a mesma 
“homogeneização” com a ajuda de uma educação planificada e 
“universalizada”. E o processo de automatização das empresas veio somente 
a potencializar a “semantização” do trabalho, acirrando a competição por 
emprego, ao demandar serviços cada vez mais especializados e “abstratos”. 
(FARIAS, 2014, p. 63). 
 

  A partir do manuseio correto de programas curriculares universais de ensino, 

da cooperação e da minimização dos gastos públicos com concursos públicos e direitos 

trabalhistas o programa representa o espectro do Estado Mínimo que atua por meio da 

superexploração do trabalho humano e na preparação do capital humano para a 

reprodução do capital. Em concordância com Marini (1973, p. 33):  

[...] a superexploração é melhor definida pela maior exploração da força 
física do trabalhador, em contraposição à exploração resultante do aumento 
de sua produtividade, e tende normalmente a se expressar no fato de que a 
força de trabalho se remunera abaixo de seu valor real. 
 

 A partir destas reflexões é que consideramos que o gerenciamento pedagógico 

na formação e no trabalho docente, através do Pibid, manifesta-se como a subsunção do 

sujeito ao novo caminho para a precarização da docência.  

 

5 Conclusões  

Pelo exposto, para compreender as influências do Pibid na crise das licenciaturas 

no interior das universidades é necessário analisar criticamente o Pibid na sua totalidade 

e suas contradições. O programa, neste sentido, agrega uma totalidade de elementos de 
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um Estado eficiente, que prepara sujeitos para o trabalho flexível na educação para a 

manutenção do cenário neoliberal. A partir de 2007, na lógica de elevar a qualidade da 

formação docente e repercutir na qualidade do ensino básico nas escolas públicas, o 

governo cria o Pibid como modelo de formação docente no Brasil. 

 O contexto histórico da economia e da política na metade do segundo 

quinquênio dos anos 2000 materializa as políticas públicas educacionais brasileiras 

empresariais.  Fundamentados por uma perspectiva crítica, especialmente do ponto de 

vista do MHD e com as contribuições da ADC, apresentamos a territorialização do 

Pibid no interior dos cursos das universidades brasileiras, obedecendo a uma lógica de 

internacionalização da economia e atendimento dos interesses dos credores externos.  

Tal contexto, em consonância com o Antunes (2018), ecoa fortemente na 

política de formação de professores e na constituição de uma força produtiva  

precarizada da/na educação alienada e fetichizada pela digitalização do trabalho, pela 

produtividade e relativização do conhecimento, pelo cumprimento de metas, pela 

competividade, pela individualidade, pela meritocracia e pela responsabilização pelo 

fracasso ou sucesso da qualidade, em nível básico ou superior, do ensino. 
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O TRABALHO DOCENTE E A SUA VALORIZAÇÃO: O PLANO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA/GO EM QUESTÃO 

Lilian Jaqueline de Oliveira Souza Ribeiro1 
Elizabeth Gottschalg Raimann 2 

Resumo 

As políticas públicas em um país deveriam ser responsáveis pela organização e proteção 
social implementadas pelo Estado. Por meio da legislação, se vislumbra a possibilidade 
de garantia da qualidade e o bem social, incluindo aí a questão educacional. Nessa 
perspectiva, as políticas públicas educacionais municipais deveriam garantir a qualidade 
da educação municipal mediante a valorização dos profissionais do magistério. 
Valorizar o trabalho docente significa considerar questões subjetivas, como a formação 
inicial e continuada do professor, e questões objetivas, como as condições de trabalho e 
a gestão democrática na escola, dentre outros princípios básicos para a efetivação de 
uma educação de qualidade. O Plano Nacional de Educação (PNE) (2014-2024) 
estabeleceu metas e estratégias para ações a serem desenvolvidas como uma política 
pública de Estado. O Plano Municipal de Educação (PME) (2015-2025), por sua vez, 
segue as orientações do PNE e dentre as vinte metas estão àquelas relacionadas aos 
profissionais do magistério. A pesquisa de mestrado concluída problematizou o trabalho 
docente, metas 15 a 18, do PME de Goiânia/GO. Para isso, se realizou uma pesquisa 
documental comparada entre o documento base do PME (2015-2025) levado à 
Conferência Municipal de Educação para aprovação, o PME aprovado pelo poder 
executivo e o PME anterior (2004-2014). O objetivo, neste trabalho, é apresentar os 
possíveis avanços no PME atual em relação ao trabalho docente, considerando as metas 
15 e 16. Como pressuposto teórico-metodológico contribuíram Shiroma, Campos e 
Garcia (2005) subsidiando a análise destes três documentos, considerando que os 
discursos presentes nas políticas educacionais, apresentam as intencionalidades 
políticas, suas ambiguidades e disputas de poder; bem como Saviani (2013) ao tratar da 
categoria trabalho-educação presente no projeto do PNE. Dos dados levantados, 
destaca-se que o PME de Goiânia/GO (2015-2025) retrocedeu quanto à valorização do 
trabalho docente, considerando estratégias das metas 15 e 16. O poder executivo, ao 
alterar a redação de algumas estratégias destas metas no documento base aprovadas em 
audiência pública, demonstra ter uma concepção muito restrita e conservadora de 
formação continuada, além disso, a ênfase na avaliação de desempenho aponta para um 
estado gerencialista. Desta forma, o município, mediante o governo municipal, fragiliza 
a qualidade da educação diretamente ligada às metas 15 e 16 relativas ao trabalho 
docente e à valorização do magistério. 
 
Palavras-chave: Profissionais do magistério. Política educacional municipal. Gestão 
democrática. 
 

                                                           
1
 Mestre em Educação, Professora da Rede Municipal de Goiânia, Apoio de financiamento FAPEG, 

email: lilianjaq@gmail.com 

2Doutora em Educação, Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí, Apoio de financiamento FAPEG, 
email: elizabethraimann@gmail.com   

1309

mailto:lilianjaq@gmail.com
mailto:elizabethraimann@gmail.com


 

1 Introdução  

O Plano Municipal de Educação de Goiânia (2015-2025), Lei n.º 9.606/2015 

(GOIÂNIA, 2015) foi reelaborado pelo Fórum Municipal de Educação (FME) em 

consonância com as vinte metas e estratégias presentes no Plano Nacional de Educação 

(2014-2024), Lei n.º13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014). O documento 

base do PME, resultado das discussões promovidas pelo FME em Grupos de Trabalho, 

durante o período de dois anos, foi apresentado, discutido e aprovado em audiência 

pública. Após este processo democrático, o documento base, encaminhado ao executivo 

para aprovação como lei municipal, sofreu revisão de algumas estratégias adequando-se 

aos interesses locais, seja de segmentos políticos ou de movimentos conservadores. 

As metas e estratégias presentes no PNE (2014-2024) apontam para ações a 

serem desenvolvidas como uma política pública de Estado e, por sua vez, o Plano 

Municipal de Educação (PME) (2015-2025), ao seguir as orientações do PNE deveria 

estar em consonância com os anseios da população buscando atender uma educação 

publica de qualidade, social e politicamente referenciada.  

Este trabalho apresenta e analisa as metas 15 e 16 que tratam da formação inicial 

e continuada dos profissionais da educação, sendo um recorte da pesquisa de mestrado 

concluída que problematizou o trabalho docente do PME de Goiânia/GO, metas 15 a 18.  

 

1.1 Objetivos 

Analisar o PME (2015-2025) de Goiânia/GO, metas 15 e 16 que tratam da 

formação inicial e continuada, questões subjetivas do trabalho docente, verificando os 

possíveis avanços em relação ao primeiro PME (2004-2014). 

 

2 Referencial Teórico 

Ao se tratar do trabalho docente, a contribuição de Basso (1998) auxilia na 

reflexão sobre as questões subjetivas e objetivas do trabalho dos profissionais do 

magistério. A autora “compreende que a docência é uma atividade que se realiza de 

forma consciente, intencional e com finalidade específica, podendo o docente ter mais 

ou menos autonomia para executá-lo” (RIBEIRO, 2018, p.27). 

 Considerando as questões subjetivas e objetivas, Basso (1998, p. 16) esclarece: 

A análise do trabalho docente, assim compreendido, pressupõe o exame das 
relações entre as condições subjetivas - formação do professor - e as 
condições objetivas, entendidas como as condições efetivas de trabalho, 
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englobando desde a organização da prática - participação no planejamento 
escolar, preparação de aula etc. - até a remuneração do professor.  
 
  

 Estas duas condições acima são, ainda segundo a autora, fatores importantes 

para se desvelar o trabalho docente. As condições subjetivas são aquelas que permitem 

ao professor se apropriar do conhecimento teórico-prático mediante uma formação 

inicial de qualidade, realizada por instituições que defendem a educação como um bem 

público. Da mesma forma, a educação continuada, necessária ao aprimoramento do 

trabalho docente, não deve estar voltada para uma racionalidade técnica, saber fazer 

para o mundo do trabalho, mas para promover uma educação de qualidade, voltada para 

a formação cidadã do individuo. Uma formação aligeirada deste profissional, sem um 

aprofundamento teórico, levá-lo-ia a fazer um trabalho mecânico, sem a criticidade 

necessária para uma educação de qualidade social e política. Desse modo, as condições 

subjetivas relacionadas à formação profissional e as condições objetivas relativas ao 

espaço de atuação, gestão democrática e a valorização profissional completam-se. 

Em se tratando do PNE (2014-2024) e a relação com o trabalho docente, Saviani 

(2013) analisa a categoria trabalho-educação ao longo do projeto do plano nacional 

(2014-2024). Afirma o autor que a proposta ficou reduzida a uma visão capitalista, pois 

“o tratamento recebido pelo tema trabalho-educação no projeto de PNE circunscreve-se 

à forma social capitalista” (p.28). Ainda, segundo Saviani, desprezou-se o momento 

político favorável para mudanças significativas quanto à concepção de trabalho, 

enquanto formação humana. Considerando a relação entre a valorização dos 

profissionais do magistério e a qualidade da educação, avalia: 

Mesmo cingindo-nos aos limites dessa sociedade em que as atividades 
profissionais são subsumidas à forma assalariada do trabalho, é 
decepcionante constatar a timidez com que o plano tratou da questão dos 
profissionais do magistério. [...] o adequado equacionamento do problema do 
magistério é crucial porque dele depende o alcance das metas voltadas para a 
elevação da qualidade da educação básica. (SAVIANI, 2013, p. 28). 

 

A análise de Saviani (2013), quanto à categoria trabalho educação no projeto do 

PNE auxilia na compreensão das metas 15 e 16, referentes à formação inicial e 

continuada presentes no PME atual de Goiânia e a disputa entre dois projetos de 

educação quando da sua aprovação. O projeto reelaborado democraticamente buscando 

o interesse público por uma educação social e politicamente referenciada e o projeto 

liberal aprovado pelo executivo na forma de lei municipal. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

A análise das metas 15 e 16 considerou o documento base elaborado pelo Fórum 

Municipal de Educação e aprovado em audiência pública; o documento final aprovado 

pelo executivo, PME (2015-2025) e o primeiro PME (2004-2014) de Goiânia que 

subsidiou a reelaboração do PME, tendo como subsídio o contexto político, econômico 

e educacional os dados da pesquisa concluída no âmbito da pós-graduação que versou 

sobre o trabalho na educação infantil e o PME de Goiânia/GO (RIBEIRO, 2018).  

Das vinte metas e suas estratégias do documento base, para este trabalho fez-se o 

recorte das metas 15 e 16 com suas respectivas estratégias. Comparando-se uma a uma 

as estratégias entre o documento base com o documento final. Nesse procedimento, 

foram identificadas alterações no documento aprovado como lei, na estratégia 13 da 

meta 15 e na estratégia 7 da meta 16. Conceitos foram suprimidos ou acrescentados.  

A análise subsidiada por Shiroma, Campos e Garcia (2005) auxiliou a 

compreender as vozes discordantes, os interesses e a disputa de poder no âmbito das 

políticas educacionais.  

 

4 Resultados 

Um projeto de educação para o município, como o PME, envolve disputas entre 

concepções de sociedade e de educação. Há uma relação conflitual entre os 

participantes na sua elaboração e, posteriormente, no momento de sua aprovação, 

enquanto projeto de lei. Serão projetos em disputa, ou seja, um PME construído 

democraticamente, atendendo os anseios da população por uma educação pública de 

qualidade e outro que, após a aprovação pelo poder executivo, atenderá alguns 

segmentos locais, bem como interesses políticos e econômicos. 

Considerando o contexto do trabalho de reelaboração do PME (2015-2025) pelo 

Fórum Municipal de Educação de Goiânia, durante o período de 2014 e 2015, 

analisando-se a atuação do fórum mediante os Grupos de trabalho, nos aspectos de 

representação e participação, referentes às metas 15 a 18 (RAIMANN; RIBEIRO, 2019) 

afirmava-se que 

A valorização dos profissionais da educação ficou à deriva durante um bom 
tempo nos debates do PME, já no quase apagar das luzes foram propostas 
estratégias para de alguma forma contemplar as metas.  A reelaboração do 
PME ocorreu dentro de um jogo de poder, no qual os interesses educacionais 
ficaram em segundo plano muitas vezes, afetando com isso a qualidade da 
educação no município. (p.87). 
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As metas 15 e 16 e suas respectivas estratégias estão diretamente ligadas à 

valorização dos profissionais do magistério. Estas objetivam garantir a formação inicial 

e continuada aos professores da educação básica em nível superior, em regime de 

colaboração com os entes federados. 

A formação inicial é uma tarefa árdua, pois um dos problemas reside na falta de 

interesse dos jovens na procura de cursos de licenciatura. Este desinteresse leva ao 

processo de esvaziamento das licenciaturas e reside na grande desvalorização do 

trabalho do professor. O caminho para se reverter esse quadro estaria em fortalecer 

políticas de valorização do trabalho docente que perpassam pelas condições subjetivas e 

objetivas. Nesse caso, em se tratando das questões subjetivas, formação inicial e 

continuada, as metas 15 e 16 do PME de Goiânia tratam da valorização do trabalho 

docente. 

A meta 15 e as suas 15 estratégias estão voltadas para a política de formação dos 

profissionais da educação e a meta 16 e suas 7 estratégias, referem-se à formação em 

nível de pós-graduação lato e stricto sensu. Ambas estão tanto no documento base 

aprovado pela audiência pública quanto no documento final, aprovado na câmara e 

sancionado como lei. Porém, duas estratégias de cada das metas sofreram alterações. A 

estratégia 13 da meta 15 quanto à formação continuada e, a outra, estratégia 7 da meta 

16, referente ao acompanhamento dos professores iniciantes na oferta de cursos de 

aprofundamento na área educacional enquanto o profissional estiver no período 

probatório. As alterações, em negrito, se apresentam no quadro abaixo: 

 

Quadro 1- Comparação entre o documento-base do PME (2015-2025) e o documento final- PME (2015-
2025), Lei n.º 9.606 /2015 

Documento base PME aprovado 
em audiência pública 

Documento final PME- Lei n.º 9.606/2015 

META 15 ESTRATÉGIA 13: META 15 ESTRATÉGIA 13: 
Assegurar aos profissionais de 
educação formação continuada 
referente à inclusão de pessoas 
com deficiências; educação das 
relações étnico-raciais, educação 
do/no campo, educação escolar 
indígena, de gênero, diversidade 
e orientação sexual e diversidade 
religiosa, visando à construção de 
um projeto de educação que 
considere essas especificidades. 

Assegurar, aos profissionais de educação, 
formação continuada referente à inclusão 
de pessoas com deficiências, educação das 
relações étnico-raciais, educação do/no 
campo, educação escolar indígena e 
diversidade religiosa, visando à construção 
de um projeto de educação que considere 
essas especificidades. 
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META 16 ESTRATÉGIA 7: META 16 ESTRATÉGIA 7: 

Implantar, nas redes públicas de 
educação básica, acompanhamento 
dos profissionais iniciantes, por 
u m a  equipe de profissionais, em 
parceria com as instituições 
superiores públicas de formação de 
professores, e oferecer, durante o 
estágio probatório, curso de 
aprofundamento de estudos na área 
de atuação; 
 

Implantar, nas redes públicas de educação 
básica, política de acompanhamento, 
avaliação e formação continuada dos 
profissionais em estágio probatório; 
 

Fonte: Elaboração pelas autoras a partir de dados disponíveis em Ribeiro (2018) 

Se por um lado, tanto o documento base quanto o documento final relativo à 

meta 15 estão em acordo nas estratégias que propõem a elaboração e implementação da 

política de formação dos profissionais da educação básica, incentivando jovens na busca 

pela docência. Por outro lado, a estratégia 13 sofreu alteração na redação, sendo 

retiradas da proposta as questões de gênero, diversidade e orientação sexual, no 

momento da aprovação na Câmara Municipal de Goiânia. Naquele momento, o poder 

executivo cedeu aos protestos de líderes de igrejas e outros segmentos conservadores 

em defesa da família por não concordarem com esse tipo de formação, ao se 

manifestarem, em forma de protestos.  

A retirada de temas como gênero, diversidade e orientação sexual da formação 

continuada de professores é um prejuízo para a educação e para o desenvolvimento de 

novos projetos de inclusão. É indiscutível que a sociedade tenha mudado o seu perfil e a 

educação como instrumento de luta, deve acompanhar essas mudanças. A diversidade 

encontra-se presente em múltiplos lugares e, com isso, a formação inicial e continuada 

de professores deveria proporcionar ao profissional uma visão abrangente da sociedade, 

mais inclusiva em todos os aspectos. A retirada desses temas do PME, pelo executivo, 

aponta para uma visão conservadora e restrita, negando uma formação cidadã mais 

crítica e menos preconceituosa. Quanto mais a educação estiver fora dos debates 

políticos, maior a chance de se usurpar os direitos do cidadão, levando à sua 

marginalização e à violência.  

A meta 16, por sua vez, a estratégia sete, no documento final ficou reduzida a 

“política de acompanhamento, avaliação e formação continuada dos profissionais em 

estágio probatório” (GOIÂNIA, 2015) em detrimento, segundo documento base, ao 

“acompanhamento dos profissionais iniciantes, por u m a  equipe de profissionais, em 

1314



 

parceria com as instituições superiores públicas de formação de professores, e oferecer, 

durante o estágio probatório, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação.” 

(DOCUMENTO, 2015).  

Aqui é visível a preocupação com a elaboração de uma política avaliativa dos 

profissionais de educação, apontando para uma visão gerencialista do trabalho docente. 

Por outro lado, a avaliação docente não é uma novidade no município, pois já 

existe na Rede Municipal de Educação de Goiânia (RME/Goiânia). O período 

probatório é de dois anos, mais um ano de estabilidade, sendo o profissional avaliado 

pelo diretor da instituição a cada três meses, por meio de observação do cumprimento 

de suas atribuições para o cargo e a cada seis meses lhe é atribuída nota de 0 a 100, não 

sendo efetivado o servidor que obtiver uma média inferior a seis no decorrer dos três 

anos.  

Ao se analisar o teor das metas 15 e 16 do PME (2015-2025) com o primeiro 

PME (2004-2014) há um retrocesso. No primeiro PME, o município de Goiânia 

disponibilizava uma semana de diversos cursos de 40 horas para os professores da 

educação básica, chamada de Jornada Pedagógica. Esse movimento oferecia, de forma 

gratuita, cursos de formação para que, além de melhorar o conhecimento, o professor 

pudesse dar entrada na progressão horizontal e mudar de nível, melhorando, assim, o 

seu rendimento salarial (RIBEIRO, 2018). 

Segundo o histórico do primeiro Plano Municipal da Educação (2004-2014), 

foram vários os atos que incentivaram e melhoraram a formação continuada para 

atender às metas do então PME, considerando que antes de sua implementação não 

existiam momentos de estudo. No primeiro PME (2004-2014) os professores 

conquistaram o direito a uma formação continuada mensal. A Secretaria Municipal de 

Educação de Goiânia dispensava os alunos um dia por mês para que o professor pudesse 

realizar seus estudos e assim garantir a qualidade de suas aulas e, em consequência, ter 

direito a uma formação no horário de trabalho.  

Além do acesso à Jornada Pedagógica, que acontecia de dois em dois anos para 

ajudar o professor em sua progressão horizontal, havia os cursos de formação 

continuada mensal nas instituições no horário de trabalho, sendo automática, nesse 

período, a licença para aprimoramento. O professor que quisesse se aprimorar, fazer um 

curso de pós-graduação stricto sensu, era, nesse período, liberado para dedicação 

exclusiva aos estudos. Além da liberação para estudar, após sua conclusão, o servidor 
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tinha um reajuste automático de 40 a 50% no salário. E, se por algum motivo esse 

benefício atrasasse, ele receberia os valores retroativos a essa data. Por mais que 

existissem dificuldades durante o primeiro PME (2004-2014), naquele momento a 

formação continuada dos profissionais do magistério mais avançou. O município 

tornou-se objeto de desejo de todo profissional na educação, com concursos concorridos 

e exigentes. E, para a população, a imagem da educação do município de Goiânia era 

muito positiva, assemelhando-se, em algumas modalidades, como, por exemplo, a 

Educação Infantil, às escolas particulares de reconhecimento nacional (RIBEIRO, 

2018). 

 

5 Considerações Finais 

O processo de elaboração de documentos pelas políticas públicas educacionais 

passa por disputas e relações de poder, interesses diversos entre a sociedade e o Poder 

Executivo. Com o PME (2015-2025) de Goiânia não foi diferente, considerando seu 

percurso de reelaboração pelo FME, aprovação em audiência pública, referenciada pela 

sociedade educacional e civil e, posteriormente, tornado-se lei municipal.  

A pesquisa desenvolvida (RIBEIRO, 2018) deixou isso evidente e, neste 

trabalho na análise do PME (2015-2025) de Goiânia/GO, metas 15 e 16 que tratam das 

questões subjetivas do trabalho docente, foi possível verificar que diante das duas 

estratégias alteradas houve disputas de poder diante do contexto político, econômico e 

social. 

Comparando-se os dois planos municipais de educação aprovados (2004-2014; 

2015-2025) quanto à formação inicial e continuada dos profissionais do magistério 

pode-se dizer que houve um retrocesso. O PME de Goiânia (2015-2025) retrocedeu 

quanto à valorização do trabalho docente. O poder executivo, ao alterar a redação de 

duas estratégias destas metas no documento base aprovadas em audiência pública, 

demonstrou ter uma concepção muito restrita e conservadora de formação continuada, 

além disso, ao dar ênfase na avaliação de desempenho aponta para uma concepção 

gerencialista de gestão em detrimento de uma gestão democrática.  

Diante do cenário, o município, mediante o governo municipal, fragilizou a 

qualidade da educação considerando as metas relativas ao trabalho docente e à 

valorização dos profissionais do magistério. 
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A CIDADE EDUCADORA ENQUANTO POLÍTICA-PEDAGÓGICA 

LIBERTADORA: CONFRONTANDO A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 
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Leonardo Donizette de Deus Menezes3 
 

Resumo 

Este trabalho visa discutir a institucionalização da Cidade Educadora enquanto uma proposta 
de fortalecimento da pedagogia libertadora e do esvaziamento das pedagogias conteúdistas e 
diretivas, a exemplo da Pedagogia Histórico-Crítica, minimizando a luta de classe e 
construindo um modelo de educação a partir da Escola Cidadã, a qual na onda dos educadores 
Liberais Progressistas – Anísio Teixeira (1967) e os freirianos: Gadotti (1992), Padilha 
(2009), Romão (1992), dentre outros – buscam centrar na escola ou nos grupos informais o 
empoderamento dos sujeitos que se tornam responsáveis pela autoconstrução da liberdade, 
autonomia, cidadania e consequente sociedade democrática. A cidade Educadora tem sua 
gênese na Escola Cidadã. Foi criada em 1990 num encontro internacional na cidade de 
Barcelona, Espanha, e tem como princípios centrais a vinculação da educação com as demais 
políticas sociais (públicas e privadas) numa articulação de parceria e de responsabilização da 
sociedade civil pela construção cidadã e democrática de uma cidade que se transforma em 
uma grande escola a partir da educação formal, não formal e informal. Nesta definição, sua 
gênese está na escola cidadã que é constituída por uma capacidade de formação para a 
democracia e cidadania, a partir de elementos de conhecimentos populares mais relevantes do 
que o conhecimento científico, historicamente constituído. Neste sentido, a produção escolar 
está mais articulada à produção da cultura, cuja influência é significativa para a produção do 
conhecimento necessário para ler, interpretar e transformar o mundo. O currículo crítico 
elaborado a partir da produção humana perde sentido na matriz libertária da Escola Cidadã e 
da Cidade Educadora. Contrapondo-se à lógica curricular flexível, multicultural e eclética 
temos uma proposição desenvolvida nos anos de 1980, com algumas práticas nos anos de 
1990. Trata-se, trata-se da Pedagogia Histórico Critica que tem por objetivo a valorização do 
conhecimento sócio-histórico produzido pela humanidade. Nesta, o processo educacional, 
direto e intencional, é um ato de apropriação dos bens culturais, sociais e históricos, 
considerados indispensáveis para o pleno desenvolvimento humano. Isto é, como teoria 
fundamentada no marxismo, a ação coletiva, consciente e organizada, é essencial para a 
construção de estratégias para, ao menos, desnudar as contradições naturalizadas na sociedade 
capitalista. No entendimento de Saviani (2012b), com relação ao fenômeno educacional, é 
necessário compreender e explicar a relação do movimento e das transformações dos 

                                                           
1 Pós-doutor em História, Filosofia e Educação, Professor Adjunto da Pós-Graduação da FACED/UFU, 
boscodelima@gmail.com. Grupo de Estudos e Pesquisas sobre os Conselhos Municipais de Educação no Brasil 
– GEP-CMEBr e Grupo de Pesquisa Estado, Democracia e Educação – GPEDE. 
2 Doutor em Educação, Professor da Rede Estadual de Minas Gerais, jeovandir@gmail.com. Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre os Conselhos Municipais de Educação no Brasil – GEP-CMEBr e Grupo de Pesquisa Estado, 
Democracia e Educação – GPEDE. 
3 Mestre em Educação, Professor do Colégio de Aplicação Escola de Educação Básica da Universidade Federal 
de Uberlândia – ESEBA, menezesldd@ufu.br. 

1318



 

 

processos sociais, as formas de produção e condições de existência nele inseridos. Todavia, o 
problema da escola não se resolve desatrelado da busca pela superação do modo de produção.  
Não podemos ter a ingenuidade que tiveram alguns sociólogos, políticos e outros tantos 
santos e príncipes, de que é possível humanizar o capital. O capital, para se ter uma ideia, é 
muito mais poderoso, organizado e complexo do que previram Marx e Engels no Manifesto 
Comunista: o capital será o seu próprio coveiro. 
 
Palavras-chave: Cidade Educadora. Escola Cidadã. Pedagogia Histórico-Critica. 
 

1   INTRODUÇÃO 

Tudo que sei, eu devo ao mundo, à rua, à vivência e, principalmente, a mim mesmo. 
Nunca aprendi nada em colégio. Minto. Aprendi a odiá-lo. Sempre procurei ler o 
que me interessava. Raul Seixas (2003). 
 
[...] eu tenho uma forte experiência de vítima do sistema educacional. Às vezes digo 
isto e as pessoas se espantam: sofri mais nos quatro anos de ginásio que nos quatro 
anos de prisão. Frei Betto (1987). 
 

Levando ao extremo, as epígrafes implicam na anulação da escola à la Illich4 (1983). 

Pelos depoimentos de Seixas, nascido em 1945, e Betto, nascido em 1944, a escola foi-lhes 

mais um empecilho e uma agressão do que um espaço para a constituição cognitiva, 

intelectual e de vivências para a formação de um ser pleno. Estes autores estão fortemente 

implicando com a escola de seu tempo, em seu enraizamento conservador, tradicional, 

reprodutor. Isso significa que o problema da educação deve ser eliminado com o fim da 

escola? Apesar das severas críticas que os autores da epígrafe tecem à educação formal, 

Seixas realizou cursos de filosofia, Psicologia e iniciou Direito, antes de se firmar na arte e na 

literatura. Inclusive lecionou Língua Inglesa, na qual era fluente. Por sua vez, Betto se formou 

em Jornalismo, atuando na profissão e recebendo prêmios por suas reportagens. As críticas se 

justificam pelas determinações pedagógicas, filosóficas e políticas que marcaram a escola de 

seu tempo. Contudo, a escola é histórica. Isso implica que está sujeita a permanências, mas, 

também a transformações, e que, portanto, não se limita a uma única proposta social, política 

e educacional. 

Nesse sentido, este trabalho visa discutir a institucionalização da Cidade Educadora 

enquanto uma proposta de fortalecimento da pedagogia libertadora e do esvaziamento das 

pedagogias conteúdistas e diretivas, a exemplo da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), 

proposta por Dermeval Saviani, minimizando a luta de classe e construindo um modelo de 

                                                           
4 Illich em seu livro que discorre sobre uma sociedade sem escola, critica a educação formal referendando que 
“Não apenas a educação, mas também a própria realidade social tornou-se escolarizada. [...] Em toda parte, não 
apenas a educação, mas a sociedade como um todo precisa ser desescolarizada.” (1983, p. 23). 
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educação a partir da Escola Cidadã, a qual na onda dos educadores Liberais Progressistas – 

Anísio Teixeira (1967) e os freirianos: Gadotti (1992), Padilha (2009), Romão (1992), dentre 

outros – buscam centrar na escola ou nos grupos informais o empoderamento dos sujeitos que 

se tornam responsáveis pela autoconstrução da liberdade, autonomia, cidadania e consequente 

sociedade democrática.  

Antes, porém, de apresentarmos as duas propostas que defendem a importância da 

educação escolar para a sociedade, e que buscam, guardadas as diferenças devidas, à 

superação do modelo de escola e de seus efeitos, conforme denunciados nas epígrafes, 

convém destacar correntes distintas que disputam teses de desescolarização no momento. Por 

um lado, os liberais, contemporaneamente Delors (2001)5, para quem a educação escolar 

(formal) está limitada, e, portanto, conclama a educação da vida, ampla, pela vida toda. Daí 

decorre uma sociedade responsabilizada pela educação (ONGs, Fundações, educação 

coorporativa, dentre outros), ou seja, uma educação em Estado mínimo e que o conceito de 

cidadania se sustenta na “adaptação” dos indivíduos às necessidades da ordem social do 

capital. 

Por outro, diversa defesa, corroborando a construção do socialismo, com a tese de 

educação informal, ampla, por toda a vida e sob a manifestação da sociedade organizada, 

defendida por Mészáros6. Isto implica em superar a educação formal (escolar estatal privada) 

que inculca determinadas ideologias e construir (mesmo com possibilidade limitada) uma 

escola pública, com organização popular, mantida pelo Estado. 

 No caso de Delors trata-se de uma lógica econômica capitalista, desobrigar o Estado7 

de ser o responsável pela existência e manutenção da escola. No caso de Mészáros, dos 

aspectos sociais, construir uma educação pela e para a emancipação. Como podemos perceber 

tratam-se de teses excludentes. 

As proposições presentes no livro de Illich (1983) dizem respeito à crítica que ele faz 

sobre a organização do Estado no controle das políticas públicas, o que configuraria em 

abandono da organização (das lutas) por parte dos sujeitos que recebem tal cobertura – tratar-

se-ia de estatização da vida dos sujeitos, ou no caso da educação, da escolarização da vida dos 

sujeitos. Assim é preciso desescolarizar a sociedade e também enaltecer o direito de cada 

                                                           
5 Educação para a vida toda, na qual todos os espaços são educativos: trabalho, sindicato, teatro, sociedade 
amigos de bairros, centros de religiosos, etc. 
6 É válido destacar que para Mészáros a educação escolar é limitada, visto que “muito do nosso contínuo de 
aprendizagem se situa, felizmente, fora das instituições educacionais formais. [...] Apenas uma pequena parte 
disso tudo está diretamente ligada à educação formal”. (2005, p. 53). 
7 Subsidiado pela velha tese de Smith (1983), um Estado responsável por aquilo que a iniciativa privada não quer 
se responsabilizar. 
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indivíduo, configurando a liberdade de escolhas. Afinal, nas palavras do autor, “[...] nenhuma 

incompetência, por mais crassa, pode competir com a incompetência do próprio sistema 

escolar.” (1983, p. 28). 

Neste ponto Illich se aproxima da ideia de Friedman (1984) – na construção de 

objeções e obstrução ao Estado, defendendo o direito de escolha das famílias e condenando a 

centralização da condução por parte do Estado na organização escolar. 

A escola para Illich não é um bem social, mas um bem de consumo (escolha de 

direitos), que irá repercutir em bem social. Desta forma, pensar a formação por competência e 

habilidades fora da escola induziria a que grupos (ou mesmo sujeitos) se organizassem para 

conduzir a sua formação – os créditos, oriundos do Estado, iriam impulsionar um movimento 

de ampliação de formação informal. Segundo o autor, 

 
Ou continuamos a acreditar que a aprendizagem institucionalizada é um produto que 
justifica investimentos ilimitados, ou redescobrimos que a legislação, planejamento 
e investimento – se for possível dar-lhes um lugar na educação formal – devem ser 
usados principalmente para derrubar as barreiras que atravancam as oportunidades 
de aprendizagem. Estas últimas são exclusivamente atividades pessoais. (1983, p. 
91). 
 

Enfim, nessa perspectiva, a escolarização é antirrevolucionária e antidemocrática, pois, 

“Um programa político que não reconheça explicitamente a necessidade de desescolarização 

não é revolucionário; está demagogicamente pedindo mais escolarização.” (ILLICH, 1983, p. 

127). 

Illich, percebemos, destoa da perspectiva de Mészáros (sociedade socialista), flerta 

com Freire quando da pontualidade da educação não-formal (e mesmo informal) e se 

aproxima de Delors (sociedade neoliberal). 

Quando entramos em contato com a ideia de Cidade Educadora (CEd) tínhamos uma 

hipótese de estar lidando com dois conceitos distintos, que formariam distintas lógicas 

relacionadas à CEd. O primeiro, que implicava em ser educadora uma cidade que trabalhasse 

com um processo educador, ou seja, não punitivo, não segregador, não autocrático, tampouco 

monetarista. Uma cidade, em síntese, que atuasse com uma democracia pedagógica. Uma 

cidade para além do capital.  Um segundo, seria aquele município que implica em seus 

processos educativos, a educação formal, a qualidade da aprendizagem, a inclusão, enfim, 

valores voltados para a escola. 

Isto, porque o primeiro conceito, nomeamos aqui de macro, implicaria em escolhas 

globais (não submissão ao modelo econômico excludente, defesa de políticas sociais 
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includentes, não aprisionamento, p. ex., mas educamento). E, o segundo, geraria relações com 

o cotidiano, micro, portanto, voltadas à escola com o centro das atenções e das políticas. 

Ainda, que, na constituição macro, as políticas sociais públicas se articulariam, 

dialogariam entre si: educação convergindo com saúde, com segurança, com cultura e, assim, 

constituindo-se uma relação transformadora e superadora dos processos de exclusão. Neste 

caso a política econômica também seria uma política social, que não submeteria as demais 

políticas sociais (da educação, da saúde, da segurança, dentre outras) sob a sua tutela. 

Ter sucesso escolar, por sua vez, embora essencial e urgente, e, não menos importante, 

não implicaria nestas articulações mais severas. Pois as articulações entre escola e 

comunidade, articulando preceitos democrático-participativos bastariam para a função e papel 

que a escola deveria promover para, a partir de condições qualitativas, desenvolver a 

cidadania. Neste caso, a escola seria o centro das atenções. Não seria qualquer escola, mas 

uma escola educadora, uma escola cidadã.   

Mas o que vem a ser a Cidade Educadora, qual a sua gênese, implica em governos 

democráticos ou autocráticos, socialistas ou liberais, transformadores ou conservadores? 

Ainda, em que teses, ou abordagens, ou escolas a Cidade Educadora se apoia?  

Sua origem está colada a perspectiva libertadora, ou seja, ela se articula as teses da 

Escola Cidadã, movimento dos anos oitenta, protagonizado por cidades que tinha a inspiração 

educacional em Paulo Freire, na perspectiva da Abordagem Libertadora. Teses que se 

contrapõem a Pedagogia Histórico-Crítica, de concepção savianista. No que difere a primeira 

da segunda proposta educacional, A CEd busca ser uma grande escola, enquanto Cidade 

Educadora; cidade enquanto escola, na arte da educação, ampla e plena. Sua concepção 

aproxima-se, neste sentido, de educadores liberais progressistas como Teixeira (1967) que 

pensa na escola como se fosse uma cidade, organizada nos moldes da democracia e 

construção da cidadania, uma espécie de laboratório das relações sociais, de onde partiriam os 

homens para uma governança democrática. Na corrente dos liberais progressistas, ou 

democráticos, a defesa da escola se constitui enquanto célula maior da construção da 

democracia e da cidadania. 

Já a PHC, reconhecendo a transformação dos conhecimentos científicos, artísticos e 

filosóficos em mercadoria, privilégio de poucos, está debruçada sobre a construção e a defesa 

de uma escola pública voltada para os interesses das classes populares: a escola dos 

trabalhadores, da classe que vive de trabalho e salário. Implica uma escola articulada com a 

concepção de educação que possibilite a compreensão das relações de produção e suas 
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contradições no conjunto das relações sociais, constituídas historicamente. Portanto, que 

contribua com transformação da sociedade, articulando teoria e prática. 

 

2   PRINCÍPIOS BÁSICOS DA CIDADE EDUCADORA 

O Movimento das Cidades Educadoras contempla uma articulação entre as 

aprendizagens, ou as educações formais, informais e não formais. Além disso, tem a 

característica de descentralização, de sair do global para o local, o que implica em destronar o 

Estado educador, a educação centralizada, a normalização burocratizada e a política 

educacional que centra na educação formal a objetivação, seletividade e criteriosidade quanto 

aos valores e condutas que os sujeitos devem aprender na escola. 

 Tal concepção educativa não significa o fim das políticas sociais públicas da 

educação, mas sim, que estas passam a ser referenciadas nas políticas sociais amplas, sejam 

públicas ou privadas, redefinindo o papel do Estado Educador. 

Tal implica uma redefinição do papel do “Estado Educador” atribuindo-se à 
dimensão local municipal um papel fulcral de potenciação da possibilidade e 
realização educativa da cidade, pelo que também se exige uma clarificação do papel 
dos diferentes agentes na rentabilização dessas potencialidades. (MARQUES e 
MOREIRA, 2009, p. 1757). 
 

Este movimento tem início na cidade de Barcelona, no ano de 1990, quando 

representantes de várias cidades de variadas partes do mundo se reuniram e elaboraram uma 

Carta de Princípios8 contendo orientações destinadas para aqueles municípios que quisessem 

ser signatários e anuentes ao modelo proposto. 

 A tese fundamental dizia respeito à missão das Cidades Educadoras, estabelecendo 

que 

A cidade será educadora quando reconheça, exerça e desenvolva, para além das suas 
funções tradicionais (económica, social, política e de prestação de serviços), uma 
função educadora, isto é, quando assuma uma intencionalidade e responsabilidade, 
cujo objectivo seja a formação, promoção e desenvolvimento de todos os seus 
habitantes, a começar pelas crianças e pelos jovens. (CARTA, 1990, s/p). 
 

 Os princípios que devem regular uma cidade educadora diz respeito a sua 

humanização, para tanto a presença da comunidade ativa é essencial. Busca-se assim 

organizar os indivíduos em suas demandas individualizadas e coletivas, criando um sistema 

de produção e de cidades no qual se constitui naquilo que é comum a todos, na distribuição de 

                                                           
8 A primeira versão da Carta das Cidades Educadoras foi formulada em Barcelona, em 1990, pelos 
representantes das cidades participantes do I Congresso Internacional das Cidades Educadoras. Posteriormente, 
seu texto foi revisto na terceira edição do Congresso, realizada em Bolonha, em 1994, e mais tarde em Gênova, 
em 2004. 
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serviços, no cuidado e na regulação daquilo que todos usam em comum, naquilo que a cidade 

oferece para todos. 

[...] não basta a uma cidade ser educadora e/ou saudável; é preciso estar associada à 
proteção social. É necessário fortalecer espaços e oportunidades de convivência 
social o microlocal. Há um tipo de proteção que advém das redes de relações de 
proximidade, geradas pela família e organizações comunitárias do microterritório. 
(CARVALHO, 2006, p. 51). 
 

 Suas bases devem ser os processos educativos culturais e sociais articulados ao poder 

econômico sob o controle social. Torna-se fundamental, portanto, as políticas de 

descentralização, o empoderamento das pessoas, a feição do poder local, a participação cidadã 

e a autonomia. O indivíduo é essencial neste processo. Focaliza-se a lógica organizativa no 

sujeito e não no governo. 

As bases da Cidade Educadora se apoiam na crença de que a cidade é um espaço 
educador. E, para que o exercício da cidadania ocorra, o indivíduo necessita de 
informação e de meios para participar da construção desse espaço coletivo, para que 
ele seja de fato um espaço público, um espaço com memória e história, conhecida e 
reconhecida por seus atores. Um território com dimensões humanas, desenhado para 
ser ocupado por seus cidadãos. (WILHEIM, 2006, p. 140). 
 

 Um dos elementos que subsidia as Cidades Educadoras é saber do esgotamento do 

Estado. Neste sentido o Estado Providência está exaurido, necessitando da colaboração e 

parceria das entidades civis. “O Estado sozinho já não tem condições de assegurar uma 

educação de qualidade para todos. A aliança entre o poder público e a sociedade civil assume 

nos dias atuais posição decisiva para o êxito da política educacional.” (BARROS, 2006, p. 

17). 

 Por sua vez, Nogueira faz uma crítica certeira ao modelo de constituição da Cidade 

Educadora afirmando que nela está a ideia de redenção presente quando das mazelas sociais. 

“[...] escola e a educação se tornaram desesperadamente operações estratégicas e decisivas, 

porque somente processos educacionais e escolares fortes e ativos poderão fazer com que as 

cidades possam cumprir sua promessa urbana, cívica.” (NOGUEIRA, 2006, p. 20). 

As questões que o autor faz são substanciais para entender o modus operandi das 

Cidades Educadora. “Como podemos ter cidades educadoras se elas dependem do 

‘protagonismo’ das pessoas, do engajamento cívico? Como se dá o engajamento cívico em 

contextos que não são cívicos e que, de certa maneira, dificultam esse engajamento?” 

(NOGUEIRA, 2006, p. 24, grifos do autor). 

 As Cidades Educadoras encontram vários obstáculos para se constituírem em seu 

projeto objetivado de cidadania, democracia, acesso aos bens públicos. Passa pela 

organização social e cultural da cidade, o que se constituiria num processo de educação 
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emancipador, inclusivo e qualitativo. Passa também pela participação cidadã, o que implicaria 

em fazer parte do poder decisório. E também pela memória, pela história, pela preservação do 

espaço público e do patrimônio, histórico e artístico. Contemporiza Rocha a necessidade de 

instituir 

[...] memória, registro, porque ninguém escreve nada. [...] As escolas não têm 
memória e, consequentemente, não têm história. E quem não tem memória e não 
tem história não reflete sua experiência, vai trabalhando sem reflexão. Falta registro 
das discussões. (ROCHA, 2006, p. 29). 
 

É a mesma questão sobre a democracia e sobre a leitura, ou seja, a escola fala, mas não 

pratica democracia, estuda leitura, teoria literária, mas não consegue fazer com que seus 

alunos leiam. Trata de instruir para a democracia e de instruir o leitor, porém não praticam em 

seu cotidiano as ações necessárias para que se constituam democratas e leitores. Ensina 

matemática, porém, o aluno não sabe como aplicá-la em seu cotidiano9, enfim, seriam 

necessárias outras práticas didáticas para a constituição do cidadão pedagógico. “[...] E, com 

isso, formá-los para a escrita, a leitura, a ciência, a filosofia, a ética, a estética, de forma a 

permitir que esse contingente de pessoas que passa pela escola volte para a sociedade, 

reorganizando as políticas públicas, as obras, a saúde etc.” (ALMEIDA, 2006, p. 31). 

Os princípios basilares da Cidade Educadora consistem em trabalhar a escola como 

espaço comunitário; locar a cidade como grande espaço educador; aprender na cidade, com a 

cidade e com as pessoas; valorizar o aprendizado vivencial e priorizar a formação de valores. 

Trata-se de um grande desafio que precisa de grandes democratas e de leitores críticos. 

Segundo informação da Rede Brasileira de Cidades Educadoras (RBCE), o Brasil 

conta hoje com a participação de dezoito cidades, sendo elas: Belo Horizonte (MG), Montes 

Claros (MG), Campo Novo do Parecis (MT), Dourados (MS), Jequié (BA), Horizonte (CE), 

Porto Alegre (RS), Santiago (RS), Caxias do Sul (RS),Vitória (ES), Santo André (SP), Mauá 

(SP), Santos (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Carlos (SP), Guarulhos (SP), São Paulo 

(SP) e Sorocaba (cidade localizada no Estado de São Paulo, é atualmente a coordenadora da 

Rede Brasileira). 

No Brasil, a ideia de uma Cidade Educadora está em permanente diálogo com o 
trabalho de diversos autores, entre eles, Anísio Teixeira (Escolas-Parque), Mário de 
Andrade (Parques Infantis), Paulo Freire (Educação Cidadã), Milton Santos 
(Território), Moacir Gadotti (Escola Cidadã) e Ladislau Dowbor (Educação e 
Desenvolvimento Local), para citar alguns. (CONCEITO, 2009, s/p). 
 

                                                           
9 A este respeito consulte o artigo Na vida dez; na escola zero: os contextos culturais da aprendizagem da 

matemática de autoria de Terezinha Nunes Carraher, David William Carraher e Analúcia Dias Schliemann, vale 
a pena registrar a epigrafe do artigo: “Na sorveteria, o entrevistador pergunta a T., um garotinho de 9 anos, que 
dizia já ter saído da escola: E: Por que você saiu da escola? T.: Porque eles não 'tava' me ensinando nada.” Cad. 
Pesq. São Paulo (42): 79-86, Agosto 1982. 

1325



 

 

Os autores citados acima focam a escola como palco, agente, em síntese instituição 

central para as aprendizagens democráticas. A participação e a democracia teriam sua origem 

ali. Cidadão se constrói na escola. Assim como o leitor é produzido na escola. Idealização de 

uma formação escolar (instrumental) para a vida e para o mundo. 

A composição da Rede Brasileira de Cidades Educadoras (RBCE) indica um modelo 

de educação e de política social, a qual pode ser percebida a partir dos financiadores10 e dos 

parceiros11, nos remetendo às orientações do Programa Parceria Público Privado (PPP), na 

lógica de conciliação de escolas tops, empresas conceituadas monetariamente e movimentos 

do terceiro setor (que podem ou não representar a sociedade civil). 

A cidade se espelha na escola, em sua pedagogia, enquanto a escola se espelha na 

cidade, na sua organização. Trata-se e trava-se uma perspectiva ideológica, política e 

organizativa. Lembra o teor do poder local, defendido por educadores liberais democráticos 

como Teixeira (1967) para quem a escola deve refletir a organização da sociedade para 

construir os processos educativos, bem como a idealização de educadores freirianos, como 

Gadotti (1992), Romão (1992) e Padilha (2009) para quem a política e a educação é realizada 

no município, ou ainda Paro (2001) para quem a escola é o lugar de ensinamento da 

democracia. 

 

3 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

A Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), diferentemente da concepção das Cidades 

Educadoras, é uma teoria pedagógica fundamentada em pressupostos teórico-metodológicos 

marxiano/marxistas, em que a ação coletiva, consciente e organizada, é parte principal da sua 

essência. Em decorrência de tal balizamento, não se exclui em tratar das contradições 

originadas nos ordenamentos da sociedade capitalista, tampouco a participação no processo 

de transformação social e de humanização em que alunos e professores são tratados como 

agentes ativos e transformadores. Para Dermeval Saviani (2008, 2012a e 2012b), proponente 

primeiro dessa pedagogia, a educação é vista como ato de produção, direta e intencional em 

que os indivíduos, nas suas singularidades, apropriam-se da humanidade que é produzida 

                                                           
10 Parceiros Financiadores: Fundação Bradesco – Fundação Itaú Social – Moderna – Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente (FUMCAD – São Paulo) – Colégio Bandeirantes – Livraria Cultura – Colégio Santa 
Cruz.  
11 Parceiros estratégicos: Cenário Pedagógicos – UMAPAZ – Universidade Aberta do Meio Ambiente e da 
Cultura de Paz (Departamento de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 
(SVMA – São Paulo) – mib – apë (estudos em mobilidade – USP) – Instituto Catalisador – Hey Sampa - 
movimentoentusiasmo.me. 
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histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Todavia, na sociedade vigente, tal 

apropriação é impossibilitada à maior parte dos indivíduos.   

A compreensão histórico-crítica sintetizada por Saviani implica considerar a educação 

como atividade mediadora, inserida no âmbito da prática social mais ampla (global). Para isso 

é essencial, ao contingente de excluídos, o domínio dos conhecimentos produzidos 

historicamente pela humanidade. Neles, estão a constituição e a origem do modo de produção 

herdadas das gerações anteriores e, como tais relações (sociais, econômicas, culturais, ...) 

foram constituídas e sedimentadas no estágio da sociedade atual.  

Nesse sentido, a PHC considera os educandos e professores como indivíduos 

concretos, síntese de relações sociais no decurso histórico, cabendo a teoria pedagógica 

promover a elevação dos níveis de consciências, levando-os a problematizarem a realidade 

social em que estão inseridos, se instrumentalizarem, assimilando os meios e as relações de 

produção que foram “herdadas” das gerações anteriores (como não sendo fruto de suas 

escolhas), compreendê-las a fim de interferir com possibilidade de transformá-las. 

 Sobre a compreensão histórico-crítica da educação e o valor do conhecimento na 

teoria pedagógica proposta com base no pensamento de Saviani, Scheibe (1994, p. 174) 

afirma o seguinte:  

O conhecimento das necessidades não passa necessariamente pelo interesse imediato 
dos estudantes e nem pela sua experiência vivida. Esta é uma forte razão para que se 
tente superar a visão de imediatismo quanto aos conteúdos pedagógicos. Muito mais 
do que limites para a liberdade, conteúdos fundamentais sempre são potenciadores 
da liberdade que é, acima de tudo, conhecimento da necessidade. 
 

 Para a Scheibe, a socialização do saber existente, como uma importante etapa para a 

democratização social, necessita de uma metodologia estreitamente ligada ao conteúdo de 

ensino, por sua vez, requerida pela especificidade do trabalho pedagógico. Trabalho este 

comprometido com o ponto de vista dos interesses dos dominados que não pode concretizar-

se de maneira espontânea. “Isto significaria tomar o senso comum existente como uma 

verdade revelada, e não levar em conta seu caráter de conhecimento desagregado, incoerente, 

contraditório e recheado de elementos produzidos através da sensação imediata das coisas” 

(1994, p. 175). 

 Nesse sentido, a PHC carrega consigo a defesa de um ensino público formal, a 

valorização dos conteúdos – considerados como conhecimentos produzidos historicamente 

pelo conjunto dos homens e indispensáveis para os dominados a apropriação daquilo que os 

dominantes dominam. Nas palavras de Saviani (2008, p. 51), “[...] é preciso levar em conta 

que os conteúdos culturais são históricos e o seu caráter revolucionário está intimamente 
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ligado à sua historicidade” – e, por fim inclui, além desses, o papel do professor em uma nova 

relação com os alunos. 

Presente, nos traços da PHC propostos inicialmente por Saviani, está o inconformismo 

com a escola reprodutora denunciada por autores como: Bourdieu/Passeron e 

Baudelot/Establet, escola essa, fadada a reproduzir as relações de dominação/subordinação 

marcadas pelo determinismo produzido na sociedade capitalista e seus respectivos aparelhos 

ideológicos. Assim, como Illich (1983) e os autores franceses mencionados, atribuem “[...] à 

escola uma culpa global, geral, a culpa por excelência, que não é sua” (Snyders, 1977, p. 83). 

Concomitantemente, obscurece e dissimula o funcionamento da realidade na sua totalidade, 

complementa Snyders. Saviani entende que a escola tem uma relação dialética com a 

sociedade e não descarta o papel da escola como instrumento de luta das classes subalternas, 

apesar de toda adversidade. Todavia, diferentemente do discurso crítico reprodutivista, no 

qual categorias basilares do marxismo – como a mediação e totalidade – por vezes, 

encontram-se obscurecidas. 

Em contrapartida, a incongruência e a dificuldades em dar ciência, em âmbito escolar 

estatal, a uma teoria pedagógica marxista que persiste em salientar os aspectos contraditórios 

da sociedade capitalista, Saviani mostra-se sabedor dos desafios e dificuldades da adoção da 

PHC como política oficial. 

Penso que a tarefa da construção de uma pedagogia inspirada no marxismo implica 
apreensão da concepção de fundo (de ordem ontológica, epistemológica e 

metodológica) que caracteriza o materialismo histórico. Imbuído dessa concepção, 
trata-se de penetrar no interior dos processos pedagógicos, reconstruindo suas 
características objetivas e formulando as diretrizes pedagógicas que possibilitarão a 
reorganização do trabalho educativo sob os aspectos das finalidades e objetivos da 
educação, das instituições formadoras, dos agentes educativos, dos conteúdos 
curriculares e dos procedimentos pedagógico-didáticos que movimentarão um novo 
éthos educativo voltado à construção de uma sociedade, uma nova cultura, um novo 
homem. (SAVIANI, 2012a, p. 81, grifos nosso). 
 

 O contexto que Saviani apresenta os principais aportes teóricos da Pedagogia 

Histórico-Crítica foi ao longo das décadas de 1970 e 1980. Era o momento em que se discutia 

as soluções para os problemas educacionais do país, num período que a sociedade civil 

começava a organizar-se e estruturar-se, tendo em vista a iminência do fim dos governos 

militares. Também, em contraposição ao crescente movimento das ideias pedagógicas que 

estavam no sentido contrário às suas (Escola Nova, Escola Tradicional e Tecnicista), a 

intenção era propor uma teoria que conseguisse articular trabalho pedagógico e relações 

sociais. Isto é, uma teoria pedagógica em que as concepções de homem, sociedade e educação 

estivessem em consonância com os pressupostos do materialismo histórico. 
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 Assim, alguns estados e municípios brasileiros tiveram experiências com a PHC em 

suas respectivas redes de ensino, mas foi no estado do Paraná, a mais significante e duradora. 

A PHC foi adotada de forma oficial no estado paranaense entre os anos de 1983 a 1994. 

Conforme o Baczinski (2007), Nogueira (2012) e Wachowicz (1994), no período 

compreendido, a mencionada concepção savianista não encontrou condições necessárias para 

a efetivação da relação teórico-prática exigida para o desenvolvimento da teoria pedagógica. 

Em comum, no pensamento das autoras, a incompatibilidade do alinho da pauta da 

redemocratização da sociedade nacional, – na qual estava inserida à educacional –, promovida 

pelo próprio Estado de orientação liberal/capitalista. 

 Essa é por sinal uma crítica que paira sobre a PHC apontada por alguns autores do 

campo marxista12. Na confluência, a dificuldade de concretização de uma teoria educacional, 

enquanto totalidade, na sociedade capitalista, tendo em consideração a relação estabelecida 

entre a forma de trabalho dominante desse tipo de sociabilidade e a educação por ela 

influenciada. Dessa forma, a PHC não passaria de uma solução formal, limitada e sem poder 

de enraizamento. O trecho seguinte sintetiza o conjunto das críticas:   

Tenho por mim, e a realidade prática cotidiana parece confirmar, que é inteiramente 
inviável pretender impor à educação – como totalidade – outros objetivos, outras 
formas, outros conteúdos, outros currículos, outra organização, outras leis e normas, 
outros procedimentos pedagógicos e didáticos diferentes daqueles exigidos pela 
reprodução do capital (TONET, 2016, p. 44).  
 

Por conseguinte, no entendimento do autor, a educação “como totalidade” somente 

será possível em outro modelo de sociedade, numa sociedade sem classes, mais democrática e 

menos desigual, isto é, em uma sociedade que ainda está por vir.  

Por outro lado, não podemos deixar de salientar que a PHC se ancora nas concepções 

de educação e de escola gramscianas. Educação, como mediação e de combatividade à ordem 

liberal nas suas múltiplas adjetivações, e escola, como espaço de resistência, reconhecidos 

seus limites e potencialidades. Ademais, uma pedagogia inspirada na teoria marxista, explicita 

Saviani (2012a, p. 75): “só faz sentido como uma orientação pedagógica em períodos de 

transição entre a forma social capitalista com a correspondente pedagogia burguesa e a forma 

social comunista na qual será possível [...] emergir uma pedagogia propriamente marxista 

[...]”. Ou seja, uma pedagogia e uma concepção de educação “como totalidade”. 

                                                           
12 A título de referência citamos: Magalhães e Silva Júnior (2011), Tonet (2007, 2005a, 2005b), Lessa (2007), 
Aranha (1994), Pereira (1995) e Tullio (1989).  
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Contudo, há a necessidade de se avaliar que a escola não possui sozinha o poder de 

mudar a sociedade, ao mesmo tempo, como nos ensina Snyders (1977), não podemos 

descartá-la enquanto campo aberto às possibilidades e tampouco atribuir à pedagogia a 

responsabilidade pela revolução.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Intrínsecos nas discussões envolvendo as distintas concepções de educação propostas 

ao longo deste artigo, estão o papel da escola como negação ou como possibilidade, e o 

embate entre pedagogias com visões e objetivos díspares. De um lado, a ingenuidade de uma 

pedagogia libertadora, um modelo de educação autorrealizável, não diretiva, focada no 

sujeito, de achar possível que o nível de democratização do ensino esteja apartado do nível de 

democratização do Estado e, por outro, de uma pedagogia progressista, de uma pedagogia da 

diretividade, com vistas a contribuir com a formação de uma consciência de classe a partir da 

compreensão da realidade histórica, econômica e social.   

A Cidade Educadora, em sua experiência brasileira, está em suas generalizações e 

concepções fundada a partir da idealização da Escola Cidadã. Afasta-se assim, de uma 

completude formal, do ensino formal, do currículo oficial. Destaca-se, neste sentido, a obra 

freiriana, principalmente na sua versão popular e informal, para além dos muros escolares; da 

associação com ONGs e consequentemente da versão popular; de participação e de produção 

de conhecimento popular; da educação ampla, a educação para/da vida, toda e sempre. Enfim, 

da educação produzida em outros loci ou aparelhos, ou seja, conceber o conhecimento a partir 

da leitura do mundo, superando o status quo, constituir-se enquanto sujeito de sua história, 

fazer a história, oralizar, verbalizar, construir a história da vida, dos sujeitos, da cidade. Na 

Cidade Educadora o indivíduo se constitui neste empoderamento, no qual se objetiva a 

indução da sua própria educação.  

Sob outra perspectiva, a Pedagogia Histórico-Crítica, uma teoria educacional, também 

brasileira, incorpora essencialmente proposições de uma pedagogia socialista, cujo mote 

principal visa compreender e explicar a relação do movimento e das transformações dos 

processos sociais, as formas de produção e condições de existência, assim como o fenômeno 

educacional inserido nesse processo. Diferentemente da visão freiriana de educação e de 

escola, Saviani não rejeita a sua função mediadora, na qual a transformação social somente se 

efetiva a partir da elevação das consciências das classes subalternas. A função da Pedagogia 

Histórico-Crítica vai além da formação dos indivíduos, voltada para a manutenção da 

estrutura social existente, os credenciando para participar do processo de transformação. A 
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educação, para Saviani, é importante porque opera ao nível das consciências e que sozinha 

não é capaz de transformar tal estrutura. Em contrapartida, não se descarta sua função 

mediadora (OLIVEIRA, 1994).  

Nesse contexto, a escola é vista como um espaço de lutas, “[...] o teatro em que se 

defrontam forças contraditórias – e isto porque já faz parte da essência do capitalismo ser 

contraditório, agir contra ele próprio, criar os seus ‘próprios coveiros’” (SNYDERS, 1977, p. 

105). Qualquer transformação na sociedade não virá apartada da luta pela escola, pela 

educação ou organização de princípios pedagógicos que propiciem, ao menos, lucidez e 

combatividade. Por isso, a educação como um tesouro a descobrir não passa de uma “fachada 

pedagógica”13 ou uma pedagogia da conservação da ordem estabelecida. 
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R esumo 

Pensar a educação e a formação do trabalhador dentro da sociedade determinada pelo 

capital, contudo buscando dialeticamente sua superação, tem sido um dos grandes 

desafios para educadores e teóricos do marxismo, no hall dos quais temos os teóricos da 

Pedagogia Histórico-Crítica. A  criação dos Institutos Federais de Educação, Ciê ncia e 

Tecnologia e a consequente expansão da Rede Federal de Educação Profissionalizante 

significou um passo significativo para a formação do jovem trabalhador brasileiro. Com 

uma proposta de formação técnica integrada ao Ensino Médio, aproximando-se da 

proposta da politecnia – entendida como uma formação integral do trabalhador – 

observou-se um aumento no acesso a um ensino público, gratuito e de qualidade para 

jovens de muitas partes do país. O Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Ibatiba, 

torna-se uma amostra dessa história. Criado em novembro de 2010, o campus conta com 

os Cursos Técnicos Integrados em Meio-Ambiente e Florestas, tendo formado dos anos 

2014 a 2017, 154 alunos, os quais são objeto de nossa pesquisa. Tendo por referencial 

teórico Marx-Engels (2017); Gramsci (1982); Saviani (2008); foi feita uma análise do 

que significa uma formação politécnica para a realidade dos estudantes em questão em 

contraposição alcances da formação que eles receberam na referida instituição. Como 

metodologia de pesquisa qualitativa, utilizou-se uma pesquisa através de um 

questionário enviado via google docs com perguntas acerca da origem dos estudantes, 

seu tempo de formação no Ifes – Campus Ibatiba e sua vida atual. Como conclusão o 

trabalho apontou as múltiplas perspectivas que a formação politécnica pode 

proporcionar. 
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1 Introduçã o 

O presente estudo, insere-se no Grupo de Trabalho 4 – Trabalho, Educação e 

Pedagogia Histórico Crítica – do X I Seminário Nacional do HISTEDBR, IV  Seminário 

Internacional Desafios do trabalho e Educação no Século X X I e do I Seminário 

Internacional do HISTEDBR. Tal pesquisa originou-se da reflexão sobre a questão da 

formação do trabalhador, estranhado/alienado dos meios de produção e dos frutos de 

seu trabalho no contexto da crise regressivo destrutiva do capital. 

Pensar sobre o tema da educação e do trabalho nos tempos atuais significa entrar 

no cerne do problema da questão social na sociedade capitalista. O Brasil é um país de 

profundas desigualdades sociais. Embora muitos argumentem quanto a avanços sociais 

ocorridos nos albores do terceiro milê nio, com os governos do presidente Luís Inácio 

Lula da Silva e da presidenta Dilma V ana Rousseff, o que se constata, apagadas as luzes 

deste período, é que, apesar de mesmo alguns partidos ditos de esquerda, seduzidos pela 

política do bem-estar social, o velho Welfare State –, enfatizassem os benefícios desta 

política, tais iniciativas, na maioria das vezes, não passaram de mera pintura sobre a 

madeira apodrecida do capitalismo monopolista mundial. Tal opção ou mesmo 

hesitação quanto a reformas estruturais resultando em políticas de estado e não somente 

de governo para a questão da formação do Trabalhador, fez com que após o golpe 

constitucional de 2016, os governos de Michel Temer e J air Bolsonaro tivessem campo 

aberto para a desconstrução, destruição dos resultados obtidos até então. 

Afirma-se que a educação seja a solução para os problemas do país. Contudo, 

raramente se discute quanto ao tipo de educação que, de fato, se almeja. Muito menos 

quanto aos seus objetivos. Desse modo não se tem ideia do indivíduo que se quer 

formar, um reprodutor, através de seu trabalho, da realidade vigente; ou um indivíduo 

crítico, capaz de resistir, questionar e transformar o mundo que o cerca. A  educação, 

pode estar à serviço do capital, sendo assim um elemento de conformidade dos 

indivíduos, ou pode ser emancipadora, formando cidadãos críticos capazes de 

questionar, ou até mesmo, romper com o sistema de exploração. 

Marx já denunciava em O Capital (2017) o caráter alienador do trabalho na 

sociedade capitalista. O trabalhador se vê  separado do produto do seu labor. Desse 

modo, ocorre uma desumanização do homem uma vez que este perde, paulatinamente o 

seu caráter criativo. Temos, pois, no trabalho alienado a produção de uma sociedade na 
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qual os homens são peças da engrenagem do trabalho, podendo ser substituídos a 

qualquer momento. Dentro do projeto educacional liberal-burguê s desde seus 

primórdios até nossos dias, configura-se um modelo dual e reprodutivista, uma vez que 

aos filhos da burguesia é dada uma educação clássica, de qualidade, que possibilita que 

assumam os negócios da família ou que deem continuidade ao ofício próprio familiar. 

De outro, para os filhos da classe trabalhadora basta uma educação rudimentar para que 

possam substituir seus pais em seus trabalhos, como operários. 

 Ao debruçarmos sobre a educação no Brasil vemos que tal lógica permaneceu 

como projeto educacional. À s classes trabalhadoras, aos negros, aos pobres, às mulheres 

sobretudo das comunidades das periferias das capitais e dos interiores do país não era 

possibilitado o acesso a uma formação de qualidade, seja técnica ou superior. Contudo, 

um destaque deve ser dado às políticas do governo de Luís Inácio Lula da Silva e de 

Dilma Rousseff. Em 29 de dezembro de 2008, foram criados os Institutos Federais de 

Ciê ncia e Tecnologia pelo decreto presidencial 11.892 (BRASIL , 2008). Os Institutos 

Federais são instituições de ensino que tê m como atribuição principal a oferta de cursos 

de educação profissional de nível médio, além de licenciaturas, cursos superiores de 

tecnologia, bem como programas de pós-graduação.  

A  criação do Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes – Campus Ibatiba – Ifes – 

Ib –, insere-se nesta história. Criado em novembro de 2010, o campus ainda é jovem, 

característica que dificulta a análise de dados sobre seus impactos na cidade de Ibatiba e 

região. O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – do Ifes – 2014-2019 (IFES, 

2014), apresenta de forma sucinta a história do campus apresentando sua criação a 06 de 

dezembro de 2010. O PDI trata apresenta também a opção em 2011 pelo eixo Ambiente 

e Saúde, com o curso Técnico Integrado em Meio Ambiente – TMA –; e em 2013 pelo 

eixo Recursos Naturais, com o curso Técnico Integrado em Florestas – TFLO. 

 

1.1 Objetivos 

Objetiva-se, pois, com este trabalho avaliar a formação dos egressos do Ifes – Ib 

quanto ao modelo de formação recebida nos cursos técnicos integrados ao ensino médio 

do campus, quanto à possibilidade de uma formação para o mundo do trabalho em 

consonância com os objetivos desenvolvimentistas dos Institutos Federais e a formação 

também para a possibilidade da continuidade dos estudos na formação superior.  
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2 R eferencial T eórico 

Ao se discutir a formação do trabalhador, mesmo nos albores do século X X I, 

não se pode fechar os olhos para a história da educação profissionalizante que marcou o 

capitalismo desde suas origens. Neste sentido, nesta pesquisa se utilizou da contribuição 

de autores da tradição marxista, que desde as origens da Revolução Industrial até nossos 

dias dedicaram-se ao estudo da realidade da exploração do capital sobre o trabalhador e 

consequentemente sobre a necessidade por parte da classe burguesa de reproduzir esta 

realidade, eternizando a luta de classes. 

A  mesma sociedade que proclama a educação como um ideal revela-se 

dialeticamente contraditória em suas estruturas. A  economia capitalista burguesa tem 

seu fundamento na apropriação da força de trabalho da classe operária pelo capital, 

força esta transformada em mercadoria, como nos revela a seção III e IV  de O Capital 

em que Marx discute respectivamente a produção do mais valor absoluto e a produção 

do mais-valor relativo (MARX , 2017). Estes elementos que são estruturais na sociedade 

moderna, a partir da Revolução Industrial, são reproduzidos pelas instituições que 

compõem a superestrutura da sociedade. Da compreensão deste princípio da 

manutenção do próprio sistema é que poderá ser entendida a escola no modelo 

capitalista dividida em dois segmentos distintos: uma escola para a classe trabalhadora e 

outra para a classe dirigente. Segundo Manacorda (2008) essa divisão mais nítida do 

trabalho e também da escola aparece quando a educação do trabalhador tinha um caráter 

instrumental de conhecimento prático-profissional enquanto a classe burguesa usufruía 

de uma educação do tipo humanística. Marx se oporá a este modelo e defenderá tanto no 

Manifesto Comunista de 1848 (MARX  2011) quanto nos Manuscritos Econômicos e 

Filosóficos em 1844, (MARX , 2004) a união do ensino ao trabalho da fábrica. Em sua 

concepção isto servirá como projeto de transformação radical da sociedade, pois a 

classe trabalhadora dominando todo o processo produtivo assumirá a direção das forças 

materiais e espirituais do sistema social (MANACORDA, 2008). 

 Para que se realize a revolução, a transformação da sociedade, faz-se necessário 

que para além da consciê ncia presente nas revoluções burguesas, a revolução socialista 

realize a tomada dos meios de produção por aqueles que são os produtores dentro da 

sociedade, a classe proletária. Somente esses, como produtores e conscientes da sua 

situação poderão de fato desencadear e concretizar a práxis revolucionária. 
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Marx e Engels não foram teóricos da educação, contudo em seus escritos ambos 

observaram os modelos de educação presentes na sociedade de seu tempo. Foi, portanto, 

ao observar a escola de fábrica que eles concluíram que ali estava o germe de uma 

formação que poderia levar a classe trabalhadora a uma práxis revolucionária, a 

formação politécnica ou omnilateral. 

Antonio Gramsci defende, em contraposição à distinção de uma escola para os 

burgueses e outra para a classe trabalhadora, uma escola que seja unitária, ou seja, uma 

organização educacional que ligue organicamente a formação humanística concreta e a 

atividade prática. Esta escola realizaria a função de quebrar a hegemonia através da qual 

se produz a consciê ncia do homem. Desse modo se introduz a ideia de que junto ao 

controle dos processos de produção, é importante o controle da consciê ncia do homem, 

enquanto ser cultural. O ponto central da estratégia educacional gramsciana, então, é a 

criação da contra-hegemonia fora da educação tradicional e o uso desta contra-

hegemonia para o desenvolvimento de intelectuais orgânicos, ou seja, intelectuais que 

além de terem sua origem da classe trabalhadora, consigam pensar a partir da mesma. 

Para Gramsci, o advento da escola unitária significa o início de novas relações entre o 

trabalho intelectual e trabalho industrial, não apenas na escola, mas em toda a vida 

social (GRAMSCI, 1978). 

No Brasil, com o desenvolvimento da reflexão sobre a união da práxis marxista 

com as práticas educacionais, surge com Demerval Saviani (2008), a proposta de uma 

pedagogia histórico-crítica.  

 Saviani afirma que ao formular o método da Pedagogia Histórico-Crítica, ele 

retirava o seu critério de cientificidade da concepção dialética de ciê ncia como Marx 

havia explicitado em “O método da economia política” (MARX , 2008, p. 257-268), ou 

seja, pelo movimento que vai da síncrese – na qual o todo é captado de forma caótica – 

à síntese – uma rica totalidade de determinações e relações –, pela mediação da análise 

– pela qual se organiza a visão em abstrações mais simples. Dessa forma o método 

“constitui uma orientação segura para o processo de descoberta de novos conhecimentos 

(o método científico), como para o processo de transmissão-assimilação de 

conhecimentos (o método de ensino)” (SAV IANI, 2007, p. 74). 

 A  Pedagogia Histórico-Crítica fundamenta-se igualmente no pensamento 

gramsciano, ao utilizar o conceito de “catarse” e ao se pensar um caminho para a 

construção de um currículo escolar para os tempos atuais. Por catarse Gramsci entende 
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“a elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciê ncia dos homens” 

(GRAMSCI, 1978, p. 53). No processo de educação que objetiva a Pedagogia 

Histórico-Crítica, supõe o momento da efetiva incorporação dos instrumentos culturais, 

transformados pela mediação do trabalho pedagógico, em elementos ativos de 

transformação social (SAV IANI, 2007). 

 Quanto a construção de uma proposta para um currículo escolar adequado aos 

objetivos de sua pedagogia e respondendo às demandas da formação do trabalhador no 

contexto de transição da forma social capitalista para uma sociedade socialista, Saviani 

cita a análise feita por Gramsci (1982, p. 134-136) quanto ao ensino das línguas 

clássicas na escola tradicional. O autor italiano observava que ao estudar as línguas 

naquele contexto significava tomar posse de uma cultura e de uma visão de mundo 

numa visão historicista, que se tornava para o estudante como uma segunda natureza. 

Uma vez que foi modificada, a tradicional intuição de cultura, entrou-se em crise o 

estudo do grego e do latim. Daí a conclusão de que, naquele contexto era necessário se 

estudar novas formas de proporcionar uma educação sólida para os trabalhadores. Daí, 

Saviani (2012, p. 83) afirma que história nessa proposta pedagógica tem um lugar 

central de produzir em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica 

e coletivamente pelo conjunto dos homens (SAV IANI, 2008). Tal prática não pode estar 

desenraizada do contexto social em que o estudante está inserido. Seguindo o 

pensamento de Gramsci sobre o trabalho como princípio educativo na escola unitária, 

Saviani propõe um modelo de educação que no ensino médio envolva o recurso às 

oficinas, não para que se reproduza a situação de trabalho e se adestre o aluno para este. 

Ao contrário, o horizonte que deve nortear a organização do ensino médio é o de 

propiciar aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas utilizadas 

na produção. Percebemos aí a diferença com relação ao ensino profissionalizante 

fundado nas relações do capital. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Uma vez que o objeto de estudo é uma instituição de ensino e seu público alvo 

são os estudantes, agora egressos formados por esta instituição como estratégia para que 

pudessem ser avaliados a situação atual desses egressos, a contribuição do Ifes em sua 

formação, se trabalham na área de formação ou outra área, se foram para o ensino 

superior, etc.; optou-se por um questionário, enviado aos egressos em 25/02/2019, 
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podendo ter sido respondido até o dia 18/05/2019. Como questionário, entende-se, 

segundo Gil, “como a técnica de investigação composta por um conjunto de questões 

que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações” (GIL, 2008, 

p.121). 

O questionário aplicado neste trabalho é classificado como autoaplicado (GIL , 

2008, p. 121). Para seu envio, utilizou-se a ferramenta do google-docs para 

questionários. Os dados apresentados e discutidos apresentam um bom quadro para se 

conhecer a realidade dos alunos. Enviado para a totalidade dos alunos formados na 

instituição de 2014 – ano em que os primeiros alunos do campus concluíram seus 

estudos – até 2017. Recorte temporal escolhido por este último ano possibilitar um 

intervalo de, no mínimo, um ano da conclusão do curso, para que se verificassem passos 

dados pelos egressos depois de deixarem a instituição.  

 

4 R esultados 

É  de fundamental importância para a compreensão da formação recebida pelos 

egressos no Ifes – Ib, a compreensão do que significou o crescimento da rede federal de 

ensino, sobretudo do ensino técnico integrado, a partir da criação dos Institutos Federais 

em 2008 pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva, até o ano de 2016 quando sua 

sucessora, Dilma V ana Rousseff sofreu o golpe parlamentar. A  rede federal de ensino, 

fundada nos inícios do século X X  pelo presidente Nilo Peçanha, além de não ter uma 

expansão significativa em quase cem anos de existê ncia, nos anos do governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002), com diversas reformas liberais havia 

passado por um processo de intensa desconstrução e precarização. Os Institutos 

Federais, criados em 2008, significou uma ruptura nesse processo. Eles são instituições 

de ensino que tê m como atribuição principal a oferta de cursos de educação profissional 

de nível médio, além de licenciaturas, cursos superiores de tecnologia, bem como 

programas de pós-graduação.  

A  criação dos Institutos Federais está intimamente ligada à política de expansão 

e interiorização da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica promovida 

pelos governos Lula e Dilma, ambos do Partido dos Trabalhadores. Embora, sejam 

significativos os avanços nestas áreas, podemos apontar que este percurso tem sido 

marcado por controvérsias desde os inícios do governo Lula. A inda no início do 

governo petista, se anunciou o projeto de reconstruir a educação profissional como 
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política pública e “corrigir as distorções de conceitos e de práticas decorrentes de 

medidas adotadas pelo governo anterior, que de maneira explícita dissociaram a 

educação profissional da educação básica” (BRASIL , MEC, 2004). Uma destas ditas 

“correções” mais significativas foi a revogação do Decreto n. 2.208/97, restabelecendo-

se a possibilidade de integração curricular dos ensinos médio e técnico, de acordo com o 

que dispõe o artigo n. 36 da LDB. Contudo, o que se percebe é que por se tratar de um 

ato do Poder Executivo, e, portanto, constituindo-se como uma política de governo e 

não de estado, esta lei tem um caráter de transitoriedade, o que tem feito com que, no 

declínio do governo do PT, tais medidas sejam revistas em um processo de 

desconstrução dos passos dados. Entretanto, é preciso ressaltar, que uma discussão de 

tais medidas no Congresso Nacional e no Conselho Nacional de Educação quanto ao 

assunto, seriam oportunidade para forças conservadoras ocuparem o espaço para fazer 

valer seus interesses. 

 

Figura 1: Expansão da Rede Federal de Educação – em unidades 

 

Fonte: http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal 

 

É  inegável a intensa expansão da rede federal de ensino no período acima. De 

140 unidades em 2002, houve uma expansão para 644 unidades em 2016. Outro 

elemento importante é a interiorização da rede, uma vez que esta passou a atender a 

alunos em diversas regiões e cidades que até então não contava com um ensino público 

profissionalizante. O Ifes – Ib criado em 2010, surge com essa característica de uma 

instituição de ensino técnico integrado ao ensino médio fundado em uma cidade do 

interior do Espírito Santo.  
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A implantação do Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente em 2010, tendo 

suas atividades iniciadas em 2011, bem como do Curso Técnico Integrado em Florestas 

em 2013, devem-se à localização geográfica do município de Ibatiba. Localizado na 

macrorregião Sul do Espírito Santo e na microrregião do Caparaó – onde se encontra o 

Parque Nacional do Caparaó, região de grande importância turística e ambiental 

(SANTOS, 2016). O município, emancipado em 1983, possuía, em 2010, segundo o 

último senso 22.366 habitantes. Segundo Cortes (2015), o setor de prestação de bens e 

serviços no município, encontra-se atrelado à atividade agropecuária, principalmente o 

café, que de acordo com estimativas dos órgãos públicos municipais representam, direta 

ou indiretamente, aproximadamente 90% do emprego e da renda dos ibatibenses. A inda 

segundo Cortes (2015) no município de Ibatiba ocorrem fluxos populacionais 

decorrentes do deslocamento de pessoas vindo de municípios vizinhos de Minas Gerais 

e do Espírito Santo, como, Lajinha, MG, Durandé, MG, Mutum, MG, Brejetuba, ES, 

Irupi, ES, Iúna, ES, Ibitirama, ES, Muniz Freire, ES, entre outros.  

No que se refere aos indicadores de desenvolvimento humano, Santos (2016) 

aponta que em 2010, Ibatiba possuía o índice de desenvolvimento humano municipal – 

IDH-M – equivalente a 0,647, considerado muito baixo no cenário capixaba, ocupando 

a 73ª posição, de um total de 78 municípios, de acordo com o Atlas Brasil de 2013 do 

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento – PNUD. Outro indicador, 

apontado também por Santos (2016), elaborado pela Federação das Indústrias do Estado 

do Rio de J aneiro – FIRJ AN, é o IFDM – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, 

indica que Ibatiba atingiu em 2011 a marca de 0,6027, ficando na 75ª pior posição entre 

os municípios capixabas. O Ifes – Ib foi implantado em uma cidade na qual refletem-se, 

de forma clara, muitos elementos da interiorização do ensino no período dos governos 

petistas, sobretudo com a criação dos Institutos Federais e da consequente expansão da 

rede federal de ensino. Ibatiba é um município de pequeno porte, do interior do estado 

do Espírito Santo, com características contraditórias: uma primeira contradição é que 

apesar de estar na região do Caparaó, com o Parque Nacional, o município sobrevive da 

monocultura do café, cultivado quase em sua totalidade com uso abusivo de 

agrotóxicos; outro elemento contraditório é que diversamente de outros municípios 

cafeicultores de montanha, em que a agricultura familiar predomina com uma 

consequente distribuição de renda mais equânime, em Ibatiba, sobretudo na cidade, a 

desigualdade social é muito acentuada. 
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 Ao se analisar o número de egressos do Ifes – Ib no período de 2014 a 2017 

encontramos o seguinte quadro de formandos: 

 

Tabela 1: Egressos do Ifes – Ib nos anos 2014 a 2017 

Ano Técnico em 

Meio-Ambiente 

Técnico em 

Florestas
4

 

Total 

2014 38 *** 38 

2015 38 *** 38 

2016 20 18 38 

2017 18 22 40 

T otal 114 40 154 

Fonte: Dos autores com dados do Controle Acadê mico do Ifes 

 

 Os cursos ofertados no Ifes – Técnico Integrado em Meio Ambiente e Técnico 

em Florestas tiveram respectivamente 114 e 40 egressos formados no período da 

pesquisa, somando-se 154 formandos. A  estes foram enviados o questionário que revela 

alguns elementos relativos à sua formação. Com relação ao gê nero dos egressos deste 

período, observa-se que 58% dos egressos são do sexo feminino, ou seja, 89 egressas, 

em contraposição aos 65 egressos que perfazem 42%. 

 

Figura 2: Gê nero dos Egressos  

Ifes – Ib – 2014 a 2017  

 

Fonte: Dos autores 

 

 Em uma realidade profundamente marcada pelo ambiente rural, percebe-se que 

estes dados tê m suas causas econômicas, sociais e culturais. Como a localização se dá 

em uma região cafeicultora, é comum os filhos do sexo masculino deixarem seus 

estudos para auxiliarem na lavoura. Tal elemento é tanto econômico-social uma vez que 

o trabalho dos jovens muitas vezes é considerado fundamental para a manutenção da 

família, como também cultural, pois vige a concepção de que o estudo é desnecessário, 

                                                           

4

 Lniciado em 2013 o curso Çécnico em florestas não teve formandos em 2014 e 2015. 
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uma vez que o objetivo é que os homens permaneçam no ofício dos seus pais, 

reproduzindo muitas vezes sua condição de trabalhador subvalorizado e explorado. Com 

relação às filhas, embora haja igualmente tais pressões, inclusive a concepção de serem 

formadas para o casamento, ainda existe uma flexibilidade quanto à sua formação 

escolar. 

 Quanto à realidade social dos egressos um dado importante é sua renda que ao 

lado de outros elementos, como o recebimento da Bolsa-Família e de outros auxílios 

estudantis durante a permanê ncia no Ifes, confirmam os dados quanto à renda familiar e 

da classe social de grande parte dos entrevistados. 

 

Figura 3: Renda Familiar dos Egressos do  

Ifes – Ib 2014 a 2017 

 

Fonte: Dos autores 

 

 Como pode ser observado, dos 79 egressos que responderam ao questionário, 53, 

ou seja 67,1%, tinham renda familiar de 01 a 03 salários mínimos, o que confirma a 

realidade vivida no município de Ibatiba como um dos municípios menos desenvolvidos 

do Estado do Espírito Santo. As outras faixas, de 04 a 06 salários mínimos com 19 

respostas; de 07 a 09 salários mínimos com 01 respondente, fazendo 1,3%; e, por fim, 

acima de 10 salários mínimos 05 responderam, perfazendo 6,3% dos respondentes; 

enquanto que 01 egresso que respondeu a pesquisa preferiu não declarar. Ao 

observarmos as figuras 04 e 05, perceberemos o nível de carê ncia por parte dos 

estudantes dos primeiros anos do Ifes – Ib: 

 

Figura 04: Egressos com Bolsa Familia Figura 05: Egressos com Auxílios Estudantis 

 

 

          Fonte: Dos autores           Fonte: Dos autores 
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 Em um total de 79 egressos que responderam o questionário 14 recebiam o 

Auxílio Bolsa Família durante o período de seus cursos no Ifes, alcançando um total de 

17,7% dos respondentes. Em 2011 – ano de ingresso da primeira turma dos cursos 

técnicos integrados –, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, o valor 

médio do Bolsa Família era de R$ 115,00, enquanto que em 2017 – ano de conclusão da 

última turma de egressos desta pesquisa – o valor médio era de R$ 180,49. Outro dado 

que confirma a questão da classe social dos alunos é que em seu tempo de estudo, 

muitos recebiam algum auxílio do instituto, perfazendo um percentual de 74,7% dos 

entrevistados, ou seja, 59 egressos do total de 79 respondentes. Os auxílios variavam 

entre Auxílio A limentação, Auxílio Transporte, Auxílio Material Didático e também 

bolsas de monitoria e Iniciação Científica – IC. Nas palavras de um dos egressos: “Eu 

recebia auxílio alimentação, transporte e bolsa de IC. E era esse dinheiro que supriam 

meus gastos básicos (alimentação, transporte, uniforme e material escolar) e extras 

como, por exemplo, as visitas técnicas”. Na pesquisa, os egressos igualmente 

expressaram a importância dos auxílios para sua permanê ncia no campus. 

 Uma vez demonstrado o perfil social dos egressos do Ifes – Ib, podemos avaliar 

a importância dos cursos em sua formação profissional. Ao se verificar a lei 11.892/08, 

que cria os Institutos Federais nota-se no artigo 6º, no qual se apresentam as finalidades 

e características dos Institutos Federais, sua primeira finalidade, objetivando-se 

favorecer o desenvolvimento local; tal finalidade aparece na quarta finalidade ao 

apontar que os IFs devem favorecer o arranjo produtivo local (BRASIL, 2008, s.p.). 

 Na presente pesquisa ao se analisar a formação profissional dos egressos 

verifica-se que em sua quase totalidade eles não trabalham em sua área de formação, o 

que pode ser verificado pela figura 06. 

 

Figura 06: Trabalho na área da formação 

 

Fonte: Dos autores 

 

 No questionário respondido pelos egressos, chama a atenção o fato de que 

somente trê s entrevistados trabalham em sua área de formação (3,8%), enquanto que 
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96,2% ou estudam (68,4%) ou trabalham, mas não na área de formação (27,8%). A  

escolha dos dois cursos do Ifes, deveu-se à proximidade do município de Ibatiba com o 

Parque Nacional do Caparaó, o que influenciou na escolha da área técnica do meio-

ambiente e posteriormente também na área de florestas. Sem desmerecer os cursos e sua 

contribuição em muitos campos do conhecimento e da possível atuação dos egressos, 

faz-se necessário levar a reflexão se outros cursos não seriam mais adequados às 

necessidades locais e regionais, como por exemplo a cafeicultura, a agricultura familiar, 

a agroecologia, ou mesmo cursos voltados para a área do comércio, devido ao número 

elevado de jovens que trabalham no terceiro setor em Ibatiba e região. 

 Quanto ao desenvolvimento regional, torna-se difícil uma comprovação com 

dados estatísticos quanto ao seu favorecimento no município de Ibatiba e na região uma 

vez que o campus é ainda muito jovem – completando em 2019, apenas nove anos. 

Contudo, na percepção dos jovens egressos o campus proporcionou algum 

desenvolvimento, conforme demonstra a figura 07. Na compreensão dos egressos o 

campus contribuiu para o arranjo produtivo e desenvolvimento local sendo que 82,3% 

disseram que contribuiu diretamente e 16,5% afirmaram que contribuiu em partes. 

Apenas um dos respondentes afirmou que o campus não contribuiu nem para o arranjo 

produtivo local nem para o desenvolvimento regional. Em sua justificativa quanto à 

forma que se dá esse desenvolvimento muitos afirmam ser devido à presença de 

professores, técnicos e mesmo de alunos do instituto, vindos de fora do município, 

tendo movimentando a economia, como aluguéis, restaurantes, comércio, etc. Outros 

ressaltam a qualidade do ensino e o fato de os alunos poderem buscar cursos superiores, 

inclusive em Universidades Federais, o que possibilita que os mesmos possam retornar 

e atuar em suas áreas de formação superior no município. 

 

Figura 07: Contribuição do Ifes – Campus Ibatiba 

para o desenvolvimento local 

 

Fonte: Dos autores 
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 A  questão de os egressos cursarem o ensino superior é um dado que merece 

destaque na pesquisa e que está em consonância com esta ideia de que a qualidade do 

ensino proporcionou o acesso dos estudantes a cursos superiores, sejam eles em 

Instituições de Ensino Superior – IES – públicas ou privadas. 

 

Figura 08: Egressos que ingressaram em 

Cursos Superiores 

Figura 09: Proporção de Egressos em  

IES públicas ou privadas 

  

          Fonte: Dos autores           Fonte: Dos autores 

  

 Note-se que, como demonstrado pela figura 08, 94,9% dos respondentes, ou seja 

75 egressos tenham ingressado em algum curso superior. Se contrapormos este dado à 

realidade de Ibatiba e região, pode-se constatar o quanto este dado significa um 

progresso. Segundo Cortes (2015) é comum o fluxo de estudantes de Ibatiba para 

cidades da região que possuem cursos superiores da rede privada. Contudo, o alto índice 

de estudantes, egressos do Ifes-Ib, cursando cursos superiores é muito elevado, e revela-

se como um dado novo. Ao se observar a figura 09 este dado se confirma ainda com 

mais força pois 52% dos estudantes que cursam o ensino superior estão em escolas 

públicas. Há a necessidade de aprofundar mais nesta temática, mas o fato de um número 

considerável de alunos em cursos como Medicina ou mesmo as engenharias, para uma 

realidade de grande carê ncia, característica dos interiores do nosso país representa uma 

conquista. 

 A  análise destes dados pode resultar em conclusões falaciosas quanto a 

necessidade ou não dos cursos técnicos do Ifes. Caso se pense em uma formação 

dualística – característica do ensino criticado pelos autores da tradição histórico-

dialética – talvez a resposta deva ser que a instituição de ensino deva repensar sua ação 

e seus objetivos. Contudo não é essa a formação que se deva almejar para nossos 

jovens. Ao contrário, a educação deve possibilitar ao jovem que ele possa buscar sua 

realização profissional, segundo seus anseios, na área em que possa crescer 

individualmente e dar sua contribuição como intelectual na sociedade em que se 

encontra. Por isso, pode-se afirmar que a educação recebida no Ifes-Ib tem possibilitado 
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aos seus egressos o rompimento da reprodução do modo capitalista de produção uma 

vez que filhos de pessoas que sequer tiveram a oportunidade de estudar, ingressam no 

ensino superior em áreas que antes eram reservadas aos filhos das classes média ou alta. 

 

5 Conclusões ou Considerações F inais 

 Em sua curta história percebe-se como o Ifes-Ib, contribuição na formação de 

seus egressos. Tal percepção, como demonstrado dá-se através da possibilidade de 

abertura de novas perspectivas para os mesmos. Cumpre ressaltar que a educação 

profissional politécnica ao se inserir dentro da realidade capitalista, consegue fornecer 

elementos para a formação de uma consciê ncia crítica e para, a partir da abertura de 

novas possibilidades de trabalho e emprego romper com a reprodução característica 

deste modo de produção. 

 O trabalho em questão representa um passo na compreensão do que significou 

em concreto para municípios e para sua população um acesso a uma educação técnico 

integrada de qualidade. Ibatiba, por sua realidade de município carente e um campus de 

Instituto Federal inserido nesta realidade muito tem a se revelar. 

 Muito há que se avançar nesta pesquisa, sobretudo quando dados oficiais do 

IBGE, a partir do senso de 2020 e da formação de novas turmas trarão dados novos para 

análise, mas os dados disponíveis e o parecer dos próprios egressos é fundamental nesse 

processo de conhecimento e avaliação. Foi o que o trabalho revelou. 
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GT9 - Estado e Políticas Educacionais 
 

PRISÃO-APRENDIZAGEM-PARA-O-CRIME OU APRENDIZAGEM 
BIOGRÁFICA NA PRISÃO? O CASO DE EGRESSAS E REINCIDENTES DO 

SISTEMA PRISIONAL DE JOÃO PESSOA - PB 
 

Helen Halinne Rodrigues de Lucena1 
 

Resumo 

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

 

1 Doutora em Educação, Professora da Universidade Federal da Paraíba – UFPB/Campus III , 
helenufpb@gmail.com. 
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1 Introdução  

Neste artigo apresentamos reflexões sobre um estudo biográfico realizado com 

sete mulheres, entre egressas e reincidentes do Centro de Reeducação Feminina de João 

Pessoa – PB, nos anos de 2013 e 2014. Nele, discutimos os resultados de um fragmento 

desta pesquisa, tendo como foco específico a análise das relações entre as aprendizagens 

informais provenientes da experiência prisional e os sentidos que a elas foram 

atribuídos pelas próprias mulheres.  

Saliente-se que o interesse pela problemática abordada neste artigo tem como 

ponto de partida os resultados de um estudo realizado em 2008, também com 

presidiárias de João Pessoa. Nele identificamos mulheres com experiências de educação 

e aprendizagem, formais e não formais (escolarização, qualificação profissional, etc.), 

extremamente precárias já antes de serem presas. Essas lacunas em seus processos 

formativos deram margem para a construção de biografias quase exclusivamente 

influenciadas por experiências cotidianas de socialização e por aprendizagens informais 

delas decorrentes, sendo isso um fator relevante para a entrada no “mundo do crime” e, 

consequentemente, na prisão. O referido estudo também confirmou que ao entrarem na 

prisão, as aprendizagens que se sobressaíram em suas nas experiências prisionais 

também foram as aprendizagens sociais e informais disponíveis naquele contexto. 

Não por acaso, no segundo estudo, o qual nos reportamos neste artigo, 

delimitamos como campo de interesse de pesquisa, as aprendizagens biográficas da/na 

prisão, originadas tanto de experiências formais, como não formais e informais de 

socialização nesse contexto (escolarização, qualificação profissional, interações sociais 

produzidas no cotidiano do cárcere etc.).  A ideia era compreender as particulares das 

experiências vividas (ou não vividas) em cada âmbito formativo, adicionando a eles um 

novo repertório de experiências e aprendizagens próprias do processo de reinserção na 

sociedade, já que naquela ocasião, a pesquisa abrangia mulheres egressas e reincidentes 

do sistema prisional, para quem a sociedade revelava o seu preconceito e o estado não 

vinha dando a devida atenção através de suas políticas públicas. 

Os desdobramentos desse estudo foram múltiplos, porém, neste artigo, nos 

reportamos apenas à reflexão das aprendizagens informais adquiridas/construídas por 

mulheres no cárcere, como componente da aprendizagem biográfica e da teoria da 

biograficidade, observando o sentido biográfico dado a estas aprendizagens e analisando 
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o campo  de possibilidades que elas apontam para se pensar o currículo carcerário e as 

políticas e práticas educativas na prisão. 

Essa premissa baseia-se na compreensão do potencial dessas aprendizagens, 

expressos no conceito de aprendizagem e educação de pessoas jovens e adultas, e 

consideradas componentes significativos do processo de educação e aprendizagem ao 

longo da vida, por oportuniza aos sujeitos uma chance de redirecionamento de suas 

vidas (UNESCO, 2010).  

Nesse contexto, apoiamos as reflexões dessas aprendizagens na teoria da 

biograficidade. Essa abordagem teórico-metodológica analisa o conteúdo da 

aprendizagem ao longo da vida no interior das biografias individuais: os processos de 

aprendizagem e de formação das biografias dentro de estruturas sociais e de contextos 

culturais de significação em que os sujeitos se inserem. (ALHEIT; DAUSIEN, 2007). O 

interesse por essa perspectiva foi motivada por suas correlações com o conceito 

ampliado de aprendizagem e educação ao longo da vida, e pelo fato desta reconhecer 

que os processos educativos e de aprendizagens acontecem de múltiplas maneiras 

(recorrendo-se a estímulos sociais e subjetivos, por exemplo), em diferentes contextos 

(inclusive a prisão) e momentos da vida (quaisquer que sejam eles).  

Acrescente-se a essa razão, o fato de os fenômenos sociais (criminalidade, 

ressocialização, reintegração social, etc.) sob essa perspectiva, serem analisados 

considerando as diversas possibilidades de construção das biografias na 

contemporaneidade, isto é, estabelecendo uma relação de dependência tanto da 

orientação de um sistema social, quanto das próprias decisões dos indivíduos – que 

podem divergir ou resistir ao que tal sistema delibera. 

Sob tal panorama, evocamos a teoria da “biograficidade” (ALHEIT; DAUSIEN, 

2007) enquanto perspectiva teórica-metodológica para as políticas e práticas educativas 

penitenciárias, tendo em vista que as características que acompanham a sua trajetória, 

combinam aspetos sociais e individuais, os quais expressos em experiências formais, 

não formais e informais de socialização e oferecem subsídios para a construção de uma 

prática pedagógica holística e multidimensional e, portanto, de uma aprendizagem ao 

longo da vida com viés emancipatório, mesmo assumindo aspectos de 

instrumentalização. 

Nesse sentido, as análises das aprendizagens informais aqui apresentadas sob a 

ótica da biograficidade (ALHEIT; DAUSIEN, 2007), colocam em segundo plano o 
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imperativo categórico popular que vigora no discurso social: “prisão-aprendizagem-

para-o-crime pretende sinalizar para o discurso político e pedagógico, as outras 

possibilidades que as aprendizagens na prisão propiciam, nomeadamente, a partir do 

conceito de aprendizagem biográfica prisional, dado que ela favorece a reconstrução das 

biografias, aproximando-se dos ideais de ressocialização e reintegração social pautados 

nas políticas penitenciárias.  

Corroborando esses argumentos introdutórios, apresentamos em seguida os 

objetivos desse estudo, que traz para discussão um fragmento das análises realizadas no 

estudo feito com egressas e reincidentes da prisão em 2013-2014, como mencionado 

inicialmente. 

 

1.1 Objetivos 

Objetivo geral:  

Analisar na experiência prisional das mulheres reincidentes e egressas da prisão, 

a relação entre as aprendizagens próprias do encarceramento, produzidas na diversidade 

de interações sociais produzidas no cotidiano do cárcere (reconhecidas como 

aprendizagens informais e componentes da aprendizagem biográfica) e os sentidos 

(subjetivos e sociais) a elas atribuídos. 

 

Objetivos específicos: 

• Levantar as aprendizagens informais extraídas das experiências prisionais. 

• Avaliar as relações entre as aprendizagens informais na/da prisão e os 

sentidos biográficos a elas atribuídos. 

 

2 A aprendizagem biográfica e a biografia de aprendizagem sinalizando novos 

sentidos e imperativos categóricos para as aprendizagens prisionais 

Como alertou Souza (2011), é preciso pensar as prisões numa perspectiva 

pedagógica, o que implica na transformação radical e rigorosa da estrutura 

organizacional e social dos presídios. Para nós, isso implica também a necessária 

revisão do currículo escolar carcerário proposto para jovens e adultos em situação de 

privação de liberdade e, por sua vez, a reorientação das políticas educacionais 

implantadas no sistema prisional.  

1354



 

Trata-se de aproximá-las das proposições políticas de Educação de Jovens e 

Adultos que mobilizaram as agendas globais, em 1998 e 2009, através das V e VI 

Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, através de um conceito ampliado 

de EJA, assentado no paradigma da aprendizagem ao longo da vida, que propõe a 

trasposição da lógica centrada no ensino, para uma lógica que tem na aprendizagem, o 

centro do ato de educar” (IRELAND, 2009).  

Com base nessa reflexão, entendemos que a perspectiva da biograficidade e os 

conceitos de aprendizagem biográfica e biografia de aprendizagem dela subjacentes 

(ALHEIT; DAUSIEN, 2007), se colocam como uma alternativa político-pedagógica 

importante para pensar as políticas e práticas de educação no sistema prisional. A ideia é 

que tais políticas reforcem o interesse por um currículo carcerário que admita a 

biografia como “lugar” de integração dos diversos domínios das experiências vividas. 

Assim, ela se constituiria na prisão, peça fundamental para a (re)construção de múltiplas 

aprendizagens (individuais e coletivas) adquiridas ao longo da vida, visando tanto a 

melhoria de vida no mundo de ação concreto e imediato (a exemplo do contexto da 

prisão) como a construção de outras possibilidades biográficas prisionais e pós-

prisionais mais justas, diferentes das que as conduziram à prisão. 

Trata-se, pois, de uma perspectiva pedagógica aberta para a análise dos 

diferentes aspectos (sociais e subjetivos) que envolvem a construção das biografias, e 

que na prisão, por intermédio do conceito da aprendizagem biográfica, possibilitaria a 

problematização e discussão dos diversos projetos de vida individuais e das eventuais 

contradições que deles resultam, dada a sua dependência às estruturas sociais. Na 

prática, as possibilidades e limites da reconstrução biográfica seriam trabalhadas de 

maneira programática pelos sujeitos da prisão, no currículo carcerário, e as alternativas 

de superação seriam buscadas por meio de um processo formativo que levantasse, 

permanentemente, novos esquemas de significação dos planos de vida, valorizando 

tanto a importância do trabalho individual de gestão da identidade, como a constituição 

de processos coletivos e de relações sociais necessárias à convivência em sociedade. 

(ALHEIT; DAUSIEN, 2007). 

É importante esclarecer que a perspectiva teórica em questão representa uma 

tentativa de buscar uma terceira via entre as teorias centradas na socialização2 e na 

 

2 Fundamentando-se política e cientificamente pelas ideias marxistas, as teorias centradas na socialização, 
sobretudo na área da educação, buscaram superar o conceito de aprendizagem vinculado estritamente a 
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individualização3. O que a distingue dessas perspectivas, é a combinação de aspectos, 

como estrutura e ação, sujeito e objeto, sociedade e indivíduo, em um mesmo plano de 

análise do mundo social onde se constroem as biografias. (ALHEIT; DAUSIEN, 2007 

apud DINIZ, 2007). 

Outrossim, os argumentos em torno desta terceira via paradigmática 

(precisamente, biográfica), particularmente, sobre o caráter social das construções 

biográficas e o potencial de ação dos sujeitos expressos nessas construções, partiram da 

compreensão gramsciana de sociedade civil, que admite a interdependência desta em 

relação à base econômica e/ou ao Estado, traduzida como consenso, o que supõe a ação 

concreta dos atores sociais. (ALHEIT E DAUSIEN, 2007). 

Em outras palavras, a sociedade civil é então compreendida pelos autores como 

“[...] determinada económica y políticamente, pero al mismo tiempo [...] capaz de 

acción y reacción” (HERNÀNDEZ I DOBON, 2007, p. 03). Não sem razão, admitem 

que as determinações sociais não são simples ou mecânicas, estão, na verdade, 

(GRAMSCI, 1991 apud ALHEIT; DAUSIEN, 2007) em uma “guerra de posiciones” 

para fazer funcionar a hegemonia cultural e política. Desse entendimento decorre a 

compreensão da sociedade civil como o outro lado da sociedade política e que consenso 

e coação são aspectos complementares de uma situação histórica concreta (ALHEIT; 

DAUSIEN, 2007). 

Saliente-se que o conceito de sociedade civil em Gramsci foi um dos 

pressupostos teóricos utilizados por Alhiet e Dausien (2007) para fundamentar a 

biograficidade como construção social. Ademais, por meio desse conceito eles também 

pretenderam argumentar o esquema contraditório das construções biográficas, que, de 

um lado, leva em conta o caráter subjetivo (dada a possibilidade de os sujeitos 

construírem ativamente a sua realidade); e, de outro, o seu caráter social (por admitir 

 

uma perspectiva psicopedagógica, sustentada por teorias do desenvolvimento cognitivo, e que abarcava, 
de maneira prioritária, crianças e adolescentes. Avançou-se, portanto, no sentido de conceber a educação 
como vinculada à práxis atrelada às práticas de participação política dos sujeitos: uma forma de aprender 
com e na luta. 
 
3 As teorias centradas na individualização defendem que a pertença a um coletivo (na perspectiva da luta 
de classes) não é mais representativa como antes na busca por alternativas contra as desigualdades ou 
contra a exclusão social. De acordo com essa corrente, a atual realidade apresenta outras formas de 
enfrentar essas problemáticas, as quais se dirigem agora também aos indivíduos e não apenas aos grupos 
ou classes. 
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que as construções biográficas resultam de relações de interdependência entre os 

sujeitos e as estruturas sociais).  

Com efeito, admitimos que a aprendizagem biográfica, como um dos conceitos 

da teoria da biograficidade, se coloca uma alternativa à condução do processo educativo 

nas prisões. Para seus autores, ela se compõe do processo de reelaboração e de 

(trans)formação dos primeiros processos de aprendizagem em uma figura biográfica de 

experiências, uma espécie de “segunda ordem” de processos de aprendizagem. 

(ALHEIT; DAUSIEN, 2006). 

Não por acaso, a biografia de aprendizagem é resultante dessa figura biográfica 

de experiências, fruto das aprendizagens de segunda ordem, já refletidas e 

transformadas do ponto de vista dos primeiros processos. Tais reflexões parecem 

válidas para a análise dos processos de aprendizagens dos que se encontram em 

contextos hostis, como no caso, o da prisão. Apoiadas por este conceito, as políticas e 

práticas educativas na prisão, e por sua vez, o currículo carcerário, se dedicariam à 

historicidade vivida da experiência das pessoas que aprendem (ALHEIT; DAUSIEN, 

2007). Assim, a biografia de aprendizagem ocuparia um lugar de destaque em tais 

políticas e práticas, já que propõe recuperar o poder de reinterpretação da vida, dando 

chance para reflexões sobre a identidade e à reconstrução do seu sentido biográfico, o 

qual direciona tanto para experiências de continuidades, como de rupturas biográficas. 

(DAUSIEN, 2018), favoráveis aos processos de ressocialização e reintegração social. 

No campo da pesquisa, a análise das possibilidades de construção biográfica que 

a teoria da biograficidade apresenta, nos fez enveredar por uma frente de análise que 

coloca as aprendizagens informais da/na prisão no centro do debate. Entendidas como 

componentes da aprendizagem biográfica, e como um campo de estudo importante para 

se pensar as políticas práticas educativas prisionais, elas não têm recebido a mesma 

atenção, nem o mesmo valor dado as aprendizagens formais e não formais.  

Portanto, ao reconhecer o potencial dessas aprendizagens, por expressarem a 

reflexão e os diversos sentidos dados as experiências da vida cotidiana, no contexto das 

interações sociais, elegemos uma categoria analítica intitulada “Biografias de 

aprendizagens na prisão” procurando refletir essas questões nas narrativas das 

mulheres com experiência prisional. Tais reflexões, nos permitiram, assim, conhecer as 

aprendizagens resultantes das sociabilidades na prisão, e sinalizaram os sentidos 

biográficos que a elas foram dados em suas biografias pós-prisionais.  
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3 Procedimentos metodológicos 

O presente estudo segue orientações de uma abordagem metodológica que nas 

ciências da educação tem sido evocada para ampliar o campo de análise dos processos 

de formação e de aprendizagens, a investigação qualitativa da formação. As 

investigações que por ela se orientam procuram levar em conta em suas análises os três 

níveis em que ocorrem as aprendizagens, a saber: o nível macro, meso e micro. Foi no 

nível micro que focalizamos nosso interesse de análise, por fazer referência aos 

processos de vida, de formação e de aprendizagens individuais, de ordem biográfica. 

(ALHEIT; DAUSIEN, 2007). 

Neste estudo, em específico, esta investigação se materializou por meio do 

método biográfico - compreendido através do conceito de biograficidade, que 

demandou estratégias operativas ligadas ao que ele propõe no campo empírico e a 

aplicação de uma técnica correspondente à tríade em que se sustenta: a subjetividade 

humana, a interpretação e a relação dialética entre a ação e as condições sociais 

(RÚBIO; VARAS 1997). Nesse sentido, a história de vida se constituiu como sua 

principal ferramenta e ajudou a levantar algumas categorias analíticas relevantes ao 

estudo. Foi o caso da categoria de análise que apresentamos neste artigo, intitulada: 

“Biografias de aprendizagens na prisão”. Nela, refletimos as experiências vividas (ou 

negadas) na prisão e as aprendizagens e os sentidos biográficos delas decorrentes. 

Entre os demais procedimentos metodológicos adotados, destacamos: a) a 

seleção, delimitação e composição das mulheres da amostra da pesquisa; b) a solicitação 

formal à Gerência de Ressocialização da Secretaria de Administração Penitenciária da 

Paraíba (SEAP/PB) para autorizar o acesso e a entrevista a mulheres presas em situação 

de reincidência e egressas do sistema penitenciário (em liberdade condicional) que 

ainda tivessem sob a tutela do estado; c) A aplicação de instrumento de tipo formulário 

para caracterizar as entrevistadas, em função de algumas variáveis relevantes para a 

pesquisa (idade, estado civil, escolaridade, ocupação/trabalho, etc.). d) A observação 

assistemática, para captar os aspectos da interação social nos ambientes de entrevista; e) 

A entrevista em profundidade, por meio da narrativa das histórias de vida, para propiciar 

a reconstrução biográfica das experiências das mulheres em seus mundos de vida e os 

sentidos a elas atribuídos; g) A categorização e análise das entrevistas, que permitiu a 

discussão e a interpretação dos dados da pesquisa, referentes as aprendizagens na prisão 

e à interpretação dos significados que a elas foram atribuídos. 
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3.1 A amostra e os lugares da pesquisa 

Integraram-se a pesquisa desse estudo que ora apresentamos, sete mulheres, 

sendo quatro delas egressas do sistema prisional e três reincidentes. É prudente ressaltar 

que fomos conduzidos a uma amostragem do tipo não probabilística, cujos critérios 

dependem unicamente do que se considera mais apropriado à investigação, por estarem 

mais vinculados à sua problemática (GIL, 2008). Esse modelo de amostra foi escolhido 

pela difícil previsibilidade dos sujeitos desse estudo a participarem da pesquisa, assim 

como dos lugares das observações e das entrevistas. Com efeito, apesar de não ter 

permitido a delimitação de um conjunto maior de variáveis prévias, permitiu com que a 

seleção das participantes fosse feita considerando alguns critérios mínimos (experiência 

prisional, tempo na prisão, tempo fora da prisão, entre outros) relevantes para a 

compreensão da problemática central do estudo em questão, conforme se pode ver no 

quadro abaixo. Salientamos que quando elas são apresentadas nesse texto, substituímos 

os seus nomes reais por pseudônimos, escolhidos aleatoriamente entre as mulheres 

indígenas. 

Com relação aos lugares da pesquisa, é válido ressaltar que com as três 

mulheres reincidentes e uma egressa em liberdade condicional, o lugar da pesquisa foi o 

Centro de Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão em João Pessoa-PB, que na 

ocasião obtinha 489 mulheres em situação de privação de liberdade nos regimes 

fechado, aberto e semiaberto. Entre as demais egressas, a pesquisa ocorreu em seus 

então lugares de trabalho e residência, lugares estes que nos permitiram perceber as 

ligações com os seus novos construtos biográficos. 

 

4 As aprendizagens informais como recursos para a construção de biografias de 

aprendizagens na prisão 

Iniciamos a reflexão sobre as aprendizagens construídas na prisão, tomando de 

empréstimo a compreensão de De Maeyer (2006), que alega que as pessoas nesse 

contexto desenvolvem estratégias próprias de aprendizagem em curto e em médio prazo. 

No primeiro caso, para poder sobreviver no contexto de reclusão, e no segundo, para 

que se consiga sair dele mais rapidamente. Sejam quais forem os objetivos, é 

incontestável que a prisão, mesmo apresentando características negativas, que 

dificultam a reintegração social, constitui um espaço de múltiplas aprendizagens, 
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provenientes tanto do que é trazido do seu exterior, como das experiências e 

sociabilidades que lá dentro se constroem.  

Nesse contexto, se afigurou relevante para nós a análise do lugar das 

aprendizagens informais, na narrativa sobre as aprendizagens biográficas na prisão das 

mulheres que fizeram parte deste estudo, e os seus sentidos no processo de construção 

das biografias prisionais e pós-prisionais. Sobre essas aprendizagens, as mulheres assim 

revelaram: 

[...] até na maneira que a gente fala... a gente tem que saber se 
expressar, porque senão o agente ou a diretora já interpreta mal. Aí 
tudo a gente aprende! Vamos supor... se a pessoa é ignorante [no 
sentido de arrogante] tem que aprender a não ser... ou então fingir né? 
Ou não ser ou então fingir pra poder levar a caminhada tranquila. 
Porque senão o tempo todo é no castigo, o tempo todo é no castigo! 
(Iara, egressa, 36 anos). 
 
Aprende a roubar, a se prostituir, a fazer maconha, a quebrar pedra, a 
fazer mesclado, a quebrar e fazer cigarro junto com pedra. É! Aprende 
a fazer sabão, sabão que é no termo pejorativo, aprende a ser lésbica, 
se profissionaliza! Por que se ensina todo tipo de derrota lá dentro. 
[...]. E outra coisa, você aprende a lidar com todo tipo de ser humano. 
[...]. Porque lá dentro existe muito código de lei de crime, existe 
muitas regras do mundo do crime e você tem que se enquadrar nessas 
regras. (Jaci, egressa, 44 anos). 

 
Ah, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que mesmo quando as pessoas 
lhe tratam mal.... [...] mesmo que naquela hora tu fique com vontade 
de matar também [..] a gente não deve revidar totalmente, por quê? 
Por que se torna uma coisa maior. [...], aqui você tem que aprender a 
suportar muita coisa, porque senão, ou você mata ou você morre! Por 
que se você quisesse um canto mais calmo ou melhor, você não 
cometia delito pra vim pra esse lugar. Por que aqui é assim minha 
filha, ou você aceita ou você se lasca (risos). [...]. (Açucena, 
reincidente, 28 anos). 
 
Aprende... é o seguinte: aprende coisa boa e coisa ruim. Porque é 
aquele tipo... tem gente que tem o instinto de ser aquela pessoa que ela 
é mesmo. Não muda! Nasceu pra aquilo ali, ser aquela pessoa ali e 
não mudar de jeito nenhum! Aí já tem aquela pessoa mais ou menos, 
que quer mudar e fica balançando assim. Aí já tem aquela pessoa 
que... quer mudar de todo jeito, quer ter uma vida normal. Tem três 
tipos. Tem o que não quer de jeito nenhum, e o outro fica só... 
balançando... e o outro quer de uma vez! Entendeu como é? [...] É 
assim. Aí o povo diz assim “Não, às vezes fica pior!”. Fica se eu 
quiser! [...] Porque se eu quiser ir nessa linha aqui eu vou, que é a da 
ruindade né? Se eu não quiser eu vou na boa, eu fico só nessa. Pronto! 
(Iracema, egressa, 44 anos). 
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Aprendi a respeitar os espaços de todo mundo, entendesse? Aprendi a 
respeitar... porque lá você tem o seu espaço e tem que saber respeitar o 
espaço do outro. Porque se eu durmo na cama... quem dorme no chão 
quer o seu espaço, quer seu cantinho pra deitar e tentar dormir né? 
Você tem que aprender a respeitar. Então eu aprendi a respeitar o 
espaço das pessoas entendeu? Aprendi demais! (Maiara, egressa, 33 
anos). 
 
Eu aprendi muitas coisas né, principalmente o que eu gosto de fazer, 
trabalhar. [...]. Muita coisa... [...]. Aprendi a fazer uma massa de 
cimento, a rebocar, a pintar, ajeitar um cano, ajeitar uma torneira. Eu 
gosto de trabalhar nessas coisas. [...]. Distrai a mente, ocupa mais. 
(Araci, reincidente, 31 anos).  
 
Eu acho que lá dentro mesmo... dentro daquele corredor, dentro 
daquelas grades, a pessoa só aprende coisa ruim. Agora... como eu 
disse né... [...] se você for procurar, com certeza você vai aprender 
coisas boas [...]. Mas eu acho também que a pessoa aprende a ser mais 
humilde. Muita gente... quem se acha demais, termina aprendendo a 
ser mais humilde. Até porque quando chega vai dormir no chão, na 
porta do banheiro. Tem que aprender a ser humilde pra ver se as 
pessoas gostam né, e começam a ajudar. Acho que a pessoa deixa 
também de ser mais avarento... aprende a dividir as coisas... aprende a 
compartilhar as coisas, os sentimentos. Aprende a compartilhar as 
coisas pessoais, as coisas materiais. [...]. (Potira, reincidente, 22 anos). 

 

Os dados acima, são elucidativos de que as aprendizagens informais, como 

componentes da aprendizagem biográfica, se expressam de diferentes maneiras, mas 

sobretudo na relação com a cultura carcerária e em interações sociais com outras 

prisioneiras, com funcionários da prisão (agentes penitenciários, diretores, etc.) e outros 

sujeitos do contexto extra prisional (familiares, equipes de pastorais, líderes religiosos, 

etc.,) que de alguma maneira colaboram para a reflexão das experiências de vida na 

prisão. 

Com efeito, se de um lado as respostas das entrevistadas sobre as aprendizagens 

construídas na experiência prisional evidenciaram características associadas aos efeitos 

negativos da prisionização e as características peculiares da cultura prisional, de outro, 

elas expressaram um sentido particular/subjetivo, aproximando-se do conceito de 

aprendizagem biográfica, dadas as alternativas de (trans)formação dos primeiros 

processos de aprendizagens prisionais que elas indicaram. (ALHEIT; DAUSIEN, 2007). 

Assim, observa-se o caráter pendular das aprendizagens informais da prisão. Elas 

expressam o necessário (re)encontro entre com os processos de aprendizagens formais e 

não formais, de modo a se complementarem organicamente e a produzirem sentidos 
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biográficos passíveis de transformações significativas tanto nas biografias individuais, 

quanto no espaço social da prisão. 

A propósito, vale frisar que das aprendizagens da prisão nos depoimentos acima, 

em três deles revela-se que elas são decorrentes das limitações impostas pela própria 

natureza da pena privativa de liberdade, marcada “[...] pela superlotação, por violações 

múltiplas e cotidianas de direitos e pelo superdimensionamento da segurança e de 

medidas disciplinares” (CARREIRA; CARNEIRO, 2009, p. 83). A partir delas se revela 

o paradoxo entre as condições concretas da prisão e os seus propósitos 

ressocializadores.  

Fica claro, portanto, que funcionando pelo avesso, as instituições de 
privação de liberdade, que se pretendem como espaços de 
(re)educação e (re)socialização, ao construir uma experiência 
ancorada no exercício autoritário do poder, acabam comprometendo 
tais processos. (ONOFRE; JULIÃO, 2013, p. 56). 

 

Nos depoimentos de Iara, Açucena e Maiara, por exemplo, chama atenção a 

“[...] cultura informal estabelecida nos meandros dos processos instituídos” (VIEIRA, 

2013, p. 99), expressa nas formas de comportamento necessárias de serem aprendidas 

(não revidar, não ser grosseiro, respeitar o espaço do outro) se se deseja “levar uma 

caminhada tranquila” dentro da prisão. Nessa mesma direção, Jaci elenca uma série de 

aprendizagens negativas, as quais justificam a asserção prisão-escola-do-crime. Vale 

dizer que além dessa declaração negativa sobre aprendizagens prisionais, a mesma 

entrevistada alegou, em depoimento anterior a esta discussão, que a experiência vivida 

na prisão teria lhe tornado uma pessoa mais perseverante, persistente (considerando que 

antes da prisão desistira de muitas coisas em sua vida) e que isto teria lhe ensinado tanto 

a aperfeiçoar valores como os da família, do trabalho, da formação profissional e da 

religião, como a buscar o alcance dos objetivos dos projetos de vida a eles relacionados. 

Também nas declarações de Iara e Açucena percebemos os múltiplos sentidos 

dados às aprendizagens da prisão. Para Iara ela colaborou com a mudança do seu modo 

de pensar “Mudei demais menina o meu pensar, a cadeia me ensinou muita coisa... 

antes... eu não tinha pensar!”, mudança cujo sentido biográfico expressou-se na revisão 

de suas perspectivas de vida e valores proporcionados. Da mesma maneira, para 

Açucena, a experiência na prisão teria corroborado com o despertar do seu senso de 

solidariedade e de suas habilidades subjetivas:  
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[...] eu consigo ajudar muitas pessoas aí dentro com informações 
minúsculas que elas não têm noção do que é. Até direito que a gente 
tem. [...]. E geralmente todo mundo diz: [...] ela é uma pessoa tão 
inteligente, não sei por que ela tá aqui, ela consegue ajudar tantas 
pessoas. (Açucena, reincidente, 28 anos). 

 

A partir desse e de outros depoimentos das entrevistadas até aqui apresentados, 

verifica-se, como alertou Ruíz Pérez (2009 apud GARCÍA-VITA; ESTEFANÍA, 2013, 

p. 48), a necessidade de diferenciar as características da cultura carcerária e dos códigos 

internos apropriados por homens e por mulheres, considerando que para este último 

grupo, os sentidos biográficos que lhes são atribuídos podem divergir do que tal sistema 

cultural delibera ou resistir a ele. Há uma tendência, por exemplo, a constituição de 

grupos de acordo com a estrutura familiar tradicional na sociedade livre e com a figura 

central do papel materno, sendo esta geralmente a reconhecida como líder. (Ibid).  

Ademais, o caráter oscilante e contraditório das aprendizagens prisionais, foi 

uma constante no depoimento das mulheres. Para Maiara a aprendizagem acionada para 

conseguir viver em um espaço pequeno, como o da cela, teria sido o respeito. Já Potira, 

embora tenha atribuído à prisão, lugar de aprendizagens de coisas ruins, apontou a 

aquisição de aprendizagens ligadas à humildade e a práticas solidárias. Iracema, por sua 

vez, afirmou que as aprendizagens prisionais podem ser positivas ou negativas e isto 

depende, a seu ver, das características pessoais/subjetivas de cada mulher.  

Por último, Araci, atribuiu às aprendizagens laborais uma oportunidade de 

distrair a mente e ocupar o tempo. Embora esse “aprender a fazer” nas práticas 

laborativas rotineiras da prisão, não tivesse um valor formativo, como pautado nos 

pilares da educação do Relatório Delors (DELORS, 1998), sua valorização revela uma 

resistência subjetiva a falta de atividades (formais e não formais) em que as pessoas 

presas vivem na prisão (ONOFRE, 2006), bem como uma alternativa à agressão física e 

mentalmente, e à dor envolvida pelo próprio confinamento (SYKES, 1999). 

Em síntese, das reflexões sobre o que declararam as entrevistadas em relação às 

aprendizagens prisionais, depreendemos que a experiência prisional dessas mulheres 

além de colaborarem com a construção de aprendizagens enraizadas nos efeitos danosos 

do ambiente carcerário, também sinalizou aprendizagens menos atreladas a esses 

efeitos. Elas indicaram que por mais controversa que seja a ideia da prisão como 

geradora de alguma aprendizagem positiva, ela representou para algumas mulheres, a 

oportunidade de aquisição de habilidades e revisão de valores (o valor da vida, da 
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família, da liberdade, da solidariedade, da humildade, da tolerância), aprendizagens que 

podem vir a contribuir para uma mudança no modo de compreender a realidade e de 

nela intervir. 

 

5 Considerações Finais 

As sínteses conclusivas, apoiadas nos dados analisados e relacionadas ao estudo 

referido neste artigo, sobre as aprendizagens próprias da cultura prisional e aqui 

analisadas como aprendizagens informais, confirmam a nossa compreensão de que os 

espaços de privação de liberdade, embora possuam uma peculiaridade antieducativa, 

podem, contraditoriamente, possibilitar outras aprendizagens não apenas associadas ao 

mundo do crime.  

Outra importante constatação desse estudo é que estas aprendizagens não 

rompem com aquelas construídas anteriormente à entrada na prisão (na família, no 

trabalho e em outros diferentes campos da vida), mas são reconfiguradas como 

alternativa para lidar com as privações próprias do encarceramento, entre elas, a 

convivência forçada que pode contribuir para a constituição de diferentes sociabilidades 

nesse contexto.   

Desta feita, as experiências e aprendizagens trazidas de outros campos da vida 

anteriores a prisão, adicionadas a estas sociabilidades carcerárias, podem resultar tanto 

em continuidades como em rupturas e descontinuidades no plano biográfico pós-

prisional. Nos casos analisados, os condicionamentos anteriores e externos à prisão, 

somados aos sentidos subjetivos atribuídos às aprendizagens desse contexto, 

sinalizaram tanto a emolduração de biografias prisioneiras (cujos atributos sociais e 

subjetivos confirmam o imperativo categórico popular: prisão-aprendizagem-para-o-

crime) como de biograficidades (que implicam em biografias de aprendizagens 

favoráveis aos ideais de reintegração pautados nas políticas penitenciárias). 

Os dados também expressam, que os efeitos da prisionização, que justificam as 

consequências dessocializadoras da prisão, não foram uniformes entre as mulheres 

investigadas. Nesse sentido, embora reconheçamos que a experiência prisional seja, de 

fato, contraproducente, de modo especial porque ela produz códigos de valores 

supostamente criminais e os impõe aos seus sujeitos (CUNHA, 1991), as possibilidades 

de alguns de eles assumirem uma postura alternativa frente às condições dadas, como 

forma de conseguir sobreviver dentro dela são reais. No caso das mulheres desse estudo, 

1364



 

essa postura alternativa revelou-se nas aprendizagens positivas, que mesmo 

timidamente, se revelaram na experiência carcerária. 

Desses argumentos, decorre a compreensão acerca da necessidade de se dar 

maior visibilidade e valoração ao conteúdo das experiências e aprendizagens informais 

(adquiridas, sobretudo no âmbito da convivência entre as pessoas presas e destas com o 

staff da prisão) no cárcere, especialmente em ocasiões formativas (na escola, na 

qualificação profissional, no trabalho, entre outras ocasiões), como forma de 

compreender melhor a elaboração de suas dinâmicas relacionais nesse contexto (as suas 

sociabilidades prisionais) e de intervir nelas de maneira emancipatória.  

A nosso ver, elas mereceriam ser reconhecidas e colocadas em debate no 

processo de construção, implementação e execução das políticas educacionais 

penitenciárias, constituindo-se um compromisso dessas políticas a promoção e a 

articulação entre estas aprendizagens (informais) e as provenientes das experiências 

formais e não formais de aprendizagem oferecidos na prisão, ligadas as expectativas 

socioeconômicas (inserção no mercado de trabalho, participação cidadã, etc.) que lhes 

serão cobradas no reingresso à sociedade. A articulação e a complementariedade das 

aprendizagens na prisão, tanto podem colaborar para tornar menos precária a vida na 

prisão, como aumentar as chances de reintegração social das pessoas presas. 
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ENSINO DE HISTÓRIA NOS ANOS INICIAIS NA ESCOLA PÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE TOLEDO: CONTRIBUIÇÃO DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-
CRÍTICA 

  

Elisângela Batista1 
João Carlos da Silva2 

                           Resumo 

O presente artigo tem como objetivo discutir o ensino de história nos anos iniciais do ensino 
fundamental no município de Toledo/PR, a partir das contribuições da Pedagogia histórico-
crítica, como parte das atividades de pesquisa do grupo HISTEDOPR, História, sociedade e 
Educação no Brasil, GT Oeste do Paraná. A metodologia está baseada por meio da análise 
bibliográfica e documental no sentido de compreender as contribuições, finalidades e 
perspectivas para o ensino de História, no sentido da formação de um homem emancipado. 
Nossa reflexão busca aporte teórico em Alves (2001), Saviani (2002), Mészáros (2004), 
Duarte (2016), compreendendo o contexto do ensino de história na sua forma alienante e 
reprodutora. Problematizamos o ensino de história na perspectiva da pedagogia Histórico-
Crítica (PHC) como possibilidade de uma educação emancipadora capaz de romper com a 
lógica do capital na qual a escola esteve sempre pressionada. Entendemos a PHC como um 
movimento que se coloca na perspectiva da mudança em que a classe trabalhadora se apropria 
do saber científico como superação de uma educação burguesa.  
 
Palavras-chave: Escola pública, ensino de história, Pedagogia histórico-critica. 

 

 

1 Introdução   

O presente artigo surge da necessidade de compreender esse processo de reprodução 

que a escola pública se apresenta, demonstrando a realidade da escola na atualidade. 

Discutiremos as razões que levam o ensino de História a ser desvalorizado no ambiente 

escolar, quanto nas propostas educacionais vinda do Estado.   

Apesar de ser ampliado o acesso e permanência nas escolas, dados comprovam 

resultados insatisfatórios no ciclo de alfabetização. Após passar pelo primeiro e segundo ano 

                                                           
1 Formada em Pedagogia pela UNIPAR (Universidade Paranaense), Discente do Programa de Pós- Graduação 
em Educação (PPGE) na UNIOESTE. É membra do Grupo de pesquisa HISTEDOPR- História, sociedade e 
educação no Brasil – GT Oeste do Paraná, Cascavel.E-mail: izan.batist@hotmail.com. 
2 Pós-doutorado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/UESB. Atualmente é professor no Colegiado 
de pedagogia e do Mestrado em Educação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Campus 
de Cascavel. É membro do Grupo de pesquisa HISTEDOPR- História, sociedade e educação no Brasil - GT 
Oeste do Paraná, Cascavel. Atua na área de Educação, com ênfase em História da Educação, nos temas: questões 
teórico-metodológicas da história da educação, história da escola pública, instituições escolares, fontes e 
arquivos. E-mail: Joao.Silva@unioeste.br 
 

1367



 

do Ensino Fundamental, no final do terceiro ano grande parte dos alunos ainda não aprendem 

a ler e escrever satisfatoriamente. 

 Muitos fatores influenciam nesses dados, porém, a culpa acaba sempre sendo 

direcionada ao trabalho do professor, os quais na incumbência de superar esses índices se 

aprofundam no ensino de conteúdos considerados essenciais por órgãos avaliadores da 

educação básica, o ensino de História, por sua vez, passa a não ser fundamental. Mas afinal, 

para que serve o ensino de História? Qual a importância do mesmo nos dias de hoje? Numa 

sociedade que visa desenvolvimento tecnológico e econômico ela teria alguma utilidade? 

Para elucidar tais questões torna-se necessário compreendermos a história da educação 

do Brasil, identificando como o ensino de História foi inserido nesse processo de organização 

social do capitalismo, quais caminhos percorridos e qual deveria ser sua verdadeira finalidade. 

A história da educação no Brasil nos mostra toda estratégia da elite para que a classe 

trabalhadora estivesse cada vez mais distante do saber elaborado, e na incumbência de 

sustentar esse sistema através da força do seu trabalho físico nunca valorizado. 

 Para essa compreensão e luta por uma sociedade justa através de uma proposta 

educacional revolucionária, defensora da transmissão dos conhecimentos científicos faz-se 

necessário aprofundar-se na história da educação do Brasil e através do resgaste histórico 

compreender seus determinantes. 

  O presente estudo, se justifica pela necessidade de conhecer fatores sociais e 

educacionais que contribuem para que o Estado utilize o ensino ou o não ensino de História 

para manter a ordem capitalista. Para essa compreensão, faz-se necessário aprofundar-se no 

percurso da História no Brasil, na região oeste do Paraná, como também no município de 

Toledo,PR. 

1.1 Objetivos 

Temos como objetivo compreender o ensino de História no município de Toledo na 

perspectiva da pedagogia histórico-crítica, como possibilidade da emancipação humana. Visa 

ainda contribuir com as discussões acerca do ensino de História, discutir o ensino de História 

para o entendimento da realidade social no sentido de analisar a pedagogia histórico-crítica 

como aporte teórico do ensino de História. 

2. Referencial Teórico 

O homem é histórico, produz a história e o capital o separa de sua história da qual ele 

deixar de se perceber como parte dela e passa a reproduzir o que se ouviu sobre ela, uma 

história narrada, distorcida a qual o quanto mais ele conta mais se distancia da realidade. Essa 
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história realmente não precisa estar presente nas escolas por ser alienante, sendo assim não faz 

falta e muitos concordam com sua insignificância. Ressaltamos a importância do ensino de 

história no viés da pedagogia histórico-crítica para que a formação humana seja emancipadora 

e o homem se reconheça como agente responsável, transformador da natureza, e construtor da 

sociedade. 

A pedagogia histórico-crítica se compõe por categorias necessárias para a 

compreensão da totalidade, não se restrita apenas nas especificidades didáticas. Ao 

desenvolver a PHC, Saviani parte da análise das concepções pedagógicas existentes e verifica 

o quão são reprodutoras, portanto, incapazes de garantir a democratização do ensino. O autor 

analisa a lacuna presente nas teorias propostas, devido à esfera organizacional de o sistema 

expressar contradições entre o que diz que pretende com a educação pública e o que oferece, e 

pela colaboração que estas correntes dão ao sistema.  

Para a formação omnilateral, não há como separar a história concreta e a PHC. E falar 

da história no viés da PHC é um trabalho separado do que faz um historiador. Nos 

esclarecimentos de Kosik: 

O historiador indaga o que acontece na história, ao passo que o filósofo se 
propõe o problema do que é a história e de como em geral ela é possível. O 
historiador se ocupa da história da Idade Média ou da das épocas mais 
recentes, da história da música e da pintura, da história das ideias ou das 
personalidades excepcionais, da história de único povo ou da história 
mundial, da história de uma época determinada, ou da história de toda a 
humanidade. O filósofo, ao contrário, quer saber quais são os pressupostos 
de toda e qualquer história, e como em geral pode existir algo do gênero da 
história. Com os seus problemas o filósofo não entra na esfera da 
problemática específica do historiador, mas examina os pressupostos da sua 
ciência e desse modo realiza um trabalho que o historiador, com os meios de 
que dispõe e no âmbito da sua ciência, não está em condições de realizar. 
(KOSIK, 1976, p. 209) 
 

Consideramos fundamental o ensino de história nos anos iniciais do ensino 

fundamental com fundamentos na pedagogia histórico-crítica, a qual nos fornece a 

compreensão do todo. Parte para o interesse de um ensino que propicie a consciência 

filosófica. Não se trata apenas de um ensino narrador de um acontecimento contado por 

aqueles que detêm o poder, e o interesse de permanecer no mesmo. 

Propor o ensino de com fundamentos na PHC necessita primeiramente conhecer a 

história concreta, superar o fenômeno em si. Conforme Kosik: 

 

O homem cria a história e vive na história já muito tempo antes de conhecer 
a si mesmo como ser histórico. Mas a consciência histórica, que descobriu 
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na história a dimensão essencial da realidade humana, não nos diz ainda por 
si mesma a verdade sobre o que é a história. (KOSIK, 1976, p.210) 
 

Para a compreensão da consciência histórica, compreendemos que o ensino de História 

fundamentado na pedagogia histórico-crítica necessita nortear-se pela categoria trabalho, 

desvelando a concepção de homem, liberdade. Não significa abandonar a transmissão dos 

acontecimentos históricos, porém, necessita transmiti-los através da realidade, desvelar a 

realidades da sociedade a qual estamos inseridos. 

  

3 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa será voltada às referências através da análise da conjuntura, objetivando 

por meio desse estudo apontar os percursos e contradições do ensino de História. Para tanto, 

faz-se necessário percorrer um caminho teórico que se debruce sobre a pesquisa bibliográfica 

e documental, no sentido de levar em conta a produção do conhecimento existente 

contribuindo assim com o debate educacional brasileiro.   

A metodologia será por meio da análise bibliográfica e documental no sentido de 

compreender as contribuições, finalidades e perspectivas para o ensino de História, como ela 

poderia contribuir para a formação de um homem emancipado. Tem prevalecido na produção 

sobre a história do município de Toledo, uma narrativa da história onde os propulsores são os 

heróis, contribuindo com a reprodução da ideologia hegemônica. 

 Faz-se ainda necessário o levantamento de fontes bibliográficas e documentais acerca 

da Pedagogia Histórico-Crítica, examinando a sociedade e suas contradições, 

consequentemente a educação, no qual estamos inseridos, analisando-as a partir de uma 

perspectiva histórica. 

A concepção de educação nesta reflexão está sendo considerado como uma prática 

social, uma atividade humana e histórica que se define nos múltiplos espaços da sociedade, na 

articulação com os interesses econômicos, políticos e culturais a partir da constituição das 

classes sociais.  

  

4 Resultados 

 

Quando um município inicia seu processo de emancipação, ele já é determinado pelo 

contexto social presente, é comum sua história passar a ser narrada enaltecendo aqueles que se 

sentem como os “heróis desbravadores”. Toledo não se distanciou deste seguimento, em meio 
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ao crescimento econômico e social, nasceu a necessidade de escrever sua história e difundi-la 

nas escolas públicas. 

 No início o ensino de História nos anos iniciais do fundamental do município de 

Toledo, tinha como auxílio didático fundamentos e materiais de apoio que vinham das esferas 

estaduais. Segundo informações de professores da rede, os conteúdos eram referentes a 

História nacional e que havia uma apostila elaborada em 1979 para a 3ª série do primeiro grau 

a qual foi utilizada até 1984. A partir desta data, membros do departamento de ensino 

solicitaram auxílio para o “Projeto História”. Conforme a coordenação do Projeto: 

Logo após ser instalado o Projeto História na prefeitura, começaram a ser 
encaminhas a este órgão solicitações dirigidas ao Prefeito a respeito de 
informações ou dados sucintos sobre Toledo, sua gente, seus costumes e sua 
história. O Projeto História, que não tinha e ainda não tem um acervo 
devidamente organizado e em condições de atender pronta e eficientemente 
tais solicitações, passou a sair pela tangente de remeter publicações ou 
fotocópias de matérias já divulgadas pela imprensa de Toledo. Sabíamos, 
porém, que tal expediente além de não satisfazer os interessados, 
comprometia a honestidade do Projeto e a honorabilidade da própria 
administração Municipal. Começou-se, então, a sentir a necessidade de 
elaboração de todo um trabalho a respeito de Toledo, não só para ser 
encaminhado no caso daquelas solicitações, mas também como um dos 
meios de divulgação do Município entre outros interessados. (TOLEDO, 
1984) 
 

Integrantes do Projeto História estavam concluindo uma complexa tabulação de 

pesquisas, mesmo assim, se comprometeram em fazer o possível para colaborar. Conseguiram 

fazer em 180 dias a “ Cartilha Toledo”. A Cartilha Toledo, foi planificada em nível de terceira 

série e a nível comunitário como documento informativo, e publicado em 1984. 

                                 

                                         Imagem 1 – Cartilha  
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                              Fonte: Arquivo da autora 

 

Ainda de acordo dos coordenadores: 

A um rápido exame daquela apostila para 1979, tivemos, entretanto, a 
imediata impressão de tratar-se de um trabalho totalmente inaproveitável, 
não só pela superação dos fatos e dados nele contidos, mas, principalmente, 
pela completa ausência de estrutura na sua elaboração. E foi aí que, 
procurando “unir o útil ao agradável”, começamos a pensar na elaboração de 
uma “Cartilha Toledo”, capaz de ser utilizada como matéria de Integração 
Social, dentro dos planos do Departamento de Educação, bem como servir 
de documento de informação e divulgação de Toledo entre os demais 
interessados. (TOLEDO, 1984) 

 

A apresentação da Cartilha Toledo, demonstra que a preocupação que se teve com o 

ensino de História neste período, foi a transmissão da própria história do município. O 

problema que encontramos nessa prática é que não se preocupou com a formação crítica do 

indivíduo, e sim, uma formação cívica e patriótica. Os conteúdos abordados era uma narrativa 

sobre o município, de maneira não dialética. Trata-se de um material distante da realidade, 

pois nele não se apresentava as relações de domínio, lutas de classes e desigualdade social. 

Ao vermos os Grupos Étnicos denominados na Cartilha, verificamos a exclusão da 

população nativa da região e os conflitos existentes. O conteúdo exposto neste material 

evidencia a exclusão de conflitos. Toledo é apresentada como uma cidade que se desenvolveu 

pacificamente, a religiosidade, o crescimento econômico, a etnia de origem europeia e 

oriental, são apresentadas como motivos de orgulho. 

                      

                                            Imagem 2 -  Grupos étnicos 

           
Fonte: Arquivo da autora 
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Conforme o currículo da Amop: 

A Região Oeste do Paraná tem sua história marcada pela expansão 
territorial capitalista. Foi a última região do Paraná a ser colonizada. 
Anteriormente, na região, predominavam os povos nativos, 
principalmente da tribo dos Guaranis Mbyá, Guaranis Nhendevá, 
Kaingangues e Xoklengs. A partir de 1930, a região foi (re)ocupada 
por populações provenientes do Rio Grande do Sul e do Oeste de 
Santa Catarina e, a partir da década de 1940, pelos migrantes de outros 
estados da União. O processo de (re)ocupação foi efetivado em 1960, 
devendo evidenciar a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu,que 
se iniciou em 1974, e a aceleração da atividade agroindustrial 
especializada, resultando na valorização do agronegócio e em uma 
organização social calcada no modelo capitalista. (AMOP, 2015, p.11)  

 

Compreender esse acontecimento econômico, político e social torna-se 

primordial para examinarmos o desenvolvimento educacional do município de Toledo e 

o ensino de História. Com a implantação da Usina Hidrelétrica de Itaipu, organismos 

internacionais demonstraram interesse no desenvolvimento educacional dessa região 

para suprir a demanda industrial que ali se estabelecia. A partir deste pressuposto foi 

criado o projeto Especial Multinacional de Educação Brasil – Uruguai – MEC/OEA, 

este por sua vez, foi uma proposta da Organização dos Estados Americanos – OEA.  

A intenção era colaborar com países considerados pouco desenvolvidos, 

preparando a população para as novas transformações socioeconômicas e culturais, 

especialmente na região Oeste do Paraná devido a construção da Itaipu Binacional. 

Conforme Vergutz: 

A tardia colonização deste território e o consequente atraso com que 
para cá eram trazidas as estruturas educacionais, o abandono e a falta 
de iniciativa dos poderes públicos em melhorar as condições 
educacionais fizeram com que, historicamente, o Oeste paranaense 
tivesse ficado à margem do circuito educacional nacional e até 
estadual, o que gerou, ao longo de sua história, um atraso em termos 
educacionais. Esta situação foi revelada pelo Diagnóstico Situacional 
do Projeto Especial MEC/OEA, mas certamente a busca por soluções 
aos problemas educacionais não se deve ao projeto em si, mas à 
iniciativa e ao interesse daquelas pessoas que por aquela ocasião 
coordenavam o Projeto na região, e pelo profundo comprometimento 
destas em conhecer efetivamente as causas do atraso, o que 
possibilitou suas ações de forma ampla e dialogada. (VERGUTZ, 
2006, p.8) 
 

O Projeto Especial MEC/OEA, apesar de ter sido criado por organismos 

internacionais, não atuou através de orientações externas. A compreensão da realidade 
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local e o comprometimento de educadores, instituições de ensino, e outros envolvidos 

com a educação fez com que os debates e fundamentos norteadores do trabalho 

surgissem de acordo com as necessidades ali presentes. Segundo Vergutz: 

Foi tão profunda e marcante a atuação do Projeto Especial MEC/OEA 
na região, que mesmo antes de seu eminente fim, previamente 
determinado, houve o consenso entre os dirigentes dos municípios por 
ele beneficiados de que embora tal Projeto estivesse acabando, as 
atividades por ele desenvolvidas deveriam continuar. Assim surgiu a 
ASSOESTE: da junção de forças de educadores, de administradores 
de cooperativas de vários municípios do Oeste paranaense no sentido 
de dar continuidade a uma experiência que produzia bons resultados e 
que vinha modificando para melhor as condições educacionais desta 
região. (VERGUTZ, 2006, p.8) 
 

Podemos perceber a importância dos profissionais da educação naquele 

momento envolvidos na busca por uma educação de qualidade. Conforme explícito na 

citação, a preocupação do governo e dos organismos internacionais com a educação era 

estreitamente correlacionada a uma ideologia capitalista, a qual visava uma educação 

mínima para o mercado de trabalho devido ao crescimento industrial para a região com 

a instalação da Itaipu Binacional.  

Ao mesmo tempo em que o governo objetivava uma educação voltada ao 

neoliberalismo, o trabalho iniciado por Saviani, referente a uma teoria revolucionária, e 

demais pesquisadores envolvidos, como também a luta de profissionais da educação por 

um ensino de qualidade: 

Nesse processo, na década de 1970, lutou-se pela criação do ensino de 
nível superior. Diante do descaso dos governos estadual e federal, 
grande parte da população uniu-se visando à implantação do ensino 
superior Em decorrência disso, em 1972, entrou em funcionamento a 
Faculdade de Cascavel – FECIVEL; em 1979, a Faculdade de Foz do 
Iguaçu – FACISA; em 1980, a Faculdade de Toledo – FACITOL – e a 
Faculdade de Marechal Cândido Rondon – FACIMAR. Em 
decorrência das lutas em prol da ampliação e melhoria da qualidade e 
gratuidade da educação superior, em 1988 foi criada a Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, que, em 1994, foi 
reconhecida pelo MEC como universidade multicampi. (AMOP, 2015, 
p.11) 
 

A citação acima nos propicia a reflexão sobre a importância de uma Educação 

pública e de qualidade que visa a formação humana e que não esteja voltada aos 

interesses da classe dominante, pois, podemos observar que o comprometimento 

político dos profissionais da educação com um ensino de qualidade, foi o propulsor da 

luta ao contrário de uma educação burguesa e ideológica que ali estava se constituindo. 
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Mesmo a escola sendo reprodutoras, essas ações nos faz perceber que ela tem como ser 

um espaço de transformação social. 

No final da década de 90, os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) 

chegaram ao município. Segundo informações fornecidas por professores que faziam 

parte da rede naquele período, Toledo foi a cidade que da região Oeste que iniciou a 

proposta dos PCNs. Equipes do MEC vinham assessorar a equipe pedagógica da SMED 

(Secretaria Municipal da Educação), que tinham por incumbência repassar as 

orientações metodológicas para os demais professores. 

Muitos professores relembram essa experiência como um período inovador, 

pois, trazia uma nova metodologia de como trabalhar na prática. Os materiais didáticos 

vinham com descrições minuciosas para serem repassadas aos alunos. É válido lembrar, 

que os PCNs chegam como uma proposta fundamentada no construtivismo, onde o 

objetivo se centra no “ aprender a aprender” termo denominado por Newton Duarte. E 

essa corrente vem de acordo com as necessidades de um indivíduo que desenvolva suas 

competências e habilidades necessárias para o mercado de trabalho.  

A história da Educação do Município de Toledo e o percurso do ensino de 

História no Brasil, nos fornecem subsídios para a compreensão da dificuldade de 

desvelar na prática o método proposto no currículo. Lembrando que mesmo com 

empasses, o primeiro currículo de Região Oeste do Paraná, tem como método o 

materialismo histórico-dialético. Este é um significativo avanço na proposta curricular 

do município de Toledo, principalmente no que se refere ao ensino de História.  

O Ensino de História passa a ter como eixo principal a vida, na qual se 

compreende como desenvolvida a partir do trabalho. 

                                                      Imagem 3 -  Currículo /2015 
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                Fonte: AMOP 

Esse diagrama procura mostrar que a vida humana se transformou e está como 

nos encontramos hoje a partir do trabalho.  A interiorização, constituído no decorrer do 

ensino de História em Toledo, torna-se um fator de impasse para a consolidação do 

método proposto. A categoria trabalho é incompreendida pela maioria dos professores, 

o significado de dialética torna-se uma categoria incompreensível e confundida com a 

palavra diálogo, ou seja, “trabalhar através do diálogo”. O uso excessivo do livro 

didático de História na sala de aula, também se torna um fator reprodutor. 

Entre 2006 e 2016, foram poucas as formações de História no município. E 

dentre as poucas o que mais se enfatizou foi o programa “Conhecendo Toledo”, o qual 

desde sua criação vem registrando e transmitindo a história de Toledo. 

O programa “Conhecendo Toledo” busca envolver a comunidade 
escolar (professor, aluno, coordenação, direção, pais) a fim de 
despertar a necessidade de se adquirir mais conhecimento sobre o 
meio onde vivemos. A partir do ensino de História, Geografia, 
Ciências e Educação Ambiental. (TOLEDO, 1984, p.2) 

 

Esse programa se distende no decorrer dos anos, gerando produções de materiais 

paradidáticos e formações. Sendo no período de 2006 a 2016, foram oferecidos pela 

rede municipal de ensino de Toledo encontros instrutivos para professores regentes das 

turmas que participam do “Roteiro Científico de Estudo Conhecendo Toledo”, o qual 

participa estudantes do 2º ao 5º ano. Esse roteiro inclui: visita ao Museu Histórico Willy 

Barth, Parque Ecológico Diva Paim Barth, Parque das Aves, Aquário Dr. Romulo 

Martinelli, Parque dos Pioneiros, Nascente do Rio Toledo, Aterro Sanitário, Reservas 

Particular do Patrimônio Natural- RPPN, Prefeitura Municipal ( Passo Municipal 

Alcides Donin), Câmara de Vereadores e Fórum. 

Consideramos importante esses estudos, porém, acreditamos que em meio à 

ênfase a esse projeto, e diante outros desafios que o cotidiano escolar nos anos iniciais 

das escolas públicas do município de Toledo, torna-se distante a possibilidade de 

compreender e aplicar a proposta curricular do ensino de História. Seria preciso 

debruçar-se em cada categoria presente no referido diagrama, Vida, Trabalho, Relações 

de Poder e História, para superar um ensino voltado somente à memória. 

Não basta o método estar presente no currículo e não se desvelar na prática. 

Devido a relatos feitos por muitos professores e demais equipes pedagógicas dos anos 

iniciais, de que são menos rigorosos na aplicação das aulas de História e que muitas 
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vezes a substituem por Português ou Matemática, vemos o quanto o método curricular 

não foi compreendido. Outro fator que comprova a incompreensão do ensino de 

História fundamentado no materialismo histórico-dialético é a aceitação da BNCC 

(Base Nacional Comum Curricular), a qual foi realizado encontros de debates referente 

à mesma no município, e a maioria dos professores não perceberam o prejuízo que essa 

mudança da metodologia do Ensino de História pode causar na formação humana. 

A pedagogia histórico-crítica surge a partir da necessidade de compreender essa 

realidade, buscando um caminho para a superação da mesma. Partindo do materialismo 

histórico-dialético e dos seus fundamentos teóricos, Saviani defende os conteúdos 

científicos como o bem maior produzidos na história da humanidade. 

Por se tratar de uma pedagogia em favor da classe trabalhadora, propicia através 

do conhecimento científico a solução para o caminho da humanidade, defendendo que 

desde o início da humanidade e a partir do trabalho, o homem desenvolveu a linguagem, 

os conhecimentos diversos referentes à natureza, o mundo, a matemática a arte e outros. 

Esse conhecimento ao longo do tempo foi passando de geração a geração e se 

aprimorando. Na sociedade capitalista, esse conhecimento passou a ser ferramenta de 

poder e domínio. Concordamos com Saviani (2011) ao afirmar que: 

 

[...] Se os membros das camadas populares não dominam os 
conteúdos culturais, eles não podem fazer valer os seus interesses, 
porque ficam desarmados contra os dominadores, que se servem 
exatamente desses conteúdos culturais para legitimar e consolidar a 
sua dominação. Eu costumo, às vezes, enunciar isso da seguinte 
forma: o dominado não se liberta se ele não vier dominar aquilo que 
os dominantes dominam. Então, dominar o que os dominantes 
dominam é condição de libertação. (SAVIANI, 2011, p. 45). 

 

É importante compreendermos que a pedagogia histórico-crítica não se trata de 

uma simples metodologia de ensino ou uma didática para o fazer docente. Surgiu a 

partir da análise da realidade da qual pertencemos, capaz de propiciar a compreensão da 

realidade a qual vivemos.  

Por se tratar de uma pedagogia contra-hegemônica e materialista dialética não é 

facilmente compreendida, pois exige a compreensão da conjuntura social determinada a 

partir do trabalho e todo o processo de domínio de uma classe sobre a outra, entender a 
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totalidade, processo tão complexo principalmente devido a divisão de trabalho e outras 

consequências do sistema capitalista.  

Ao retratarmos sobre o ensino de História no viés da pedagogia histórico-crítica, 

torna-se importante compreender que o método mencionado não se originou de uma 

teoria pensada de forma externa da realidade para estratégias de domínios e 

doutrinações de seres humanos. O materialismo histórico-dialético surgiu da própria 

história humana, da realidade concreta, ou seja, através de uma decomposição 

minuciosa do conhecimento da verdadeira história da humanidade, a qual se originou a 

partir do trabalho. 

Através do trabalho, o homem humanizou-se, pois decorrente do processo 

manual do trabalho e a necessidade do uso e aperfeiçoamento de instrumentos para o 

mesmo o homem desenvolveu os signos, a linguagem, a escrita. Todo o conhecimento 

científico originou-se do trabalho. 

Unicamente pelo trabalho, pela adaptação a novas e novas funções, 
pela transmissão hereditária do aperfeiçoamento especial assim 
adquiridos pelos músculos e ligamentos e, num período mais amplo, 
também pelos ossos; unicamente pela aplicação sempre renovada 
dessas habilidades transmitidas as funções novas e cada vez mais 
complexas foi que a mão do homem atingiu esse grau de perfeição que 
pôde dar vida, como por artes da magia, aos quadros de Rafael, às 
estátuas de Thorwaldsen e a música de Paguini. (ENGELS, 1999, p.9)  

 

A teoria trabalho, desenvolvida por Marx e Engels, desvela todo o caminho do 

surgimento e ampliação do conhecimento científico desenvolvido ao longo da 

humanidade, compreender esse pressuposto e valer-se dele é o caminho propício para 

compreendermos e ensinarmos História. Um dos principais problemas que se propagam 

ao longo do tempo ocasionando a falta de compreensão da realidade da sociedade e 

consequentemente a iniciativa para mudança é a divisão do trabalho, fator primordial do 

capitalismo. 

 A divisão do trabalho separa o trabalho físico do intelectual, fator que fortalece 

o domínio de uma classe sobre a outra, determinado a irreversibilidade da desigualdade 

social, como também a capacidade dos menos favorecidos terem consciência da 

realidade social existe, fazendo-os buscar explicações para sua condição determinada 

nessas relações sociais em explicações místicas. Sendo assim, essa condição de vida 
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imposta ao homem, separa-o das condições de sua humanização, do homem íntegro, 

consciente de si e da realidade que o cerca. Conforme Lukács: 

A divisão capitalista do trabalho, portanto, não se limita apenas a 
submeter a si todos os campos da atividade material e espiritual, mas 
se insinua profundamente na alma de cada um, provocando nela 
profundas deformações, que se revelam posteriormente, sob várias 
formas, nas diversas manifestações ideológicas. A covarde submissão 
a estes efeitos da divisão de trabalho, a passiva aceitação destas 
formações psíquicas e morais, que são mesmo agravadas e 
embelezadas pelos pensadores decadentes, constituem um dos traços 
mais importantes e essenciais do período de decadência. (LUKÁCS, 
2010, p. 62) 

Com o desenvolvimento do capitalismo nos séculos XIX e XX, a divisão de 

trabalho separa o trabalhador do conhecimento, tornando-o apenas um ser predestinado 

a produzir e manter esse sistema. Nesse sentido, os reais interesses da burguesia é 

reproduzir essa ideologia, a história passa a ser desvinculada das leis da vida social. 

Para conhecermos a realidade a qual vivemos e os problemas enfrentados na 

escola pública é necessário romper com a lógica do senso comum que induz o 

enfrentamento do mesmo através de propostas fenomenológicas as quais minimizam 

tais situações e não trazem possibilidades de mudanças, pensamentos hegemônicos que 

caracterizam o pós-modernismo e vieram decorrentes do capitalismo e neoliberalismo. 

Não há como ignorar os problemas educacionais do Brasil para compreender a visão de 

“inutilização” do ensino de História, pois um país onde a Educação é ofertada a classe 

trabalhadora como defendia Adam Smith “em dose homeopática” justifica-se a negação 

da formação para emancipação humana. 

A compreensão da história da educação percebendo o domínio de uma classe 

sobre a outra desvela o esvaziamento curricular e a negação do ensino de história à 

classe trabalhadora. A lógica do funcionamento da escola é reforçar educação alienante 

e não emancipadora. Em sendo a escola parte desse contexto alienante, torna-se 

impossível oferecer aos alunos o que muitos professores, e não por vontade própria não 

tem, a consciência de classe e a possibilidade para a mudança. Mesmo sendo cumprido 

diariamente uma longa e dedicada jornada de trabalho, as condições de trabalho, a 

realidade da atual escola assistencialista, as formações e propostas alienantes apenas 

fortalece o sistema, causando cansaço nos profissionais da educação ao desdobrar-se e 

não conseguir alcançar os objetivos a consolidação da aprendizagem. 
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É preciso compreender que mesmo havendo boa intenção e esforço por parte dos 

professores, o sistema o qual está inserido a escola não possibilita que ocorra 

completamente a aprendizagem, a vontade política não é essa. É um equívoco pensar 

que o problema da não aprendizagem da Língua Portuguesa ou da Matemática será 

solucionado através da substituição dessas no lugar do ensino de História.    

O ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental no viés da 

pedagogia histórico-crítica possibilita a ruptura da compreensão do pensamento 

subjetivo da criança para o conhecimento objetivo sobre a concepção humana, filosófica 

e de mundo. De acordo com Casagrande:  

Entendemos que a escola exerce um papel fundamental no processo de 
formação humana, ao atuar de modo a contribuir para que o aluno 
conscientize-se sob sua condição de sujeito histórico, que não apenas 
observe os acontecimentos do mundo, mas desenvolva a capacidade 
de compartilhar e modificar a realidade, assumindo a posição de 
sujeito de sua própria história. Com relação a essa questão, 
consideramos importante a atuação do educador que se torna um 
intelectual orgânico das classes subalternas, ao ter ação comprometida 
com a organização da classe trabalhadora e com a luta de classe. 
(CASAGRANDE, 2016, p.118).  

 

Considerando a necessidade do ensino de História nesse viés podemos perceber 

o quanto é complexo esse caminho devido ao contexto atual já mencionado. No decorrer 

da produção do conhecimento humano sobre quem somos e como nos constituímos 

socialmente inúmeras foram as explicações e esse pensamento tácito se propaga no 

decorrer do tempo. É na escola que a passagem do conhecimento cotidiano para o 

conhecimento científico deve acontecer e se a finalidade da escola for à formação de um 

sujeito consciente, crítico e conhecedor da realidade o ensino de História nesse 

momento deve acontecer.  

A negação e omissão do ensino de História é a impossibilidade de compreensão 

do homem sobre si mesmo. Para Casagrande e tal.(2016) Quando a escola se omite e 

não discute os saberes com os alunos de forma dialética, estará fadada apenas a 

transmissão do conhecimento destituído de conteúdo crítico, contribuindo para o 

processo apenas de reprodução da ideologia burguesa. 

 

5 Considerações Finais 
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                   Por fim, podemos considerar que ensino de História, entrelaçado ao domínio 

e poder vinculado ao capital, em diferentes períodos teve como principal função a 

doutrinação na intenção de que os problemas sociais gerados pelo sistema pudessem ser 

minimizados através da aceitação dos indivíduos perante aos mesmos, distanciando-os 

cada vez mais da consciência de classe.  

              A PHC não é apenas uma teoria, mas um movimento que se coloca na 

perspectiva da mudança em que a classe trabalhadora se apropria do saber científico 

como superação de uma educação burguesa. Partindo do materialismo histórico-

dialético e dos seus fundamentos teóricos, a PHC defende os conteúdos científicos 

como o bem maior produzidos na história da humanidade em favor da classe 

trabalhadora. 
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1ª linha – [GT5 - História, Trabalho, Educação e Conflitos Sociais Globais] 

 

O TRABALHO E A EDUCAÇÃO COMO PERSPECTIVA DE FORMAÇÃO 

AMPLIADA NO MST 

 

Custódio Jovêncio Barbosa Filho1 
Ana Karollina Lopes2 

 

Resumo 

 

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

Palavras-chave: Agroecologia. MST. Formação Ampliada. Emancipação. 

 
                                                           
1  Doutor em Educação (PPGE/FAE/UFMG), professor da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), e-
mail: custodio.barbosa@uemg.br. 
2 Graduanda de Licenciatura em Química, Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e-mail:  
karollopes883@gmail.com. 
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Introdução 

 

A educação pública tem sofrido um movimento intenso de desmonte de suas possibilidades de 

formação emancipatória a partir das políticas públicas que vem sendo adotadas pelos 

governos dito da “nova política”, sob a pauta do neoliberalismo que busca por meio da 

redução do Estado, possibilidades do atendimento da dinâmica do mercado educacional, em 

todos os níveis e modalidades de ensino. 

 

Esta perspectiva tem avançado sobre as mais variadas visões de mundo, que ora adensa um 

debate de busca pela isonomia da participação do Estado brasileiro em oferecer educação 

pública gratuita e da qualidade a toda população, ora pela justificativa de que o Estado 

brasileiro não precisa assumir o processo de formação de cidadãos para a atuação no mercado 

de trabalho ou mesmo para se compreender como sujeito social e de direito público e 

subjetivo. 

 

Na prática o que estamos presenciando é uma negação desse direito que é público e subjetivo 

do acesso à educação pública gratuita e de qualidade, advindas pelas opções políticas 

adotadas pelos governos que se consideram de direita e/ou de extrema-direita que tem 

descaracterizado até mesmo as questões do bem estar social, pauta esta, defendida pela visão 

política de direita. 

 

Ao nos movimentar em meio aos terrenos de extrema contradição existentes sobre as atuais 

políticas educacionais e as propostas adotadas pelos trabalhadores do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, que habitam a Zona da Mata mineira, em especial a 

microrregião de Ubá, pode-se perceber que a relação entre trabalho e educação ganha um 

força de resistência a todas as mazelas produzidas pelos governos direitistas. Tanto pelo veio 

da própria intencionalidade do processo formativo, quanto, pelos significados que o processo 

educacional tem permitido ao relacionar-se com as dimensões da vida. 

 

Este estudo, de uma pesquisa, ainda em andamento, tem nos levado a perceber o valor que 

os/as assentados/as do MST da Zona da Mata, concebem ao processo de formação na relação 

entre o fazer do trabalho no campo e a educação, que se aproxima das condições da 

emancipação política, técnica e principalmente humana, tendo como foco a mudança da 

1384



 

 

matriz produtiva convencional no campo para a agroecologia. Este reconhecimento tem sido 

identificado nas falas dos sujeitos por meio da pesquisa de campo. 

 

Com o objetivo de analisar como a relação trabalho e educação tem permitido os/as 

assentados/as do MST reconhecerem que no ato do trabalho por meio de saber/fazer ocorre o 

processo de ampliação na formação humana, este estudo específico foi buscar referências nas 

falas dos/as assentados/as para compreender a complexa relação existente entre as dimensões 

trabalho e educação e a formação humana. 

 

Importa situar que este estudo é um dos desdobramentos da pesquisa em andamento intitulada 

“Educação do Campo e Agroecologia: interfaces entre o saber científico e o saber popular”, 

que vem sendo desenvolvida desde o ano de 2018, aprovada para a concessão de uma bolsa de 

pesquisa, no Programa Institucional de Apoio a Pesquisa da UEMG - Papq / UEMG, sendo 

que no ano de 2019 foi renovada a bolsa de Iniciação Científica. 

 

Como objetivo geral, a pesquisa tem centrado esforços em conhecer as estratégias utilizadas 

pelos/as assentados/as do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no que 

tange as mudanças de matriz produtiva da agricultura convencional que, utilizam excessivos 

defensivos químicos no processo de produção, para a agroecologia que tem como 

possibilidade a geração de vida no campo.  

 

Dentre os três assentamentos existentes na Zona da Mata Mineira: a) Olga Benário, localizado 

no município de Visconde do Rio Branco; b) Denis Gonçalves, que fica no município de 

Goianá e; c) Marielle Franco, localizado no município de Tocantins. Temos centrado estudos 

no primeiro assentamento devido às questões da espacialidade e a temporalidade em que o 

assentamento existe neste espaços/lugar. 

 

Diante disso, pode-se inferir que no Assentamento Olga Benário, pertencente ao MST da 

Zona da Mata Mineira, os/as assentados/as tem reconhecido as relações entre Trabalho e 

Educação como possibilidade de avanço para ampliar o processo de emancipação humana e 

superação dos complexos embates entre capital/trabalho. 
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As relações entre Trabalho e Educação: a Educação do Campo como lugar de 

resistências 

 

As referências sobre a Educação do Campo no Brasil, com base na Pedagogia da Alternância, 

estão apoiadas na criação das Maisons Familiales Rurales na França que teve seu início nos 

anos de 1935 e se expandiram por toda a Europa, chegando ao Brasil somente no final da 

década de 60. Importa destacar que estas experiências avançaram na França a partir da 

iniciativa de três agricultores e um padre que residiam em uma comunidade rural no sudoeste 

da França, quando se confrontaram com a situação de um adolescente de 14 anos que se 

recusou a ir à escola convencional. Esta escola fazia das especificidades do campo um debate 

que vinha das demandas da cidade, ou seja, tinha pouco sentido para um adolescente que 

residia no campo. (QUEIROZ, 2010) 

 

No Brasil, e apoiado pela igreja católica, estas experiências ganharam força e foram criadas as 

Escolas Famílias Agrícolas (EFA’s) localizadas no sudeste e nordeste brasileiro e as Casas 

Familiares Rurais (CFR’s), que se localizam mais ao sul do país. Em ambas as experiências, 

com a possibilidade de pensar o desenvolvimento do meio rural sob a perspectiva da 

emancipação humana, considerando a diversidade do campesinato, principalmente no 

território nacional. No bojo destas experiências, passa-se a considerar a Educação do Campo a 

partir da,  

 
[...] construção de um modelo de desenvolvimento rural que priorize os diversos 
sujeitos sociais do campo, isto é, que se contraponha ao modelo de desenvolvimento 
hegemônico que sempre privilegiou os interesses dos grandes proprietários de terra 
no Brasil, e também se vincula a um projeto maior de educação da classe 
trabalhadora, cujas bases se alicerçam na necessidade da construção de um outro 
projeto de sociedade e de Nação. MOLINA; FREITAS (2011, p.19) 

 

Este fato ganha força atividade com o avanço da legislação educacional que passa considerar 

os tempos e espaços do campo nas suas múltiplas possibilidades de se relacionar com a 

realidade dos povos do campo. De acordo com a LDB 9394/96 em seu Art. 28, deixa claro 

este avanço e abre para a possibilidade de pensar outros tempos formativos. 

 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida 
rural e de cada região, especialmente: I – conteúdos curriculares e metodologias 
apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II - 
organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do 
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ciclo agrícola e às condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na 
zona rural. 

 

Ao considerar a diversidade temporal e espacial da população que habita o meio rural, a 

Educação do Campo passa a ser concebida como uma ferramenta de transformação da 

realidade local e ao mesmo tempo alimenta um movimento de resistências as regras de uma 

educação hegemônica que tem como principal elemento as resposta ao mercado de trabalho, 

que é alimentado pelo binômio capital-trabalho. 

 

Neste contexto, corroboramos com Martins (2009) ao destacar que o campo e seus habitantes 

são mais do que apenas uma concentração de um território geográfico do ponto de vista das 

relações temporais e espaciais fixas. Para ele, o campo é um espaço/lugar de muitas lutas e 

resistências de povos e movimentos sociais que atuam sobre a lógica de desfazer o processo 

hierárquico em que o campo está sempre em segundo plano.  

 

As novas sociabilidades urbanas têm desconsiderado o real valor dos espaços rurais, e a perda 

das identidades socioculturais humanas de que nascemos nos espaços do campesinato e estes 

possuem diversidade de culturas próprias, com suas tradições, místicas e costumes. Com isso, 

infere-se sobre a necessidade de compreender que “[...] o homem e a mulher do campo são 

sujeitos historicamente construídos a partir de determinadas sínteses sociais, que são 

específicas, de dimensões diferentes das urbanas.” (MARTINS, 2009, p. 05) 

 

Para Williams (1989, p. 11), no processo histórico da humanidade, “[...] sempre esteve bem 

evidente esta ligação entre a terra da qual todos nós, direta ou indiretamente, extraímos nossa 

subsistência, e as realizações da sociedade humana. E uma dessas realizações é a cidade: a 

capital, a cidade grande, uma forma distinta de civilização”. 

 

Considerar que os habitantes do campo possuem uma forma diferente de relacionar as 

dimensões do trabalho e da educação como elementos indissociáveis, apontam para as 

realidades de que a vida na construção histórica e social teve como condições de avanços 

técnico, tecnológico e científico, a partir dos movimentos feitos pelos nossos ancestrais na 

intensa relação entre a arte do trabalho produtivo com as condições formativas que os tempos 

e os espaços lhes permitiam. 
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Mas, nem todos/as os/as habitantes do campo tem essa mesma perspectiva formativa, há 

grupo que ainda buscam se espelhar sobre o olhar de sua formação a partir das relações 

produzidas na cidade, isto porque, assim como destacava Williams (1989, p. 227)  

 

[...] a alteração crucial sofrida pelo relacionamento entre homens [mulheres] e 
coisas, do qual a cidade é a personificação social e visual mais evidente. Ao ver a 
cidade, [...] com a consequência ao mesmo tempo empolgante e ameaçadora de uma 
nova mobilidade, como não apenas um sistema alheio e indiferente, mas, também o 
somatório desconhecido, talvez incognoscível, de tantas vidas diversas, 
acotovelando-se, entrechocando-se, perturbando, ajustando-se, reconhecendo, 
estabelecendo-se, mudando-se novamente para novos espaços [com ressignificações 
de suas territorialidades e culturas [...] 

 

Mudar esta perspectiva das relações entre o campo e a cidade em especial a partir da visão 

que cada habitante tem do processo trabalho e educação para a formação humana, coloca em 

evidência a Educação do Campo como uma educação que pensa o campo e os sujeitos que 

nele vivem, com base nos seus modos de organização de trabalho e o espaço/lugar histórico e 

geográfico como espaço de produção de cultura, de vida digna, de trabalho e de alimentos 

saudáveis que adensa o debate sobre as mudanças das matrizes produtivas da agricultura 

convencional para a agroecologia. 

 

Sob esta lógica, o campo passa a ser compreendido muito além de um espaço não-urbano, 

mas como território de possibilidades de construção de novas condições de existência, novas 

relações entre os seres humanos e a natureza e de busca constante por condições de vida digna 

para todos/as os/as habitantes desse território. Isto é identificado na abordagem feita por 

Fernandes e Molina (2005, p.68), ao destacar que, 

 

A visão de campo como espaço que tem suas particularidades e que é ao mesmo 
tempo um campo de possibilidades de relação dos seres humanos com a produção 
das condições de existência social confere à Educação do Campo o papel de 
fomentar reflexões que acumulem força e espaço no sentido de contribuir na 
desconstrução do imaginário coletivo sobre a visão hierárquica que há entre campo e 
cidade. 

 

As condições de lutas e resistências das populações do campo sobre o aspectos da relação 

entre trabalho e educação passam pela valorização das metodologias que são utilizadas pelas 

escolas do campo em especial as que utilizam a Pedagogia da Alternância como movimento 

de formação dos/as estudantes crianças, adolescentes, jovens e adultos que ocupam os espaços 
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das EFA’s e CFR’s com a atuação dos Centros Familiares de Formação em Alternâncias 

(CEFA’s). 

 

No Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), esta metodologia traz 

possibilidades de ampliações na formação dos/as assentados/as. Ao observar as ações de 

formação dos assentados/as do assentamento Olga Benário, espaço/lugar desta pesquisa de 

campo, pode-se perceber que há de forma ainda insipida este debate nos espaços de produção 

e formação educacional, política e principalmente humana. 

 

No Assentamento Olga Benário, que tem 13 anos de fundação, possui hoje 30 famílias 

distribuídas em 30 lotes que tem como principal fonte de renda seus espaços/lugares de 

produção no lote por meio das atividades agropecuárias com a produção de leite e seus 

derivados e na agricultura familiar com a diversidade de produtos que atende em parte as 

escolas pelo programa de alimento escolar e a comunidade nos espaços da feira livre no 

município de Visconde do Rio Branco em Minas Gerais. 

 

Apesar do MST ter o trabalho e a educação como principal elemento de formação humana 

ainda não há neste assentamento escola de formação para os/as assentados/as e seus filhos/as. 

Os desafios são muitos para fazer deste assentamento um lugar de referência em que a 

Educação do Campo com seus princípios formativos possam ser implementada. Entretanto, há 

experiências de escolas do MST na região da Zona da Mata Mineira que tem ofertado em seus 

espaços escolarização3 turmas com a perspectiva da Pedagogia da Alternância4. 

 

As políticas públicas de Educação do Campo são de extrema importância e necessárias para 

pensar as múltiplas possibilidades de formação dos sujeitos do campo, bem como todas as 

dinâmicas que o campesinato produz como processo de sociabilidade de vidas sobre este 

planeta, respeitando seus tempos de produção e seus rearranjos micro e macrobióticos 

existentes na terra. Para Arroyo (2007), deve-se tratar a educação não a partir da lógica do 

mercado, nem das carências, mas, dos direitos dos povos do campo: direito a terra, a vida, a 

cultura, a identidade, a memória e tradições, ou seja, a educação que emancipa.  

 

                                                           
3 Escola do assentamento, localizada no Assentamento Denis Gonçalves no município de Goianá. 
4 Para melhor compreender a Pedagogia da Alternância ler, ZAMBERLAN, 1996; GIMONET (1999.   
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Neste sentido, concordamos com Caldart (2004, p.17), ao destacar que a, 

 

[...] educação somente se universaliza quando se torna um sistema, necessariamente 
público. Não pode ser apenas soma de projetos e programas. Por isso nossa luta é no 
campo das políticas públicas, porque esta é a única maneira de universalizar o 
acesso de todo o povo do campo à educação [que considera o meio socioambiental 
existente no planeta]5. 

 

Ao considerar todas as possibilidades de uma relação entre Trabalho e Educação que 

proporciona um movimento de resistência às mazelas produzidas por este sistema 

socioeconômico e cultural, nos revela que a educação sob o viés da práxis formativa pode 

avançar ainda que diante dos problemas existentes nas mais variadas formas de luta pela terra 

e principalmente por uma educação que gera vida, mesmo diante das complexas dimensões 

que a vida tende a produzir.  

 

Esta reivindicação foi materializada a partir da II Conferência Nacional por uma Educação do 

Campo ocorrida em 2004, com a criação da Coordenação Geral de Educação do Campo. Esta 

coordenação assumiu o papel de elaborar e conduzir a Política Pública Nacional de Educação 

do Campo, contemplando as ações de formação inicial e continuada dos professores do meio 

rural. 

O papel dos/as envolvidos/as nesta dinâmica de retorno aos primórdios da sociabilidade 

humana de respeito aos tempos de produção da terra, nos leva a compreender que o trabalho 

que forma e a educação emancipadora, tende a cada vez mais sofrer os ataques das políticas 

com viés ideológico do extremoneoliberalismo.   

 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: o trabalho como princípio 

formativo 

 

“Digam-se onde está o trabalho em um tipo de sociedade e eu te direi onde está a educação”. 

Analisar esta abordagem feita por Mészáros (2011, p 28), sobre a relação trabalho e educação 

tende a nos revelar a possibilidade de produz reflexões que irão aproximar do trabalho como 

princípio formativo. Isto por que, a relação para os assentados/as do MST com o trabalho e a 

educação é parte indissociável da produção humana. 

                                                           
5 Grifo nosso. 
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Ao produzir uma reflexão sob as mais variadas formas interpretativas em que o humano tem 

sido colocado em segundo plano a partir da lógica vinculada ao capital financeiro, pode-se 

compreender que o processo educativo tem passado pela retirada dos valores característicos 

das construções humanas, principalmente sob a condição do caráter histórico e político. 

(FRIGOTTO, 2010)  

 

O que nos cabe a partir desta percepção?   

 

Resgatar as reflexões de Marx pode nos levar a considerar que as classes, em especial a classe 

trabalhadora vive hoje um processo intenso de letargia, ou mesmo de negação de suas 

condições de classe, pois não se reconhece enquanto a classe que produz as riquezas humanas, 

mas apenas a que detém a força de trabalho que precisa de um dono dos meios produtivos 

para vender. Para Marx e Engels a força de trabalho apesar de ser tratada como mercadoria é 

um dos maiores bens da humanidade. (MARX; ENGELS, 2011) 

 

A história da criação dos Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terras (MST) no Brasil 

é, em certa medida, a história das lutas de classes no mundo, pois vem de um reconhecimento 

de que os camponeses precisam compreender que a terra tem um valor social que é maior do 

que apenas o econômico. 

 

Esta história nos revela que quanto mais inseridos/as nos debates sobre as dimensões 

formativas do trabalho, mais os/as assentados/as compreenderão o caráter histórico e político, 

econômico e cultural das lutas de classes. O que descortina as contradições existentes entra a 

realidade e a sociedade de classes, podendo ser um elemento que passará a romper os 

processos da adaptabilidade entre o mundo real e o mundo construído pela lógica do capital, 

nos tempos da “pós-modernidade”, do capital financeiro.  

 

A consequência das dimensões do trabalho como princípio de formação no MST faz deste 

espaço/lugar do movimento, uma fonte de resistência a todas as possibilidades da 

desumanização dos valores humanos, em especial da vida na sua maior amplitude. Esta 

afirmativa nos leva a reflexão de que a classe trabalhadora ainda não tem conseguido, pelos 

limites da educação pública ofertada nas escolas do campo e também da cidade, compreender 
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que a teoria construída pelos não trabalhadores (donos dos meios de produção) tem sido a 

prática da vida real. Neste sentido, de acordo com Saviani (2007, p. 108),  

 

[...] a prática é a razão de ser da teoria, o que significa que a teoria só se constituiu e 
se desenvolveu em função da prática que opera, ao mesmo tempo, como seu 
fundamento, finalidade e critério de verdade. A teoria depende, pois, radicalmente 
da prática. Os problemas de que ela trata são postos pela prática e ela só faz sentido 
enquanto é acionada pelo homem como tentativa de resolver os problemas postos 
pela prática. Cabe a ela esclarecer a prática, tornando-a coerente, consistente, 
consequente e eficaz. Portanto, a prática igualmente depende da teoria, já que sua 
consistência é determinada pela teoria. 

 

A visão crítica sobre os problemas que se apresenta na realidade concreta dos sujeitos vai 

depender, fundamentalmente, de referências teóricas críticas e conteúdos, assegurando as 

conexões entre teoria e prática. Estas referências sobre as relações entre teoria e prática tem 

carregado um tom de domínio dos/as detentores do saber acadêmico científico em detrimento 

das práticas feitas pelos/as trabalhadores/as do campo e da cidade. 

 

De acordo com o processo organizativo do MST que está dividido em setores tais como: a) 

setor de educação; b) setor de produção; c) setor de cultura; d) setor de mobilização política; 

e) setor de saúde, dentre outros, pode-se observar que o setor de educação traz consigo alguns 

mecanismo de formação que tem como referência a ampliação formativa humana. De acordo 

com Caldart (2004, p. 223),  

 

[...] O Setor de Educação do MST tem sua centralidade de atuação na escola, e a 
referência construída na sociedade em relação a esse campo também está centrada 
nela. Nesse sentido, parece-me importante reconhecer uma certa especificidade 
nessa história, mas agora compreendida na rede de sentidos que problematiza a 
própria forma como é considerada a educação pelo Movimento. 

 

Esta diferente visão de escola e de processo de formação produz grandes diferenças entre o 

que o MST pensar do processo educativo e como o sistema escolar tem pensado esta 

importante dimensão da vida humana. Arroyo (2007, p.159), faz o seguinte destaque ao 

pensar nas relações entre campo e cidade sobre os aspectos do processo educativo, “o nosso 

sistema escolar é urbano, pensado apenas no paradigma urbano e este pensa na cidade e nos 

cidadãos urbanos como protótipo de sujeitos de direto”. 

 

Mudar esta lógica precisaria perpassar por todas as dimensões formativas dos sujeitos 

professores que deveria, de acordo com Gadotti (2011), considerar as dimensões que 
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compõem as questões políticas, gerenciais e da prática pedagógica, isto porque, para ser 

professor da educação do campo faz-se necessário “conhecer a centralidade da terra e do 

território na produção da vida, da cultura, das identidades, da tradição, dos conhecimentos 

[...]” (ARROYO 2007, p. 176) 

 

O caminho para a atuação da Educação do Campo sob as diversas lógicas formativas deve ser 

um processo intenso de busca pela emancipação humana. Entretanto, a discussão acerca da 

formação de educadores na perspectiva da Educação do Campo exige que seja explicitado de 

forma clara o projeto de sociabilidade, com foco na perspectiva, de que, qual a escola do 

campo se quer efetivamente construir? Esta perspectiva exige-se um/a professor/a com uma 

formação mais ampla, mais abrangente para dar conta das várias dimensões do 

desenvolvimento e com as práticas forjadas a partir da luta dos trabalhadores rurais sem terra, 

“[...] também porque sabemos que boa parte deste ideário que estamos construindo é algo 

novo em nossa própria cultura. E que há uma nova identidade de educador que pode ser 

cultivada” (CALDART, 2002, p.25). 

 

Sem uma compreensão bem fundamentada desses processos formativos específicos, não terão 

condições de serem educadores/as dos povos do campo que tem o trabalho e a educação como 

princípio formativo indissociável. Para que isso ocorra, será necessário pensar as políticas de 

formação de educadores/as a serviço de um projeto de campo que leve em consideração as 

mais variadas dimensões da visa humana.  

 

As vozes do campo no assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra 

 

A criação das Escolas Famílias Agrícolas no seu processo histórico de construção agiu sobre 

as principais problemáticas que estavam sendo explicitadas, a partir, das relações entre o 

ensino regular ofertado para a população da cidade que tem suas demandas específicas e a 

diferenciação das demandas do campo, o que em certa medida, estavam produzindo condições 

da negação dos espaços do campesinato por parte das crianças, adolescentes e jovens em 

função das metodologias e conteúdos que descaracterizavam o campo e traziam a cidade 

como sendo a expressão da evolução humana. 
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Com isso, a Pedagogia da Alternância que faziam das relações entre teoria e prática, entre o 

saber científico e o saber popular entre o idealismo e o empirismo dos processos de formação 

uma concepção de educação integral e emancipatória dos/as estudantes que acessam as 

metodologias progressistas advindas em certa medida das produções marxistas, em especial, 

da escola politécnica de Antônio Gramsci. 

 

Na prática a Pedagogia da Alternância, que surge com as "Casas Familiares Rurais", 

(chamadas de Maisons Familiales Rurales, na França), proporcionava aos jovens receber em 

duas semanas conhecimentos gerais e técnicos voltados para a realidade agrícola, e duas 

semanas nas propriedades rurais da região, onde exerciam a prática dos conhecimentos 

recebidos. A Pedagogia da Alternância chegou à década de 1960, no Brasil. Atualmente estão 

disseminadas nos estados do norte ao sul do país. (QUEIROZ, 2004) 

 

Vale destacar que a Pedagogia da Alternância com suas mediações pedagógicas demonstra 

força atividade de ampliação formativa dos estudantes, por conseguir na relação trabalho e 

educação produzir concretamente uma visão de mundo que pode no momento de luta pela 

terra desencadear processos de resistências mais consistentes. Dentre as mediações 

pedagógicas da Pedagogia da Alternância destacam-se: a) Plano de estudo; b) Caderno da 

realidade; c) Folha de Observação (FO); d) Viagem de Estudo; e) Serão; f) Avaliação; g) Os 

Sujeitos do Processo de Ensino Aprendizagem.  

 

No Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), sobre a visão do tempo presente, 

vem sofrendo perseguições e desmandos por parte de um movimento político no Brasil que 

não tem considerado os avanços no que tange a produção de alimentos saudáveis no campo e 

nem a possibilidade de outra sociabilidade que não a lógica hegemônica capitalista. 

 

Tem sido alarmante por parte das ações políticas desse atual governo, em liberar o uso de 

cada vez mais intenso de agrotóxicos nas produções agrícolas, em todo o Brasil, em especial, 

nas lavouras de monoculturas de alimentos que chegam à mesa dos/as brasileiros/as. Na 

contramão dessa lógica há um movimento de buscar por meio da agroecologia outro processo 

produtivo possível. 
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No desenvolvimento da pesquisa de campo, que iniciou em 2018 por meio da pesquisa 

intitulada “Educação do Campo e Agroecologia: interfaces entre o saber científico e o saber 

popular”, vinculada ao Programa Institucional de Iniciação Científica da Universidade do 

Estado de Minas Gerais (PAPq/UEMG), que até o momento conseguiu coletar dados de 14 

famílias de um total de 30 família que estão assentadas no assentamento Olga Benário, 

localizado no município de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata Mineira. 

 

Das 14 famílias ouvidas tomamos algumas narrativas dos/as assentados/as para dialogar com 

a perspectiva da relação trabalho e educação como a ampliação do processo formativo, 

compreendendo a dinâmica do trabalho a partir da perspectiva gramsciniana e suas inserções 

sobre a escola politécnica. 

 

Ao ser questionado se compreendia que na relação do fazer do trabalho ocorria processo de 

formação, o assentado destacou, “[...] trabalho pra mim é pegar em uma enxada, plantar, pra 

mim é isso [...] o que precisava no campo aprendi com os outros de fora eu acho que pra mim 

a melhor profissão é esta. Quando estou na labuta aprendo plantando e colhendo.” (Joaquim, 

65 anos, 2018). Pode-se interpretar nesta fala que o assentado não deixou muito claro a 

relação do trabalho que forma, mas de maneira ainda que, talvez inconsciente, seu Joaquim 

faz um destaque que a aprendizagem veio de fora, e aponta para a ideia de que no ato de 

plantar e colher se produz elementos formativos no/pelo trabalho.    

 

Já outra assentada ao, ser questionada, sobre a mesma temática destaca que “eu não entendo 

trabalho só como mão de obra, eu acho que toda ação do indivíduo tem trabalho em termos do 

indivíduo pode ser feito trabalho não é somente pegar uma enxada e pra roça não, existem 

várias formas de trabalho que beneficiam tanto o homem do campo quanto o da cidade.” 

(Maria Xavier, 62 anos, 2018). Apesar de trazer uma visão diferenciada, do seu Joaquim, 

sobre o trabalho que forma, a nosso ver, ainda não fica claro que para ela o trabalho forma no 

sentido amplo. 

 

Para Reginaldo 41 anos, (2018) que desde a implantação do assentamento Olga Benário, em 

14 de junho de 2005, possui um, dos 30 lotes do assentamento com 6 hectares. Ao relatar 

diversas experiências formativas pelo MST, passou a trabalhar de forma consorciada suas 

produções utilizando diferentes cultivos, a partir do debate com a agroecologia.  
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Ao ser questionado como entende a relação entre trabalho e educação faz a seguinte 

abordagem “Para mim o trabalho é tudo. Para mim o trabalho tem me formado. Lá na Bahia 

quando íamos roçar, era com fogo, mas, agora com a agroecologia fazemos a retirada do mato 

com a roçadeira e aproveitamos o mato para proteger a terra. Isso tem me feito pensar o 

trabalho como processo que me forma.” (Reginaldo, 41 anos, 2018) 

 

O seu Luiz 56 anos, (2018) ao ser questionado sobre o que é o trabalho, ele destaca “nem vou 

saber responder, mas desde criança vivo na roça e gosto de fazer isso, meu pai me ensinou a 

plantar e colher isso para mim é trabalho”. Apesar da simplicidade na resposta do seu Luiz, 

pode-se observar que no fazer do trabalho passar a ocorrer uma condição de formação. Para 

ele a roça é um espaço/lugar de liberdade coisas que a cidade não tem permitido viver. “Me, 

sinto orgulhoso em estar lutando na roça”. (Luiz 56 anos, 2018) 

 

Outra assentada faz a seguinte narrativa sobre o trabalho, “Pra mim qualquer coisa é trabalho, 

aqui na roça nos mexemos com o plantio de cana, quiabo, jiló dentre outros”. Ela ainda 

descreve que “este movimento me forma e me leve a pensar a vida.” (Rosangela, 62 anos, 

2018). Importa destacar neste relato de Rosangela (2018) a possibilidade do caráter formativo 

do trabalho “Eu acho que o trabalho é o dia-dia da gente. O trabalho acontece na roça, no 

fazer das coisas na roça [...] Eu acho que estou me formando e sendo formada e formando 

nossos filhos e netos que vão aprendendo e fazemos o que meus pais nos ensinaram.” 

 

Estes relatos dos/as assentados/as nos revela um movimento histórico de luta e resistências 

que ganhou notoriedade no Brasil, principalmente a partir da elevação do um novo patamar de 

consciência por parte dos/as camponeses/as. Com isso, compreende-se a necessidade de 

reavaliar este movimento que tem produzido de forma consciente ou não uma ampliação das 

questões ligadas ao processo de interfaceamento entre os campos epistemológicos “Trabalho e 

Educação e Educação do Campo”, principalmente ao aproximar estes relatos das produções 

de Marx, Lukács, Mészáros, Gramsci dentre outros que centro na perspectiva do trabalho 

como processo de formação emancipatória humana.  

 

Considerações  
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As aproximações entre os campos de pesquisa Trabalho e Educação e a Educação do Campo 

tem proporcionado cada vez mais avançar sobre as diversas possibilidades de interpretações 

das realidades existentes nos espaços/lugares do campesinato no Brasil e em especial, nesta 

pesquisa no assentamento Olga Benário, localizado no município de Visconde do Rio Branco, 

na Zona da Mata Mineira. 

 

Ao ouvir as narrativas expostas pelos/as assentados/as sobre estas aproximações, tem nos 

levado a refletir o quanto estes campos epistemológicos têm permitido de forma real e 

relacional pensar que a vida humana tem avançado a partir do trabalho formativo 

desenvolvido pelos nossos ancestrais na mais remota construção da vida humana e se 

alimento desses movimentos em especial na perspectiva da Educação do Campo como 

espaço/lugar da construção de novas sociabilidades humanas. 

 

Ao nos determos nas aproximações com os autores que dialogam com o campo Trabalho e 

Educação, pudemos percorrer as mais variadas intencionalidades que o trabalho formativo 

realiza no processo histórico e cultural da vida humana. Sendo assim, pode-se inferir que na 

história da humanidade não se escreve fora do espaço/territorial e na sociabilidade do trabalho 

e da educação. Este espaço/território atua sobre a construção elementar do processo em que a 

pedagogia do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra intensifica para uma lógica de 

embate as hegemonias existentes no sistema capitalista de formação para o mercado de 

trabalho. 

 

Entender a materialidade do espaço/territorial aponta para a constituição de perspectivas 

formativas da emancipação política e principalmente humana quer seja nas relações entre os 

pares que residem este espaço/territorial do assentamento que pela ocupação de outros 

territórios dialogam com os sujeitos históricos que produzem alimentos para a sustentação da 

vida humana no planeta. Este visão modifica todas as possibilidades de repensar os aspectos 

conjunturais e estruturas de sustentabilidade do planeta e mesmo diante das incertezas neste 

cenário atual, nos leva a acreditar que uma nova sociedade é possível. 
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GT 5 – Trabalho, Educação e Conflitos Sociais Globais 

 

INTENSIFICAÇÃO E PRODUTIVISMO: AS NOVAS FACES DO TRABALHO 
DOCENTE NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS  

 
Janaína Lopes do Nascimento Duarte 1 

 

Resumo 

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

                                                             
1 Doutora em Serviço Social pela UFRJ; Mestre em Serviço Social pela UFRN; Professora do Departamento de 
Serviço Social da Universidade de Brasília (UnB); jana.lopesduarte@gmail.com  
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1 Introdução/ Objetivo/ Referencial Teórico/ Aspectos Metodológicos  

Quando tratamos sobre a política de educação superior, dificilmente atentamos para o 

trabalho docente contemporâneo como um dos eixos importantes sob os quais incidem todas 

as determinações do padrão atual de acumulação capitalista, constituindo-se como parte 

integrante do projeto de mundialização do capital, a partir do binômio crise e reestruturação 

do capital. 

Tem-se como pressuposto que o trabalho docente e suas contradições atuais só podem 

ser apreendidos a partir: a) do conjunto de determinações que incidem sob o trabalho 

contemporâneo em sua totalidade, incidindo também sob o coletivo docente, em todas as 

áreas do conhecimento e também sobre os docentes assistentes sociais, reconhecendo estes 

como trabalhadores e trabalhadoras; e b) do movimento histórico de continuidades e 

novidades na política de educação superior, sob o contexto atual de reorganização capitalista. 

É neste sentido que se localiza o objetivo deste texto é analisar o trabalho docente, 

particularmente do assistente social nas universidades federais, considerando suas expressões, 

contradições e condições objetivas de realização, diante das reformas contemporâneas da 

educação superior. 

A partir do referencial teórico metodológico do método materialista dialético e como 

expressão de parte da pesquisa da pesquisa de campo2, realizada para elaboração de tese de 

doutorado3 (DUARTE, 2017), o presente texto considera como eixos analíticos: a política de 

educação superior e seu processo expansivo, a partir da Reforma Universitária de 1968 até os 

governos petistas; o trabalho contemporâneo a partir dos processos combinados de 

intensificação e precarização e o trabalho docente neste contexto; o trabalho docente no 

Serviço Social, como área do conhecimento. 

O processo investigativo de coleta de dados realizou-se a partir de: a) levantamento 

bibliográfico sobre as principais temáticas relativas aos eixos analíticos da pesquisa; b) 

pesquisa documental de legislações pertinentes à política de educação superior e ao trabalho 

                                                             
2 Nosso percurso investigativo efetuou-se a partir de três frentes autoimplicadas: pesquisa bibliográfica, pesquisa 
documental e pesquisa de campo, esta última realizada em duas fases, aplicação de questionário com docentes e 
entrevistas realizadas com dirigentes das entidades organizativas da categoria profissional do Serviço Social, 
como a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e o Conselho Federal de 
Serviço Social (CFESS), bem como pela entidade organizativa dos docentes de instituições federais, o Sindicato 
Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES/SN). 
3 Na fase de preparação para a pesquisa de campo nosso projeto de pesquisa de tese foi submetido e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da UFRJ, 
conforme exigências do Conselho Nacional de Saúde (resolução CNS 466/2012), sendo emitido, pelo referido 
CEP, parecer consubstanciado favorável em 08 de abril de 2015. 
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docente; c) aplicação de 52 questionários on line (78 questões4), no 2º semestre de 2015, com 

docentes assistentes sociais, inseridos em 09 universidades federais localizadas nas regionais 

nordeste e leste da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), 

a fim captar o movimento contraditório do cotidiano docente e o novo ethos acadêmico nas 

Instituições de Ensino Superior (IES) Federais, a partir das transformações no mundo do 

trabalho e da contrarreforma da educação superior 

Diante do exposto e dos limites deste texto, traremos alguns resultados desta 
pesquisa a partir de três aspectos centrais que se relacionam: A) contrarreforma da educação 

superior como um dos eixos da contrarreforma do Estado neoliberal a partir de 1990; B) o 

processo de intensificação do trabalho como determinante da face atual do trabalho docente e 

a lógica empresarial produtivista que gera alterações na produção do conhecimento; C) o 

cotidiano do trabalho docente nas universidades federais, particularmente na docência em 

Serviço Social. Nas considerações finais, abordamos a relevância do trabalhador docente e a 

defesa da educação superior pública. 

 
2 Resultados 
A) Contrarreforma da educação superior como parte da Contrarreforma do Estado 

A Política de Educação Superior vem sofrendo largos ataques, inserida no processo 

mais amplo de contrarreforma do Estado brasileiro, na direção da privatização generalizada e 

do desmonte da universidade pública, com graves desdobramentos para a formação 

profissional em sua totalidade, incluindo aqui o trabalho docente dos/as assistentes sociais.  

Na verdade, a educação vem se posicionando como política estratégica no processo de 

reordenamento capitalista, na qual a dinâmica reestruturação produtiva e transformações na 

órbita do trabalho vêm alterando substantivamente a lógica e o sentido da produção e da 

socialização do conhecimento, bem como vem exigindo um novo perfil de estudante (futuro 

trabalhador), o que também vem alterando o perfil e as exigências para o trabalhador/a 

docente (DUARTE, 2017). Este movimento “vem criando uma nova relação entre ciência e 

trabalho, pela via do emprego diretamente produtivo da ciência e da tecnologia em grau mais 

aprofundado” (NEVES; FERNANDES, 2002, p.21). 

Neste processo, a contrarreforma do Estado (BEHRING, 2003), estimulada pelo 

projeto neoliberal, passa a delimitar as funções estatais, reorganizando-o a partir de uma 

                                                             
4 Nos questionários foram abordados os seguintes aspectos: condições do trabalho docente, demandas e respostas 
postas na atualidade, saúde do/a trabalhador/a docente, relações com a vida familiar e no ambiente de trabalho e 
estratégias de resistência. 
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concepção gerencial e estabelecendo áreas de atuação5, nos quais atividades na área social e 

científica passam a ser consideradas “não exclusivas do Estado”, sendo identificadas pelo 

governo neoliberal como atividades competitivas, incluindo aqui a educação superior e o 

espaço das universidades. Diante deste contexto ocorre a contrarreforma educacional6 na 

direção de se ajustar também a educação ao Estado neoliberal.  

Por isso, é importante destacar a localização da universidade no setor de prestação de 

serviços, a partir do redimensionamento da educação no campo do “serviço não exclusivo do 

Estado”, o que estimula e amplia o processo de mercantilização da educação superior e 

confere um sentido bastante específico à autonomia universitária, também introduzindo 

termos como qualidade universitária, avaliação universitária e flexibilização da universidade. 

O que significa dizer que para atender ao padrão atual de acumulação é necessário um 

determinado modelo de universidade: flexível e com foco na produtividade (em termos 

empresariais), nos moldes da reestruturação produtiva. Chauí (1999) vai considerar um 

processo de transformação da universidade em “universidade operacional” (CHAUI, 1999), 

ou seja, uma universidade apta a receber subsídio público e privado para a execução do seu 

objetivo fundamental: “formar intelectuais de novo tipo, sintonizados com a cultura 

empresarial contemporânea” (NEVES; FERNANDES, 2002, p. 29). 

Trazendo o debate para o trabalho docente, é relevante considerar que a formação 

profissional também se constitui como espaço de trabalho do/a assistente social que recebe 

impacto dessa conjuntura, mas que, ao mesmo tempo, responde e resiste a ela e, sobretudo, 

vem se ampliando na última década, ainda que de maneira precarizada e em condições 

distintas, tanto nas IES privadas como nas públicas (considerando suas particularidades).  

Nesta direção, o Censo da Educação Superior 2013 (BRASIL, 2015) aponta um 

crescimento das funções docentes (ainda que de forma insuficiente), absorvendo mais 

assistentes sociais na função docente, sendo registrado um total de 383.683 funções docentes 

(destes 367.282 em exercício), tanto no ensino privado, contando com 212.063, o que 

corresponde a 57,7% (majoritariamente localizados em faculdades: 111.028); quanto no 

público, com 155.219, correspondente a 42,3% (predomínio das universidades, com 129.854).  

                                                             
5 Tais ações são regulamentadas pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, em 1995, elaborado pelo 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), na gestão do ministro Luiz Carlos Bresser 
Pereira, no governo de Fernando Henrique Cardoso. 
6 Lima (2007) ressalta o termo contrarreforma da educação superior, uma vez que as profundas alterações que 
estão em curso na política educacional brasileira, em tempos neoliberais, ao contrário de reformas que alteram 
substantivamente as condições de vida dos trabalhadores e trabalhadoras (ainda que nos limites do capitalismo), 
destroem direitos e submetem a educação ao patamar de serviço comercializável (e bastante lucrativo), como 
novo nicho de exploração do capital em crise. 
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Logo, os sujeitos docentes (e também os docentes assistentes sociais) vêm experimentando, 

como trabalhadores, um leque ampliado de alterações no cotidiano da vida acadêmica, tanto 

na graduação como na pós-graduação, a partir de um processo combinado de intensificação e 

precarização do trabalho docente nas Instituições de Ensino Superior. 

 
B) Intensificação do trabalho e suas repercussões no trabalho docente 

O termo intensificação vem sendo bastante utilizado no mundo do trabalho 

contemporâneo, em particular após os anos 1980 a partir das alterações de âmbito mundial no 

campo da produção e das relações de trabalho (ANTUNES, 2005 e 1999), principalmente a 

partir do processo de reestruturação produtiva. Com a reestruturação produtiva se impõe à 

classe trabalhadora novas exigências e tempos laborais, “mais trabalho” e exploração, na 

busca da supervaloração do capital, principalmente em tempos de crise. 

Por isso, na atualidade, o trabalho7 vem se constituindo de forma mais intensa e 

complexa, o ritmo, a velocidade e a cobrança por resultados são cada vez maiores, cujas 

palavras como polivalência, versatilidade e flexibilidade vêm dando suporte a um processo de 

intensificação do trabalho que se traduz em maiores desgastes físico, intelectual e emocional e 

no adoecimento do trabalhador. Dal Rosso (2008) sintetiza que a concepção de intensidade se 

refere às condições de trabalho que determinam o grau de envolvimento do trabalho, seu 

desempenho, consumo de energia individual e esforço desprendido para cumprir com as 

atividades regulares e as extras impostas ao trabalhador. Já a intensificação do trabalho se 

refere: 

 
[...] aos processos de quaisquer naturezas que resultam em um maior dispêndio das 
capacidades físicas, cognitivas e emotivas, do trabalhador com o objetivo de elevar 
quantitativamente ou melhorar qualitativamente os resultados. Em síntese, mais 
trabalho. O seu inverso chamamos de redução da intensidade ou menos trabalho 
(DAL ROSSO, 2008, p. 23).   

 

 

                                                             
7 Entendemos que o trabalho é a transformação intencional da natureza efetuada pelos seres humanos, segundo 
meios e instrumentos, a partir de planejamento mental (antecipação ou um projeto), a fim de atender objetivos e 
interesses humanos, construindo e modificando a si próprio e as suas relações sociais. Este processo permite o 
salto qualitativo do homem como ser social. Marx e Engels (2009, p. 24) explicam: “Podemos distinguir os 
homens dos animais pela consciência, pela religião – por tudo o que se quiser. Mas eles começam a distinguir-se 
dos animais assim que começam a produzir os seus meios de subsistência [...]. Ao produzirem os seus meios de 
subsistência, os homens produzem indiretamente a sua própria vida material”. 
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Ainda de acordo com Dal Rosso (2008) há duas formas pelas quais o trabalho pode se 

tornar mais intenso: a) a intensificação originária da introdução de mudanças técnicas ou 

tecnológicas no trabalho; e b) a intensificação obtida por meio das mudanças organizativas no 

processo de trabalho.  

 As mudanças tecnológicas podem possibilitar o alargamento do trabalho para além da 

jornada regular. É o que ocorre com a tecnologia da informação e comunicação, ou seja, os 

recursos amplificados com o uso da internet, das redes sociais, dos emails, etc., que ocupam 

muito mais tempo, corações e mentes dos trabalhadores, principalmente por meio de jornada 

de trabalho extra, em casa e nos finais de semana, nos quais o trabalhador fica à disposição a 

qualquer momento do dia ou da noite (e da madrugada), produzindo uma exploração muito 

mais intensa. Quanto à intensificação por alterações na organização do processo de trabalho, 

Dal Rosso (2011, p. 12, grifos nossos) exemplifica: 
 

[...] um professor universitário que leciona matérias introdutórias de sociologia, 
antropologia, economia, psicologia, filosofia, física, matemática, biologia ou 
engenharia. Invariavelmente tem a seu encargo turmas de cem estudantes em sala de 
aula, segundo experiência vigente na Universidade de Brasília aos dias de hoje. 
Supondo que em uma prova final cada estudante escreva em média quatro páginas 
de resposta, o professor terá 400 páginas para ler, avaliar e lançar a menção (nota), 
além de transcrevê-la para o computador ou para as folhas impressas e calcular e 
lançar menção final. Suponha-se que os professores em média gastem oito horas 
para corrigir as provas. Mas, aumentando a concentração, o esforço, a atenção e 
reduzindo intervalos e paradas para cafezinho, água, banheiro e telefone, o professor 
X, nas mesmas oito horas, não só terá lido e avaliado todas as provas, como terá 
feito os lançamentos no computador e calculado as menções finais. Ou seja, 
variando o grau de concentração e esforço, isto é, a densidade ou intensidade, o 
trabalho rende mais, no mesmo período de atuação [...]. 

 

No caso da docência nas universidades federais brasileiras podemos afirmar que a 

intensificação do trabalho se expressa a partir de uma disputa cotidiana entre: a) a lógica 

produtivista, incorporada do mundo empresarial/mercantil e viabilizada pelos órgãos de 

fomento à pesquisa no Brasil (CAPES e CNPq), que vem imprimindo o ritmo e a intensidade 

do trabalho no ambiente universitário; e b) a capacidade dos docentes em reconhecer as 

determinações atuais que incidem sob o processo de intensificação do trabalho, bem como sua 

capacidade de se engajar em possibilidades de luta e resistência coletiva.  

Na verdade, a docência é marcada pelas contradições que permeiam o trabalho no 

contexto atual de acumulação capitalista, envolvendo mudanças substantivas nas relações e no 

processo de trabalho e exigindo também a competição por resultados, por produtividade, por 

eficiência, por maior valorização, o que vem adquirindo contornos complexos ao trabalho 
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docente que possibilitam níveis elevados de intensificação do trabalho e alteram a dinâmica 

da produção e socialização do conhecimento. 

No momento atual, ocorre um processo combinado de intensificação e precarização 

do trabalho nas federais, cujas dimensões se articulam, mas também apresentam 

particularidades diante da graduação e da pós-graduação: a) graduação: a intensificação 

ocorre na dinâmica de trabalho dos professores, com acúmulo de atividades e 

responsabilidades de diversas naturezas; já a precarização se revela como um processo que 

acontece de forma contundente, uma vez que é determinado pela fragilidade das condições de 

trabalho no cotidiano docente das federais, em especial com o REUNI8; e b) pós-graduação, a 

precarização se dá pela via da sobrecarga amplificada de responsabilidades direcionadas para 

os doutores, com remunerações não compatíveis; a intensificação acontece especialmente por 

meio da lógica produtivista, que acaba sendo naturalizada no universo acadêmico, sendo 

imposta pelos órgãos de apoio e fomento à pesquisa (por exemplo, a CAPES). 

Outro importante aspecto relativo à intensificação é que para os professores das 

universidades públicas (graduação e pós-graduação, ainda que de forma diferenciada) não só 

se amplificam as atividades acadêmicas propriamente ditas (ensino, pesquisa e extensão), mas 

estes passam também a assumir cada vez mais atividades administrativas no cotidiano das 

unidades acadêmicas, antes executadas pelos trabalhadores técnico-administrativos. 

É no bojo deste processo amplo e complexo de intensificação que o trabalho docente 

contemporâneo assume novas exigências de velocidade, ritmo, polivalência, flexibilidade, 

produtividade empresarial e busca incessante por mais resultados, e se articula ao processo de 

precarização das condições objetivas de trabalho (infraestrutura, salários, etc.), fragilizando o 

trabalho em âmbito público no Brasil. Neste sentido, a seguir, trataremos sobre o cotidiano de 

trabalho nas universidades federais brasileiras, a partir dos dados da pesquisa de campo 

realizada com os 52 professores/as assistentes sociais. 

 
C) Cotidiano do trabalho docente dos assistentes sociais nas universidades federais 

Considerando um breve perfil dos sujeitos de pesquisa, dos 52 questionários 

recebidos, 48 (92,3%) corresponderam a docentes do sexo feminino, com idades que se 

concentravam entre 41 e 50 anos (18 docentes), e entre 51 e 60 anos (13 docentes), os quais 

estavam localizados nas seguintes IES federais:  
                                                             
8 Expressão combinada de intensificação e precarização na graduação foi o Programa de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (REUNI) que ampliou o número de matrículas e cursos de graduação, 
robustecendo o volume de atividades e responsabilidades, sem a correspondente contratação de docentes, aliada 
à infraestrutura precária (equipamentos, salas, laboratórios, etc.) e aos salários cada vez menos atrativos.  
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Gráfico 1 – Inserção Profissional nas Universidades Federais pesquisadas 
 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora para tese de doutorado – Fonte Primária 

 

Em relação à titulação atual, destacaram-se: 29 docentes doutores, 10 docentes pós-

doutores e 06 docentes em processo de doutoramento. Majoritariamente os/as docentes 

estavam inseridos tanto na graduação como na pós-graduação em Serviço Social ou área 

afim (Política Social, Política Pública, etc.), correspondendo a 33 professores. Com atuação 

somente na graduação em Serviço Social destacaram-se 19 docentes.  

Em relação às principais demandas, os docentes (todos em dedicação exclusiva) 

apontaram uma diversidade de atividades próprias da vida acadêmica do 

professor/pesquisador em universidade pública, além de outras atividades voltadas para o 

âmbito da gestão administrativa institucional.  

Mesmo os/as entrevistados/as declarando simultaneamente mais de uma opção, 

algumas demandas se destacaram e foram praticamente marcadas por todos os 52 docentes 

assistentes sociais que responderam à pesquisa. As demandas mais citadas foram: ministrar 

aulas na graduação (51 docentes); orientar alunos/as na graduação (PTCC e TCC9) (49 

docentes); participar de grupos/núcleos de estudos/pesquisas (49 docentes), conforme quadro 

1 a seguir:  
 

Quadro 1 – Demandas Docentes nas Unidades Acadêmicas 

 
PRINCIPAIS DEMANDAS IDENTIFICADAS PELOS/AS ENTREVISTADOS/AS 

1. Ministrar aulas na graduação 51 98,1% 
                                                             
9 Disciplinas obrigatórias da graduação em Serviço Social que exigem orientação individual: Projeto de Trabalho 
de Conclusão de Curso (PTCC) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
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2. Orientar alunos/as na graduação (Projeto de TCC e 
TCC) 

49 94,2% 

3. Participar de grupos ou núcleos de estudos e pesquisas 49 94,2% 
4. Realizar viagens (para fins de palestras, aulas e 
cursos, participação em eventos, apresentação de 
trabalhos científicos, etc); 

48 92,3% 

5. Elaborar e publicar artigos, capítulos de livros e livros 47 90,4% 
6. Participar de comissões internas à unidade de ensino, 
bem como grupos de trabalho para fins específicos 

47 90,4% 

7. Sistematizar e organizar atividades de pesquisa e/ou 
de extensão 

47 90,4% 

8. Elaborar documentos para formalizar atividades de 
ensino, pesquisa e extensão na unidade de ensino 

45 85,5% 

9. Participar de reuniões de colegiado da unidade de 
ensino 

44 84,6% 

10. Orientar alunos/as em iniciação científica 38 73,1% 
11. Participar de reuniões de colegiado da pós-graduação 35 67,3% 
12. Orientar alunos/as na pós-graduação – mestrado e/ou 
doutorado 

32 61,5% 

13. Supervisionar alunos/as de estágio 32 61,5% 
14. Ministrar aulas na pós-graduação 31 59,6% 
15. Representar a unidade de ensino em atividades, 
comissões e conselhos na IES 

31 59,6% 

16. Acompanhar monitoria 28 53,8% 
17. Outras demandas10 11 21,2% 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora para esta tese de doutorado – Fonte Primária 

  

No que se refere às atividades voltadas para a graduação11, destacaram-se: 

a) Disciplinas na graduação: majoritariamente estão vinculadas ao núcleo de fundamentos 

do trabalho profissional que, segundo as Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço 

Social no Brasil, apresenta conteúdos que compreendem “elementos constitutivos do Serviço 

Social como especialização do trabalho” (BRASIL/MEC/SESu, 1999, p. 4), envolvendo 

debates sobre: trajetória da profissão, exercício profissional, pesquisa, planejamento, 

administração e estágio supervisionado12, a fim de “capacitar os profissionais ao exercício de 

suas funções, resguardando as suas competências específicas normatizadas por lei” (idem). As 
                                                             
10 Na opção “outras demandas” apareceram as seguintes respostas: tutoria de alunos em Programa de Educação 
Tutorial (PET); atividades de gestão (coordenação, direção, etc.); aula/orientação em residência 
multiprofissional; coordenação de grupo de pesquisa; parecerista de periódico; parecerista de eventos nacionais; 
membro de comissão/conselho editorial; representação sindical; e membro de Grupo de Trabalho em entidades 
organizativas da profissão. 
11 Diante dos limites de páginas exigido para a elaboração deste texto, optamos por desenvolver as atividades 
docentes voltadas a graduação e deixar as atividades docentes direcionadas para a pós-graduação para outra 
oportunidade. 
12 Foram declaradas as seguintes disciplinas: Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço 
Social (em vários níveis); Estágio Supervisionado (também em diversos níveis); Ética Profissional; Oficina 
Técnico-Operativa do Serviço Social/Técnicas Interventivas; Seminário Temático em Serviço Social; Pesquisa 
em Serviço Social; Planejamento em Serviço Social; Serviço Social e Processo de Trabalho.  
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demais disciplinas identificadas pelos docentes se mesclam entre os núcleos de fundamentos 

teórico-metodológico da vida social e de fundamentos da formação sócio histórica da 

sociedade brasileira, com destaque para as disciplinas: Política Social (vários níveis); Questão 

Social (urbana e rural); Trabalho; Teoria Política; Classes e Movimentos Sociais; Direitos 

Humanos.  

b) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): entendida como “momento de síntese e 

expressão da totalidade da formação profissional” (BRASIL/MEC/SESu, 1999, p. 8), também 

se destaca, pois 37 entrevistados dispõem de alunos sob sua orientação em TCC, distribuídos 

entre: 21 docentes com 1 a 3 orientandos, 11 docentes com 4 a 6 alunos, 4 docentes com 7 a 9 

alunos e 1 docente com mais de 9 alunos, cuja frequência de orientações variava entre 

quinzenal (20 docentes) e semanal (17 docentes), demandando tempo do docente para 

correção, leitura de material e acompanhamento periódico de discentes na graduação.  

c) Supervisão acadêmica de estágio que contou, na pesquisa, com quase metade dos/as 

entrevistados/as (25 docentes), assumindo as responsabilidades decorrentes deste processo, 

pois compete aos supervisores acadêmicos (docentes assistentes sociais): 
 

Orientar os estagiários e avaliar seu aprendizado, em constante diálogo com o 
supervisor de campo (assistente social da instituição de realização do estágio), 
visando a qualificação do estudante durante o processo de formação e aprendizagem 
das dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas da 
profissão, em conformidade com o plano de estágio (ABEPSS, 2010, p. 19). 
 

A Política de Estágio da ABEPSS (2010, p. 34) também esclarece que “a supervisão 

acadêmica não deve ultrapassar o limite de 15 estudantes por turma, tendo em vista as 

especificidades da disciplina de estágio [...]”. De acordo com os entrevistados/as, 8 

professores mantinham sob sua supervisão acadêmica entre 11 e 15 alunos e 6 docentes 

declararam supervisionar acima do limite de 15 alunos, revelando mais um componente da 

intensificação do trabalho docente dos assistentes sociais entrevistados. Todos os 25 docentes 

declarados supervisores acadêmicos afirmaram manter contato periódico com os supervisores 

de campo, por meio de reuniões e/ou visitas ao campo de estágio, participação no fórum de 

estágio, etc., a partir de encontros com frequência de 2 a 3 vezes por semestre. 
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d) Orientação de monitoria13: informada por 18 docentes entrevistados/as que tinham entre 1 

a 2 monitores, cuja orientação ocorria por semana com 12 professores e, por quinzena, com 5 

docentes.  

e) Orientação em Projeto de Iniciação Científica (PIC): 31 professores afirmaram 

apresentar alunos sob sua orientação. Em relação à quantidade de alunos de IC: 17 professores 

declararam ter entre 1 e 2 alunos; 8 professores/as informaram ter 3 a 4 orientandos; e 7 

docentes afirmaram ter mais de 4 alunos. Aqui fica evidente o investimento dos/as docentes 

na atividade de pesquisa, junto aos alunos ainda na graduação, pois a frequência da orientação 

se constituía de forma semanal para 15 docentes ou quinzenal para 13 docentes. 
 

Na graduação, mais do que a aula propriamente dita, valoriza-se a iniciação 
científica, em especial quando se tem em vista preparar futuros candidatos ao 
mestrado e ao doutorado nos programas da instituição em que atuam esses 
professores e ali garantem o essencial de seu trabalho e prestígio acadêmicos 
(SGUISSARDI; SILVA Jr., 2009, p. 143, grifos nossos). 

 

f) Projetos de pesquisa: giravam em torno de temáticas diversas, envolvendo os debates 

sobre os fundamentos do Serviço Social, da sociabilidade capitalista e das suas 

particularidades sócio históricas no Brasil, conforme a diversidade posta pelas linhas e 

núcleos de pesquisas dos programas de pós-graduação nas unidades acadêmicas14.  

g) Atividade de extensão: em menor proporção que a atividade de pesquisa15, é registrada 

entre apenas 19 docentes que apresentavam projetos de extensão e acompanhavam: 

majoritariamente mais de 4 alunos, contando com 9 docentes, com frequência de orientação 

semanal. Dentre os principais projetos de extensão16 encontravam-se: cursos, capacitações e 

                                                             
13 A monitoria, a iniciação científica e a extensão são consideradas, nas Diretrizes Curriculares para o Curso de 
Serviço Social de 1996, como importantes atividades complementares (BRASIL/MEC/SESu, 1999).  
14 As temáticas de pesquisa identificadas foram: saúde; saúde mental; envelhecimento; política de emprego e 
renda; fundamentos do Serviço Social (exercício profissional, atribuições privativas, cotidiano de trabalho, 
instrumentos e técnicas, formação profissional, mercado de trabalho); política social; assistência social; questão 
agrária e agronegócio; trabalho; terceiro setor; movimentos sociais e questão urbana; gênero e diversidade; 
avaliação de programas sociais; pobreza e desigualdade; população de rua; tráfico de pessoas; organização 
política de trabalhadores; desenvolvimento social; infância e adolescência; política urbana e processos 
participativos; relações raciais. 
15 Cabe ressaltar que a extensão “desvalorizou-se nas universidades federais também em razão da redução do 
financiamento destas e dos baixos proventos dos professores, ‘incentivados’, por isso, a prestar serviços de 
consultoria ou a assumir aulas em cursos de especialização pagos nas federais” (SGUISSARDI; SILVA Jr., 
2009, p. 142). 
16 Tais projetos apresentavam como temáticas: saúde; envelhecimento; questão urbana; educação ambiental; 
instrumentalidade e Serviço Social; família; educação e desigualdade; política de assistência social; direitos 
humanos e cidadania; protagonismo juvenil; relações raciais.  
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ações educativas junto a movimentos sociais, profissionais de políticas públicas, 

assentamentos rurais e supervisores de campo de estágio.  

Em relação à gestão institucional / atividades administrativas assumidas pelos 

docentes em suas unidades acadêmicas, 25 docentes indicaram que estavam assumindo cargo 

de gestão/chefia, nos quais apenas 16 recebiam remuneração adicional17. Dentre os cargos, 

destacavam-se: chefe de departamento, coordenador de curso de graduação, coordenador de 

pós-graduação, vice-diretor de faculdade, coordenador de estágio, coordenador de extensão, 

coordenador de Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC).  

É importante lembrar que a gestão institucional é uma das demandas valorizadas na 

avaliação de desempenho docente, na medida em que se constitui como uma das exigências 

atuais do Plano de Carreiras (Lei n. 12.772/2012) para o desenvolvimento da carreira nas 

universidades federais brasileiras (BRASIL, 2012).  

Em geral, os professores gestores “não abandonam o campo da produção acadêmica, 

mas, em razão das novas tarefas que lhes tomam o tempo, tendem a diminuir sensivelmente o 

ritmo dessa produção e/ou atividades docentes” (SGUISSARDI; SILVA Jr., 2009, p. 163), 

como afirma um docente da nossa pesquisa: “No momento só participo de Grupo de Pesquisa, 

mas não estou desenvolvendo nenhuma (pesquisa). A docência e a gestão estão 

predominando” (Questão 38.1. – Depoimento 42, grifos nossos). Portanto, as atividades de 

gestão assumidas pelos docentes se constituem como mais um componente da intensificação 

do trabalho, pois somadas às atividades acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão), terminam 

por demandar tempo extra mais estendido, o que sobrecarrega o cotidiano profissional, como 

elucida o depoimento a seguir: “As atividades administrativas e burocráticas e as atividades 

de coordenação demandam muito tempo o que compromete as demais atividades acadêmicas 

(Questão 47 – Depoimento 40, grifos nossos).  

Cabe ressaltar que a inserção dos/das docentes, tanto na graduação como na pós-

graduação, é um dos elementos que revela a articulação e o acúmulo de atividades, demandas 

e responsabilidades de diversas naturezas (acadêmicas e administrativas), adicionadas a 

múltiplas habilidades e competências, requerendo a constituição de um perfil polivalente para 

a docência. Quando perguntados sobre a quantidade de horas trabalhadas por dia, 30 

entrevistados anunciaram entre 9 a 12 horas de trabalho diárias, seguidos de 14 docentes que 

afirmaram trabalhar de 5 a 8 horas e 8 docentes responderam que trabalhavam mais de 12 

horas por dia. Sobre a jornada de trabalho, os docentes revelaram: 
                                                             
17 Tal dado revela precarização das condições de trabalho da outra parte de docentes entrevistados (10) que 
acumulavam tal função e não recebiam gratificação.  
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I) Trabalho fora do expediente regular da universidade: 25 docentes afirmaram trabalhar 

“sempre” fora do horário e 23 professores relataram trabalhar “frequentemente” em horários 

distintos do funcionamento da universidade, sendo que apenas 4 disseram trabalhar “algumas 

vezes” fora do expediente. Ninguém afirmou não trabalhar fora do horário regular; e  

II) Trabalho nos finais de semana como rotina: 26 docentes (metade dos entrevistados) 

afirmaram “frequentemente” trabalhar neste período, 15 destacaram “sempre” e 9 docentes 

declararam “algumas vezes” trabalhar aos sábados e domingos. Aqui também ninguém 

afirmou não trabalhar no final de semana. 

Inclusive a maioria dos docentes conseguiu identificar que trabalhava demais e que, 

ainda assim, o tempo de trabalho era insuficiente para dar conta de todas as suas atividades e 

atribuições acadêmicas (ensino, pesquisa, extensão, gestão institucional): 31 afirmaram que 

isto “sempre” ocorre e 16 declararam “frequentemente” não conseguirem cumprir com todas 

as demandas cotidianas. Logo, mais que 90% dos/as entrevistados/as revelaram conviver com 

a “sensação de angustia” por não conseguirem cumprir com todas as atividades e exigências 

do trabalho docente, gerando consequente sofrimento por parte destes/as professores/as.  

Quando perguntados/as com que frequência resolviam por email assuntos relativos ao 

trabalho na universidade (orientação de alunos, questões de gestão, etc.): 27 docentes 

responderam que resolviam “frequentemente”, entre 2 a 4 vezes por dia; e 18 docentes 

informaram resolver tais assuntos por email “sempre”, mais de 10 vezes por dia. O uso da 

chamada tecnologia da informação (email, celular, redes sociais em geral, whatsapp, etc.) 

aparece como mecanismo de intensificação do trabalho docente, particularmente nos 

momentos durante e fora do expediente de trabalho, em especial nos finais de semana. 

A pressão por prazos e metas, vinculada à lógica produtivista, aparece como um dos 

elementos que se articulam ao processo de intensificação do trabalho docente: 29 docentes 

afirmaram “sempre” se sentirem pressionados por prazos e metas; seguidos de 17 que 

ressaltaram “frequentemente” estarem pressionados; apenas 5 docentes declararam que 

“algumas vezes” sentiam tal pressão. 

A relação entre o tempo de trabalho e o volume de demandas da carreira docente fica 

evidente quando na Questão 47, aberta, os docentes articulam sua rotina de trabalho ao tempo 

de preparação das atividades do ensino (graduação e pós-graduação): 48 docentes 

entrevistados/as (92%) afirmaram que a preparação e, consequentemente, a qualidade das 

aulas ministradas é comprometida pelo volume e intensidade de trabalho da rotina docente. 

Como ressalta Mancebo (2011, p. 35), o docente submetido a “novos parâmetros para a 
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exploração de sua força de trabalho” é constrangido à pressa e ao acúmulo diário de tarefas, 

revelando menos tempo destinado à reflexão, à descoberta, à produção de conhecimento e à 

ciência, podendo, no limite, interferir na totalidade do processo de formação profissional. As 

atividades voltadas para a gestão institucional somente agravam a questão, como relatado 

pelos/as entrevistados/as: “Sou compelida a atender demandas da coordenação de curso 

(rotinas burocráticas, reuniões, atendimento a alunos, etc.) que interferem, em alguns 

momentos, na minha maior dedicação às aulas [...]” (Questão 47 – Depoimento 43); outro 

relato explicou que: “Às vezes as demais atividades (gestão/ administrativas/ burocráticas) 

demandam muito tempo e sobra menos tempo para a pesquisa e preparação das aulas, além da 

falta de energia física para dar conta de todas as requisições que o trabalho nos coloca” 

(Questão 47 – Depoimento 11).          

Nesta perspectiva, o trabalho docente vem se constituindo de forma mais intensificada 

e precária, com ritmo e velocidade mais densos, nos quais: 1) a cobrança por resultados é cada 

vez mais robusta; 2) o produto vem sendo mais valorizado que o processo, prestigiando o 

quantitativo em detrimento do qualitativo na produção do conhecimento; e 3) há uma 

ampliação não só do ritmo e do volume de trabalho, mas também da dinâmica de 

competitividade, individualismo e disputas (características inerentes à sociedade burguesa) 

entre os docentes nas unidades acadêmicas, inseridos em uma universidade já fragilizada 

pelas precárias condições objetivas de trabalho. 

 
3 Considerações Finais 

A pesquisa realizada com docentes das IES federais selecionadas traduz, de diferentes 

formas, o contexto de “formação de uma nova sociabilidade do ser humano ou sociabilidade 

produtiva, que requer mudanças profundas nas instituições educativas e no trabalho do 

professor” (SGUISSARDI; SILVA Jr., 2009, p. 157). O que acaba por produzir o “professor 

dotado de uma sociabilidade produtiva” (idem, p. 47), ou seja, de uma nova forma de ser do 

professor-pesquisador que, de acordo com as formas atualizadas de exploração em tempos de 

mundialização e reorganização capitalista, conduz o docente ao trabalho exaustivo, 

submetendo-o aos novos modos de controle e valorização do capital. 

É a intensificação por acumulação de tarefas, aliada à polivalência que se constitui 

como a capacidade de realizar diversos serviços ao mesmo tempo, o que “significa 

essencialmente realizar mais trabalho dentro da mesma duração da jornada. É, pois, produzir 
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mais trabalho e mais valor no mesmo período de tempo” (DAL ROSSO, 2008, p.123), 

intensificando o processo de exploração do trabalhador docente. 

Em tempos regressivos para a educação superior e para o trabalho docente é pertinente 

discutir, problematizar e fortalecer a docência, considerando: 1) a condição do/a docente 

como trabalhador/a, sob o qual incidem todas as determinações contemporâneas do mundo do 

trabalho; 2) a contrarreforma da educação superior, como parte constituinte da contrarreforma 

do Estado neoliberal, e a necessidade de resgate do sentido da educação como um direito; e 3) 
a luta coletiva contra a intensificação do trabalho (em geral e, em particular, na docência) e a 

lógica empresarial produtivista que comprometem a produção e socialização do conhecimento 

crítico e criativo.  

Cabe ainda dizer que a valorização do trabalho docente passa pelo reconhecimento de 

contradições e possibilidades postas na dinâmica do tempo presente, pela indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão e pela realização do trabalho docente dissociado dos 

critérios de avaliação produtivista. É nesta perspectiva que reafirmamos a luta pela educação 

superior como direito, pela universidade pública e gratuita e pelo trabalho docente como eixos 

essenciais para a construção de uma sociedade que tenha a emancipação humana como 

horizonte. 
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Resumo 

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

                                                             
1 Mestrando na Linha de Pesquisa Sociedade, Trabalho e educação, PPGED/UFU, euclides1233@hotmail.com 

2 Doutor em Educação, PPGED/UFU, lucenabonsais@gmail.com 
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Introdução 

 
Nos dias 24 a 28 de maio de 2017 foi realizado na cidade de Belo Horizonte, o Fórum 

Mineiro de Educação de Jovens, Adultos e Idosos (FOMEJA), no qual foi debatido vários 

temas acerca da Educação de Jovens e Adultos (EJA), este encontro teve participação de 

vários setores da sociedade, como gestores, estudantes, movimentos sociais, líderes sindicais, 

indígenas, professores e militantes. 

O evento contou com diversos grupos de trabalho, dentre eles o Grupo de Trabalho 2 – 

EJA e o Mundo do Trabalho na Educação Profissional e um dos pontos importantes, foi 

tocado no caderno de textos3, feito para fomentar as discussões, neste tratou da precarização e 

flexibilização do trabalhador.   

 

“As novas estratégias do capital sob a ideologia neoliberal que marcou a 
década de 1990, e retomada na conjuntura atual, caracterizada pelas novas 
propostas em curso de reformas do Estado, pela globalização, pela 
restruturação produtiva e pelo desemprego estrutural, passa-se a exigir do 
trabalhador uma formação técnico-cientifica mais abrangente e 
multifacetada e as condições de flexibilização e terceirização (ou melhor, de 
precarização) do emprego formal têm gerado novas incertezas e 
ambiguidades, tanto para os sujeitos como para a definição do papel e da 
função escola” (AUGUSTO, p. 42. 2017).  
 

Tal afirmação instigou a reflexão acerca desta realidade, que é de suma importância, 

devido ao fato de ter sido feita por representantes de setores da sociedade que estão atuando 

conforme a realidade do cotidiano escolar, ou seja, convivendo com o fenômeno de 

precarização.  

Ao iniciar a reflexão e leitura sobre essas mudanças, deparamos com o termo “trabalho 

polivalente” e “multifuncional”, no qual o trabalhador se vê em uma situação que deve 

desempenhar várias funções, além das exigidas para a sua profissão, Antunes (2002) e 

Previtali (2014), estas combinam-se, muitas vezes no mesmo local. Sendo a educação inerente 

à este movimento e ao mundo capitalista, como uma instituição de manutenção e reprodução 

do sistema (ALTHUSSER, 1980), ela procura se ajustar às exigências do sistema, de modo 

que novos modelos educacionais e novas propostas pedagógicas são exigidas a acompanhar a 

                                                             
3 Caderno de Textos – I Encontro Mineiro sobre Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Disponibilizo para os 
inscritos no evento.  
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evolução das inovações tecnológicas e de organização da produção e da mercantilização do 

ensino (PREVITALE, 2014).  

Desta forma, é fato notável e amplamente reconhecido que nas escolas públicas, o 

profissional da educação, os gestores escolares, se desdobram, com acréscimo de horas ou 

acúmulo de cargos, trabalhando em duas escolas, com o intuito de aumentarem seus salários, 

o que comprova também, a defasagem salarial desta classe, o que traz ao professor um 

estrangulamento na sua carga de trabalho. 

Como afirma Previtale (2014), a nova educação, bem como os novos processos 

pedagógicos, está orientada pelos conceitos de multifuncionalidade, flexibilidade e 

empregabilidade. Noronha (2008) chama a atenção sobre os novos tipos de educação e de 

processos pedagógicos que não estão desvinculados das mudanças no processo de formação 

de professores e no próprio trabalho docente. Assim, ao mesmo tempo que uma nova 

pedagogia do trabalho é implementada, a formação e o trabalho docente vão sendo 

reestruturados, submetidos à novas formas de controle.  

Com as novas exigências profissionais, os professores estão cada vez mais submetidos 

a outras formas de trabalho, o que os leva a buscarem saídas, procuram outras alternativas, 

como a EJA, que funciona em sua maioria no turno noturno e é direcionada a adolescentes 

que não formaram no tempo exigido por lei ou por algum outro motivo, foram excluídos no 

decorrer da escolarização, em sua maioria trabalhadores e filhos (as) de trabalhadores (as), ou 

seja, alunos (as) oriundos de classes sociais menos privilegiadas (FREIRE, 2014), que 

carentes de uma educação de qualidade, podem ficar à mercê da flexibilização e precarização 

do trabalho, tanto próprio, como de seus professores que já cumpriram um turno e retornam 

em outro para complementar a renda salarial.  

O gestor e/ou professor da EJA, também tem como finalidade, qualificar uma faixa da 

sociedade que em sua maioria já atuou e se aposentou, que está atuando no mercado formal e 

informal e quer se qualificar. Portanto, questiona-se: esta qualificação, estando o trabalho do 

professor degradado, conseguiria atingir os objetivos pressupostos? 

Nesse sentido, pesquisar sobre a degradação do trabalho, aqui relacionada aos 

professores da EJA, é ao mesmo tempo, tentar desvelar a degradação da essência humana, 

pois as condições impostas pelo sistema capitalista, não se resume a uma simples crise 

econômica ou política, mas de uma catástrofe da essência humana (MERCUSE apud LÖWY, 

1996, p. 150).  

Pensando nos movimentos do mundo do trabalho, nos alunos de EJA e nos 

profissionais e gestores da educação, torna-se imperativo analisar, entender o que é a 
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precarização e se há uma precarização de fato do trabalho dos professores da EJA e 

compreender as causas e efeitos da flexibilização no universo escolar, tendo como recorte 

geográfico o município de Uberlândia. 

 

OBJETIVOS 

 

Fazer um levantamento bibliográfico (o estado da arte), acerca da precarização do 

trabalho dos docentes da EJA. Analisar se existe de fato uma precarização, flexibilização do 

trabalho dos gestores e professores da EJA no município de Uberlândia - MG e seus efeitos. 

Levantar informações sobre a quantidade de professores que atuam na EJA, das escolas 

Estaduais, localizadas no município de Uberlândia – MG; Analisar as condições de trabalho 

que os professores enfrentam no dia-a-dia na escola de atuação. Pesquisar os níveis de 

satisfação do profissional em relação as condições de trabalho que estão submetidos.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Na fala de Rosely Augusto, no início deste trabalho, evidenciou uma realidade atual, 

mas é possível observar mudanças semelhantes na história do Brasil. “Em 1910, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil negava a 11 milhões 

de pessoas com mais de 15 anos o direito de ler e escrever” (CARVALHO, 2010, p. 08). Em 

1920 ainda se contava com 80% da população brasileira analfabeta (SAVIANI, 2008), como o 

Brasil iniciava sua industrialização e as indústrias precisavam de mão-de-obra mais 

qualificada, deu-se entrada a várias tentativas para educar os trabalhadores, que muitas delas 

tinham o caráter profissionalizante, (CARVALHO, 2010, p. 08). 

Entre 2007 a 2015, o IBGE fez o levantamento na mesma população de mais de 15 

anos e a taxa de analfabetismo estava em 8%, que em números atuais, demonstram 12,9 

milhões de analfabetos, ou seja, comparando 1910 e 2015 a população brasileira aumentou 

significativamente, mas mantém os 12 milhões de analfabetos, ressaltando que não entrou 

nestes cálculos, os semianalfabetos e os analfabetos funcionais.  

Como se observa, a sociedade vive um momento de transformação devido as novas 

tecnologias, ao liberalismo econômico, todavia também um conservadorismo burguês. As 

metamorfoses do trabalho estão presentes nos dias atuais e o movimento do neoliberalismo, 

traz a flexibilização do aparato produtivo que só será possível com a flexibilização dos 

trabalhadores (ANTUNES, 2002), dentro dessa classe não se eximi os professores.  
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No âmbito das relações de poder internacionais, o colapso do socialismo 
real, dá às forças do capital a chave para decretar o retorno às teses 
ultraconservadoras de que o capitalismo se constitui numa sociedade do tipo 
natural, por supostamente corresponder ao que é natureza humana: a busca 
do bem individual próprio, o egoísmo produtivo. Doutrina esta que, no plano 
do pensamento crítico, paradoxalmente, assumiu o termo de neoliberalismo. 
Talvez a denominação mais adequada fosse neoconservadorismo 
(FRIGOTTO, 2015, p. 219). 
 
 

Dando continuidade, torna-se imprescindível uma reflexão sobre o trabalho. Dentro do 

universo da massa crítica que se propôs a formular teses, estudar e pesquisar sobre o trabalho, 

economia, sociedade e a precarização, não pode deixar de se beber nos estudos e teses de 

pensadores clássicos como Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), sendo 

suas obras e de outros pesquisadores como György Lukács (1885-1971) István Meszáros 

(1930-2017) entre outros contemporâneos, que são como subsidio à complexa tarefa da 

compreensão desta realidade.  

Iniciando, tome-se como exemplo a centralidade em Marx, que em sua obra “O 

Capital” (p, 211. 2017), discorre sobre a categoria trabalho, corroborando com esta afirmação, 

Bravermam e Antunes. O trabalho como atividade proposital, sendo guiado pela inteligência, 

é produto especial da espécie humana, “ao agir assim sobre o mundo externo e transformá-lo, 

ele ao mesmo tempo modifica sua própria natureza” (BRAVERMAN, 1974, p.24). O trabalho 

é “indispensável à condição da existência do ser humano, quaisquer que sejam as formas de 

sociedade, é condição natural e eterna a vontade de efetivar o intercâmbio material entre o 

homem e a natureza e, portanto, de manter a vida humana” (ANTUNES, 2002, p. 91).   

 

Pressupomos o trabalho sob forma exclusivamente humana. Uma aranha 
executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um 
arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da 
melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-
la em realidade. No fim do processo de trabalho aparece um resultado que já 
existia antes idealmente na imaginação do trabalhador. (MARX, 2017, p 
211).  
 
 

Braverman (1987) em sua obra “Trabalho e Capital Monopolista, a degradação do 

trabalho no século XXI”, resgata estas afirmações em Marx, uma apresentação que traduz de 

forma geral o trabalho. Cita o exemplo novamente de uma abelha em sua colmeia, a abelha 
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exerce uma função de construir um hexágono de cera, perfeito, que um engenheiro teria certa 

dificuldade para fazê-lo, mas essa abelha faz este favo, de forma instintiva, se tirar esta abelha 

por mais de duas gerações do seu habitat e depois retorná-la, ela irá fazer o mesmo favo sem 

nenhuma dificuldade, ou seja, ela age por instinto, já o homem tem a capacidade de abstração 

da realidade, ele aprende e apreende o mundo material com o intuito de mudá-lo.  

Contemporaneamente, com o Capital Monopolista (BRAVERMAM, 1987), e as 

metamorfoses do trabalho (ANTUNES, 2002), essa categoria se transformou para adequar-se 

às exigências do capitalismo. A divisão do trabalho que nos seus primórdios baseava-se na 

divisão familiar, nas indústrias, com as mecanizações, a informatização, foi se configurando, 

o trabalho do artesão do século XV que deveria construir, por exemplo, uma roda de 

carruagem, foi dividida em várias partes, um ficou responsável pela produção de uma parte da 

roda e outros de outras partes. Marx relatou que essa divisão tomaria rumos mais profundos, 

no qual levou o trabalhador à condição de estranhamento, fetichização e alienação 

(BRAVERMAN, 1987).  

No sistema capitalista, em oposição ao conceito de Marx, é trabalho aquilo que gera 

valor, por exemplo, a produção de um casaco de linho, toda a manufatura até o produto final 

foi perpetrada pelo trabalho, feito por várias mãos ou máquinas. O preço final é o valor do 

trabalho aplicado. O excedente, chamado por Marx de maior valor (Mais Valia), é o lucro. 

Neste ponto inicia-se a extração da mais valia absoluta, que é a tentativa do Capital de reduzir 

gastos e aumentar o lucro, de forma geral, a degradação do trabalho.  

 

Apesar de assumir formas diferentes, o ato de trabalhar é sempre dispêndio 
produtivo de cérebro, músculos e nervos humanos, sendo, portanto, 
capacidade intrínseca ao homem que se realiza por sua ação sobre o meio. É 
trabalho concreto, dotado de habilidades e qualificações especificas 
(PREVITALI, 2014, p. 747).  
 
 

O trabalho docente, corroborando com Previtali (2014), é um trabalho intelectual, 

aquele que não gera valor, mas dá as condições para gerar o valor.  

Tendo em vista o século passado, ficou marcado pela industrialização em massa, 

foram desenvolvidos sistemas conhecidos, como Taylorismo de Frederick Taylor (1856-

1915), que produziu a obra Princípios da Administração Cientifica em 1911, que foi basilar 

nas concepções de industriais e administradores do século passado. Fordismo de Henry Ford 

(1863-1947), no qual instalou a primeira linha de produção semi-automatizada de automóveis 

no ano de 1914, tornando-se o modelo de gestão da Segunda Revolução Industrial e duraria 
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até a década de 1980. Estes sistemas se consolidavam pela concepção de se auto organizar e 

extrair maior lucro do trabalhador e de grande investimento em maquinário, mas que trazia 

uma excessiva produção, ocasionando em crises do capital.  

Já após as décadas de 70 e 80, iniciou o movimento do Toyotismo (Eiji Toyoda 1913-

2013) que tinha por finalidade, controlar a produção de acordo com as suas vendas, por isso 

era necessária outra forma de gestão, caracterizado pela flexibilidade dos processos de 

trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos de padrões de consumo, e também pela 

criação de setores (ANTUNES, 2002). A acumulação flexível envolve rápidas mudanças do 

desenvolvimento desigual, tanto entre setores, como entre regiões geográficas, criando, por 

exemplo, um vasto movimento no emprego do chamado setor de serviços, ou seja, a 

terceirização, part-time.  

As mudanças destes sistemas deixaram tendências que degradam ainda mais o 

trabalho, como menciona Antunes e Alves (2004), as transformações no trabalho trouxeram 

uma redução do proletariado fabril, tradicional, manual, estável e especializado, as novas 

formas valorizam um profissional polivalente, multifuncional, transforma o trabalho 

improdutivo em produtivo como os setores de serviços. Uma das várias tendências é a 

crescente exclusão dos jovens e idosos.  

...dos jovens que atingiram a idade de ingresso no mercado de trabalho e 
que, sem perspectiva de emprego, acabam muitas vezes engrossando as 
fileiras dos trabalhos precários, dos desempregados, sem perspectivas de 
trabalho, dada a vigência da sociedade do desemprego estrutural 
(ANTUNES; ALVES, 2004, p. 339).  
 
 

 Esta afirmação de Antunes e Alves, reforça a preocupação de Augusto (2017), que foi 

desencadeadora desta pesquisa, o sistema neoliberal ou neoconservador, vem se aprofundando 

ao decorrer do tempo, sendo o jovem afetado por não ter a formação adequada, e os 

trabalhadores considerados “idosos”, vem sofrendo por não se adequarem às novas formas de 

trabalho.  

...uma vez excluídos do trabalho, dificilmente conseguem reingresso no 
mercado de trabalho. Somam-se desse modo, aos contingentes do chamado 
trabalho informal, aos desempregados, aos “trabalhos voluntários” e etc. O 
mundo do trabalho atual tem recusado os trabalhadores herdeiros da “cultura 
fordista”, fortemente especializados, que são substituídos pelo trabalhador 
“polivalente e multifuncional” da era Toyotista (ANTUNES; ALVES, 2004, 
p. 339). 
 
 

Portanto, supondo que a degradação do trabalho material e imaterial, é uma das 

consequências e/ou objetivos de uma ideologia que busca flexibilizar os educadores, na 
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intenção de flexibilizar os trabalhadores, para que possa dar andamento a este projeto 

neoliberal. Então, os excluídos da educação e trabalhadores ativos e inativos, que buscam uma 

formação para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho, deparam-se com um profissional 

que irá dar ferramentas para que se torne flexibilizado?  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Desenvolver uma pesquisa de cunho sociológico, é uma tarefa que requer cautela, não 

é viável focar apenas em metodologias quantitativas, pois estas são direcionadas para coletas 

de dados, como nas ciências da natureza, que são de certa forma axiológica, como afirma 

Lovy ao refletir sobre Goldmam no livro “As aventuras de Karl Marx contra o Barão de 

Munchhausen” (1996, p. 139), ao estudar Física, Química, Matemática, dentre outras, todas 

elas têm ligações epistemológicas e estruturais que completam uma à outra, já nas ciências 

sociais, as várias estruturas ou ideologias são obstáculos no desvelar da realidade.  

Sendo o foco desta pesquisa a reflexão sobre a precarização do trabalho dos gestores 

da Educação de Jovens e Adultos, precisar-se-á observar as leis que regem esta profissão, com 

um olhar crítico, esboçando uma relação com a sociedade, trabalho e movimentos 

econômicos, tendo como guia uma concepção histórica dialética, analisando os motivos e 

intenções que culminam em determinadas leis, para que possamos contrapor com as 

realidades das escolas, dentro das salas de aula, para saber se elas são ou não efetivadas e caso 

não sejam, o porquê de não o ser. Neste ponto já terá um cenário do trabalho, com estes dados 

estruturados dá-se o processo de reflexão sobre eles, utilizando referências que se debruçaram 

sobre a categoria trabalho, confrontando ideias e ideologias, para que tenhamos a pretensão de 

chegar a uma conclusão. No momento da escrita deste artigo, estamos elaborando o “estado 

da arte”, por isso vamos aqui expressar à que ponto estão os estudos acerca do trabalho 

docente, para que em próximas etapas, tenhamos possibilidades de aprofundar em entrevistas 

e levantamentos de dados sobre a situação real dos professores e professoras e gestoras da 

EJA.  

Sobre o “estado da arte” é salutar distingui-lo dos demais métodos de pesquisa, este 

por sua vez também conhecido como “estado do conhecimento” (FERREIRA, 2002), tem a 

intenção de levantar informações acerca de um determinado tema, por meio de leituras de 

resumos de artigos, dissertações e teses, na busca por uma linha de raciocínio que possa 

basilar a pesquisa e avançar um pouco.  
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Essa leitura possível dos resumos não se constrói linearmente ou em uma 
simples cadeia. Cada resumo, mais do que ligado àqueles que o antecedem e 
o sucedem, traz no interior de si mesmo vozes de outros enunciados. A 
imagem que melhor pode explicar é a de rede e não de cadeia. Rede de 
vários fios que se cruzam, que se rompem, que se unem, que se questionam 
dependendo do ponto que se estabelece como partida em cada texto. 
(FERREIRA, p. 270. 2002).  

 

Pensando nessa rede que se constrói por meio de leituras de resumos de artigos, 

dissertações e teses, visualizamos as várias possibilidades, pois ao pesquisar em determinadas 

ferramentas de pesquisas reconhecidas nacional e internacionalmente, como o BDTD4 

(Biblioteca Digital de Teses e Dissertações), a Scielo5 (Scientific Eletronic Llibrary Online), e 

periódicos6 de Universidade brasileiras, percebemos que as linhas de raciocínio dos trabalhos 

encontrado, mesmo que não totalmente vinculado ao nosso objeto, contém palavras chaves, 

referenciais teóricos e epistemológicos que podem ajudar à nos guiar.  

 

Resultados 

 Ao iniciar o levantamento das informações das obras disponíveis virtualmente, 

utilizamos as palavras chaves deste trabalho em primeira aproximação: Trabalho, 

Precarização e EJA. Encontramos no BDTD 6 trabalhos, relacionados no quadro 1. A 

pesquisa feita com as mesmas palavras chaves no site da Scielo, nos traz uma outra realidade, 

com apenas um artigo encontrado (quadro 2).  

Na pesquisa feita no periódico da UFU, que busca em todos os periódicos das 

universidade do Brasil, não obtivemos retorno com as palavras citadas, em seguida foi feito 

uma rearranjo, retirado as últimas palavras, e refeito a pesquisa somente com o termo 

“Trabalho”, nesta impetramos uma grande quantidade de trabalhos vinculados à revista 

Trabalho e Educação que está disponível desde 2008, esta é um periódico quadrimestral, 

publicado pelo Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Educação (NETE), do Programa de Pós-

Graduação da Faculdade de Educação (FAE), na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG)7.  

Ao analisar os títulos encontrados, nos deparamos  

A leitura dos resumos dos trabalhos.  

 

                                                             
4 http://bdtd.ibict.br/vufind/ 
5 https://www.scielo.org/ 
6 http://www.periodicos.capes.gov.br/  
7 Texto informado no site da revista, disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/trabedu/about 
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Tal resposta nos aponta uma necessidade de aprofundamento na leitura destes 

periódicos, tarefa na qual será feita no decorrer da pesquisa, objetivando o máximo de 

compreensão do “estado da arte”.  

 

Quadro 1: Trabalhos pesquisados no BDTD 
Nome do trabalho Ano de 

defesa 
Tese Dissertação Autor (a) Orientador (a) 

A prática social de 

luta dos 

trabalhadores da 

EJA na rede 

pública de Porto 

Alegre-RS um 

estudo de caso. Por 

Soares, Sônia Ribas 

de Souza 

2013 X  

Sônia Ribas de Souza 

Soares 

Dra. Carmem Lúcia 

Bezerra Machado  

Trabalho e 

formação docente 

em educação física 

na educação de 

jovens e adultos na 

rede municipal de 

Belém/PA 

2017 X  

Maria da Conceição 

dos Santos Costa  

Prof. Dr. Salomão A. M. 

Hage e coorientação da 

Profa. Olgaíses C. 

Maués.  

Presença do ideário 

neoliberal nos 

sentidos e 

significados sobre 

trabalho em 

estudante da 

educação de jovens 

e adultos: uma 

análise sócio-

histórica 

2007  X 

Érika Pessanha 

D'Oliveira.  

Professora Doutora 

Wanda Maria Junqueira 

de Aguiar.  

As políticas de 

educação de jovens 

e adultos no Brasil 

e suas formas 

institucionais e 

históricas no 

município de 

2010 X  

Nadeje Martins da 

Rocha Mialchi 

Prof. Dr. Cesar 

Aparecido Nunes 
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Paulínia-SP = as 

contradições e 

potencialidades do 

conceito de 

trabalho como 

princípio educativo 

emancipatório. 

Uma experiência de 

consultoria em 

educação de jovens 

e adultos no 

semiárido do Piauí: 

os limites das ações 

do governo federal 

nas políticas 

publicas 

2009 X  

Adriana Medeiros 

Farias  

Professora Doutora 

Sônia Gilbilei.  

Docência e 

politicidade na 

Educação de 

Jovens e Adultos: 

com a palavra, os 

professores 

2015 X  

Eliacy dos Santos 

Saboya Nobre  

Profa. Dra. Eliane Dayse 

Pontes Furtado  

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Quadro 2: Trabalhos pesquisados no Scielo.  
Nome do trabalho Artigo  Autor (a) Local da Publicação.  

A DESESPECIALIZAÇÃO DO 
TRABALHO DOCENTE NO MÉXICO: 
REFLEXÕES SOBRE AS 
EXPERIÊNCIAS DE EJA E DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

X 

Adriano 
Larentes da 
Silva 

Educação em Revista. Set 
2017, Volume 33 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Os resumos destes trabalhos podem direcionar futuros estudos. O primeiro deles, tese 

de doutoramento com o título “A prática social de luta dos trabalhadores da EJA na rede 

pública de Porto Alegre-RS um estudo de caso”, (Soares. 2013), sob orientação da Professora 

Doutora Carmem Lúcia Bezerra Machado, destaca em seu resumo a relação entre o trabalho 

dos profissionais da EJA, dos alunos do campo e suas manifestações no cotidiano escolar, na 

rede pública escolar de Porto Alegre – RS, nos últimos 20 anos (Soares, 2013), em como, a 

atuação do professor para com estes alunos é fundamental para compreenderem suas 

realidades, que muitas das vezes se misturam com a do próprio docente. Convida para a 
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leitura de seu trabalho, dizendo que ao aprofundar na pesquisa o leitor irá perceber os 

mecanismos de ideologia e alienação, que mascara as contradições do capitalismo. Conclui 

seu resumo afirmando que os movimentos de luta é um “vir a ser”, a luta sempre existiu e 

continuará a se reconfigurar.   

Na leitura da tese “Trabalho e formação docente em educação física na educação de 

jovens e adultos na rede municipal de Belém/PA”, de autoria da Professora Maria da 

Conceição dos Santos Costa e orientada pela Professora Doutora Salomão A. Mufarrej Hage, 

defendido em 2017. Ela destaca a formação docente e trabalho do profissional da Educação 

Física relacionada com os educandos da EJA, em que o trabalho se materializa na escola de 

modo expropriado, precarizado, intensificado e solitário. Demonstra que a formação do aluno 

na graduação, não tem um currículo que respalda as condições singulares dos educandos da 

EJA. Ela traz um dado constante, em quase todos os estudos, que é o fechamento de salas de 

aula, que a agravam a precarização e exclusão destes jovens e adultos, o que provoca 

resistência dos docentes.  

 O trabalho da Professora Érika Pessanha D’Oliveira, com o título: “Presença do 

ideário neoliberal nos sentidos e significados sobre trabalho em estudante da educação de 

jovens e adultos: uma análise sócio-histórica”, orientado pela Profª Drª Wanda Maria 

Junqueira de Aguiar, utiliza da sociologia Sócio-histórica para demonstrar como o ideário 

neoliberal é difundido e apropriado por uma estudante da EJA, que em suas falas afirmam a 

forma individualizada de realização no mundo do trabalho e dentro da família, o 

“empreendedorar-se”, que lança um véu sob as contradições e degradações do sistema, dando 

ao trabalhador a sensação de que está “tendo” oportunidades para se tornar independente.  

Os outros três trabalhos:  

 As políticas de educação de jovens e adultos no Brasil e suas formas 
institucionais e históricas no município de Paulínia-SP = as contradições e 
potencialidades do conceito de trabalho como princípio educativo 
emancipatório. (2010) Autor: Nadeje Martins da Rocha Mialchi, sob 
orientação do Prof. Dr. Cesar Aparecido Nunes;  Uma experiência de consultoria em educação de jovens e adultos no semiárido 
do Piauí: os limites das ações do governo federal nas políticas publicas. (2009). 
Autora: Adriana Medeiros Farias e orientado pela Professora Doutora Sônia 
Gilbilei e;    Docência e politicidade na Educação de Jovens e Adultos: com a palavra, os 
professores (2015). Autora: Eliacy dos Santos Saboya Nobre, orientado pela 
Profa. Dra. Eliane Dayse Pontes Furtado.  

 

Estes por sua vez trazem conceitos que coadunam com os trabalhos anteriores, 

reforçando o que foi proposto neste artigo, que a degradação dos docentes da EJA, se 
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materializa também na degradação dos trabalhadores alunos, que buscam uma melhor 

educação para se posicionarem de forma mais competitiva no mercado, mas que por sua vez 

encontram a mesma educação de antes, com caráter compensatório e/ou para somente ter o 

diploma.  
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GT5 - História, Trabalho, Educação e Conflitos Sociais Globais 
 

INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE E O PROCESSO DE 
SUBJETIVAÇÃO: UMA REFLEXÃO A PARTIR DO 

PLANO DE METAS FLUMINENSE 
 

Vera Nepomuceno1 
 
Resumo 
A educação pública vem passando por mudanças relacionadas ao ajuste dos Estados nacionais 
às orientações econômicas e políticas que hegemonizam as relações internacionais no Brasil e 
no mundo. Tais mudanças atingem aspectos estruturantes das políticas educacionais, 
envolvendo alterações nos princípios e diretrizes de ação que incidem diretamente sobre a 
organização do trabalho docente, sobressaindo-se uma perspectiva gerencial ancorada em uma 
complexa rede de mecanismos de regulação educacional, com destaque para a avaliação 
externa do desempenho escolar, das instituições e dos docentes como eixo central das 
chamadas “políticas de responsabilização”. No Brasil a partir dos anos 1990 vivenciamos 
essas mudanças educacionais marcadas pela progressiva presença desses mecanismos, que 
além de terem tido posição central na ação do nível nacional de governo, foram também 
adotadas por estados e municípios, com relevantes repercussões sobre a ação escolar e a 
prática do trabalho docente. Estas políticas vieram gerando sobrecarga de atividades 
administrativas, múltiplas intervenções nas práticas pedagógicas, alterações intermitentes de 
rotinas, calendários e orientações, dentre outros problemas. Nessa perspectiva, o presente 
texto apresenta elementos que pretende contribuir na reflexão acerca do atual processo de 
intensificação do trabalho docente nas políticas de responsabilização do professor e na captura 
desta lógica pela subjetividade deste trabalhador. Com o objetivo de relacionar as principais 
transformações que vem ocorrendo no mundo do trabalho e os seus impactos na educação, 
examinaremos à luz do materialismo histórico as possíveis conexões entre a intensificação do 
trabalho docente e sua materialização na individualização/precarização deste trabalhador. A 
partir de informações obtidas por meio de pesquisa documental e institucional, desenvolvida 
no âmbito do mestrado acadêmico, reportamo-nos a implementação do “Plano de Metas” pelo 
governo do estado do Rio de Janeiro, através do Decreto Nº 42.793/2011, cuja forma de 
realização produziu, de maneira particularmente intensa, um novo modo de governo do 
trabalho docente intensificando suas atividades pedagógicas, administrativas, e acentuando o 
processo de sofrimento através da “suspensão ou supressão na capacidade de pensar”, 
(DEJOURS, 1999), quando este profissional passa então a operar sua práxis, profundamente 
afetada pela lógica empresarial. Desta forma apresentamos a categoria trabalho, (ANTUNES, 
2013; ROSSO, 2008 e 2013), como a de maior potência na constituição subjetiva dos sujeitos 
históricos, e elegemos o trabalho docente para ilustrar esta análise. Escolhas que resultaram 
do fato de considerar o professor como figura central na implementação de projetos e 
programas educativos levados a cabo pelos governos, que veem no último período sendo 
objeto de uma série de políticas de responsabilização dele. Apresentaremos os efeitos do 
controle e da corrosão das condições de atuação docente, bem como os processos de 
resistência protagonizados pelos profissionais de educação, que se manifestam no próprio 
corpo, por meio do adoecimento, mas também por meio de movimentações coletivas e mais 
organizadas. 
 

                                                             
1Doutoranda da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), do Programa de Políticas Públicas e 
Formação Humana (PPFH). Info_ver@hotmail.com 
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Palavras-chave: Trabalho docente. Responsabilização. Precarização do trabalho docente 
 

1 Introdução  

A crise estrutural do sistema metabólico do capital vem atingindo todas as esferas de 

produção e reprodução social, ampliando assim suas características destrutivas, “Sob o 

sistema de controle social capitalista, não pode haver outra forma de escapar de tais 

‗distúrbios e disfunções de curto prazo a não ser pela intensificação das taxas específicas de 

exploração” (MÉSZÁROS, 2009, p. 71). Neste cenário temos um aprofundamento na 

flexibilização dos direitos dos trabalhadores que vem cada vez mais modificando 

comportamentos, exigindo “flexibilidade dos corpos e das mentes. E seus próprios 

comportamentos devem passar de rígidos para flexíveis. (ROSSO, 2017, p. 268, grifo meu). 

Logo, se a intensificação do trabalho já é uma constante para garantir os índices de 

acumulação exigidos no modo de produção capitalista; nas crises, o processo se amplia, 

acarretando ainda mais tarefas para aqueles que já estavam assoberbados, trazendo a saber: 

mais cobranças de metas e resultados, aumento de carga de trabalho, acúmulo de tarefas e 

elevação do ritmo do trabalho, Rosso (2008). 

Trago os resultados obtidos na pesquisa realizada sobre os impactos do “Plano de 

Metas”, onde se evidenciou a intensificação do trabalho docente, numa modalidade ainda 

mais perturbadora, a “auto intensificação” como definiu Dalila de Oliveira (2007). Os 

professores da rede estadual do Rio de Janeiro passaram a acumular tarefas e funções 

necessárias para a obtenção da pontuação exigida pelo governo para o alcance das metas e 

consequente pagamento de bonificações. É a racionalização da lógica do capital penetrando 

na educação pública e intensificando o trabalho docente. 

 

1.1 Objetivos 

Relacionar as principais transformações que vem ocorrendo no mundo do trabalho e 

seus impactos na educação com a captura desta lógica pela subjetividade dos professores.  

 

2 Referencial Teórico 

Harvey (2016) nas suas problematizações relacionadas ao modo de produção 

capitalista e as questões que colaboram e impactam na construção da subjetividade. Antunes 

(2015) e Rosso (2008, 2013 e 2017), que apresentam a categoria trabalho como de grande 

potência na constituição subjetiva dos sujeitos históricos, e Dejours (1999) com os elementos 

que auxiliam na análise em relação ao processo de sofrimento, “suspensão ou supressão na 
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capacidade de pensar” do professor quando opera a práxis, profundamente afetada pela lógica 

empresarial.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Proponho examinar à luz do materialismo histórico, as possíveis conexões entre a 

intensificação do trabalho docente, sua materialização na precarização das condições de 

trabalho, com a individualização de um trabalho essencialmente coletivo, que vem 

interferindo na subjetividade deste trabalhador. Buscarei através dos resultados apontados na 

minha dissertação2, que teve como foco a implementação do “Plano de Metas”3 pela 

secretaria estadual de educação do Rio de Janeiro, através do Decreto Nº 42.793/2011, 

elucidar as minhas hipóteses. 

 

4 Resultados 

A centralização do currículo, a instauração de mecanismos de quase-mercado e a 

avaliação externa dos estabelecimentos e dos professores afetam tanto os modos de regulação 

do sistema como o funcionamento das escolas e do trabalho docente. (LELIS, 2009). A 

cobrança se internaliza, há um desconforto que desencadeia sofrimento e adoecimento. Como 

se evidencia nos relatos abaixo: 

Nas entrevistas que realizamos, uma das professoras enfatiza o quanto o aumento de 
funções vem sobrecarregando e alterando a sua relação com o trabalho docente a partir 
do Plano de metas:  
Muito tempo para lançar a nota no Conexão4, horas a mais de trabalho lançando notas 
e muita cobrança da direção que chega a telefonar em qualquer dia ou horário 
cobrando o lançamento das notas, além dos e-mails. Além do que o lançamento no 
(sistema) conexão é precário e demanda muitas horas. Este ano estará muito pior pois 
temos turmas com cinquenta nomes na chamada e mais de quarenta frequentando. E o 
sistema é lento e apresenta problemas. Ex. nas horas de enviar/salvar os lançamentos, 
as notas apagam! (Professora S)  
Quando a mesma professora responde à indagação sobre alteração da sua rotina de 
trabalho, a partir da implementação do Plano de Metas, fica evidente a relação de 

                                                             
2
 NEPOMUCENO, Vera Lúcia da Costa. “O Plano de Metas e seus possíveis efeitos no trabalho docente na rede 

estadual de ensino do Rio de Janeiro”.  2014. Dissertação na Faculdade de Formação de Professores, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ) 

3 Cabe ressaltar que a ementa do Decreto não utiliza o termo “Plano”, mas explicita que o mesmo “Estabelece 
programas para o aprimoramento e valorização dos servidores públicos da Secretaria de Estado de Educação do 
Rio de Janeiro - SEEDUC e dá outras providências”. No corpo da lei, a palavra “meta” aparece 16 vezes, mas 
não se observa o termo “plano de metas” que, no entanto, aparece em inúmeras falas oficiais que precederam sua 
apresentação e acompanharam sua implementação. O termo também aparece no site da Seeduc/RJ, designando o 
conjunto de medidas constitutivas da reforma educacional iniciada formalmente pelo referido Decreto. 

4 Em 2010 a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, SEEDUC, apresenta o Projeto Conexão. Este se 
constitui em uma rede de internet que interliga escolas, profissionais, SEEDUC e comunidade escolar. Se 
inaugurava assim práticas que favoreceram o acompanhamento e o controle das escolas e de seus profissionais. 
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responsabilização e culpa, num processo de subjetivação que, atinge as emoções e 
resulta também num processo de intensificação, revelando o nexo entre as reformas e 
a auto intensificação do trabalho docente. Seu depoimento reforça como as novas 
demandas de gestão do governo do seu trabalho escolar, estimulam uma nova moral, 
impondo por sua vez, uma nova identidade docente: 
Sim. Minha rotina mudou principalmente com o lançamento das notas, é muito 
estressante. Perdemos o sono com medo de não conseguir lançar nossas notas. E 
sermos citados e ridicularizados nos conselhos de classe, como exemplo daqueles que 
prejudicaram a “nota” da escola e causadores do prejuízo do não recebimento da 
bonificação por desempenho. (Professora S). (NEPOMUCENO, 2014, p. 150, grifo 
meu) 

Situação que gera sofrimento em uma das atividades inerentes ao trabalho docente que 

é a avaliação. Fato que traz inquietação e aproxima a análise das elaborações de Dejours em 

relação a psicodinâmica do trabalho. 

Partindo da análise do sofrimento nas situações comuns de trabalho, a psicodinâmica 
do trabalho vê-se hoje impelida a examinar como tantas pessoas de bem aceitam 
prestar sua colaboração num novo sistema de gestão empresarial que vai 
constantemente ganhando terreno nos serviços, na administração do Estado, nos 
hospitais etc., do mesmo modo do que no setor privado. Novo sistema que se baseia 
na utilização metódica da ameaça e uma estratégia eficaz de distorção de 
comunicação. Sistema que gera adversidade, miséria e pobreza para uma parcela 
crescente da população, (...) Sistema que tem, portanto, papel importante nas formas 
concretas que assume o desenvolvimento da sociedade neoliberal. (DEJOURS, 1999, 
p. 139) 

A implementação do “Plano de Metas” além de confirmar um dos principais 

elementos de auto intensificação/responsabilização5, também corrobora na internalização da 

racionalidade estratégica, quando é flagrante a colaboração deste trabalhador com práticas 

que, no entanto, ele mesmo reprova. Desta forma, resguardando as diferenças entre concepção 

de trabalho intelectual e imaterial, que possui o trabalho docente, nos arriscamos a verificar 

elos de uma reestruturação produtiva deste trabalhador, tal qual a vivida em outros setores da 

economia, e subjacente a esse processo, um sofrimento psicológico que gera adoecimentos. 

Tais aspectos de intensificação/responsabilização vêm apontados na medida em que 

são objetos de tensão entre as responsabilidades e o aumento do ritmo de trabalho, abrem a 

perspectiva de uma outra categoria de produção que pode ser traduzida pela rubrica de uma 

individualização sistemática do trabalho docente. Quando os professores passam a ser 

remunerados de acordo com desempenho/resultados e não mais por critérios que privilegiam 

formação, experiência e carga horária, está se introduzindo na prática uma nova lógica no 

trabalho docente. Se impõem uma visão pragmática e utilitarista, onde a competição e os 

valores empresariais transformam se em referência para a organização e governo do trabalho 

docente. 
                                                             
5Nessa proposta, os professores passaram a ter uma remuneração de acordo com os resultados obtidos, 
demonstrando o caráter da individualização das mudanças vividas no mundo do trabalho com a imposição da 
lógica mercantil, onde o trabalhador é em última instância, patrão de si mesmo, pois dependerá de seu empenho, 
ou não, uma melhor remuneração. 
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O mérito passa a ser o critério de valorização desse profissional. Através da 

meritocracia, as desigualdades sociais são diluídas, substituídas e referenciadas por qualidades 

pessoais como; dedicação, talento e esforço. A construção ideológica se desloca das empresas 

para as escolas em uma meritocracia do produtivismo e da produtividade, balizados por 

critérios individuais.  

Em uma única medida o Estado retira de suas atribuições a valorização desse 

trabalhador transferindo para o professor a responsabilização pelo sucesso/fracasso não só do 

desempenho do aluno, como também a respeito da remuneração e carreira, tornando o 

professor único responsável pela sua remuneração. Ações que denotam o ardil das reformas 

do estado já apresentadas por Bresser-Pereira. 

A criação das gratificações de desempenho representa a continuidade do processo de 
aperfeiçoamento dos instrumentos que associam parte da remuneração ao desempenho 
do servidor, em consonância com os princípios da administração gerencial, voltada 
para resultados. (BRESSER–PEREIRA, 2002) 

Aplica assim os preceitos determinados pelos organismos internacionais que indicam 

uma série de cortes e otimização de custos6. Nega a lógica da indexação salarial de uma 

política de reajustes lineares e paritários. Condiciona os aumentos à disponibilidade efetiva do 

orçamento e do aumento da produtividade, sem contar a situação dos aposentados, visto que, 

como não “produzem” não terão acesso ao pagamento do bônus, ferindo a paridade.  

Na busca de conseguir expressar a centralidade deste trabalhador nos processos de 

reestruturação e reengenharia no mundo do trabalho dentro das escolas brasileiras, apresento 

de forma indicativa algumas destas políticas que vêm contribuindo neste cenário de (re) 

configurações do trabalho docente e na subjetividade deste trabalhador.  

Metodologicamente é preciso primeiro destacar que a docência está inserida em um 

processo de produção como qualquer outro trabalho, e assim, é nessa atividade que esse 

sujeito do qual estamos tratando se constitui como trabalhador. Um trabalhador intelectual de 

natureza imaterial, onde a sua essência reside na produção de “trabalho não material”. 
(...) ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 
humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens(...) 
para produzir materialmente o homem precisa antecipar em ideias e objetivos da ação 
que significa que ele representa mentalmente os objetivos reais. Essa representação 
inclui o aspecto das propriedades do mundo real (ciência), de valorização (ética) e de 
simbolização (arte). Tais aspectos, na medida que são objetos de preocupação 

                                                             
6O Banco Mundial divulgou em novembro de 2017 documento cujo título “Um Ajuste Justo: análise da 
eficiência e equidade do gasto público no Brasil” que, em um de seus capítulos trata da Educação Brasileira e, 
em especial sobre o seu financiamento. O título do capítulo é: “Gastar mais ou melhor? Eficiência e Equidade da 
Educação Pública”, fala por si só. Um ajuste justo, análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. 
Grupo banco Mundial. Disponível 
em:http://documents.worldbank.org/curated/pt/884871511196609355/pdf/121480-REVISED-PORTUGUESE-
Brazil-Public-Expenditure-Review-Overview-Portuguese-Final-revised.pdf Acesso em 16 de dezembro de 2017. 
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explícita e direta, abrem a perspectiva de uma outra categoria de produção que pode 
ser traduzida pela rubrica “trabalho não-material”. Trata-se aqui da produção de 
ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos. Numa palavra, trata-se da produção do 
saber sobre a cultura, isto é, o conjunto da produção humana. Obviamente, a educação 
situa-se nessa categoria de trabalho não-material (Saviani, 2008, p.12-13)  

Dito isto, ressalto também o papel do Estado, que requisita a todo momento, o 

professor para atuar como seu representante. Irradia ideologias que sinalizam diferentes 

aspectos da natureza alienadora, expropriadora e destrutiva que assume as relações sociais 

capitalistas. Esta relação se expressa através do aprofundamento de processos e técnicas de 

exploração e expropriação da classe trabalhadora que além de proporcionar a penetração dos 

critérios e valores mercantis em todas as esferas da vida, penetra a educação pública através 

da organização e regulação do trabalho docente sob os critérios da gerência e de mercadoria. 

Um processo, portanto, que visa transformar o trabalho complexo do professor em trabalho 

simples, orientado pela lógica do capital. Desta forma, através do governo desse trabalhador 

se forja um arcabouço ideológico com a sua produção não-material.  

 Desde os anos de 1990 o professor vem sofrendo intenso processo de 

destituição de competências que incide diretamente sobre a sua autonomia, nesta engrenagem 

vai se transformando em “alvo e refém”, num processo correlato e contraditório de múltiplas 

relações. Onde através de uma política de responsabilização se impõem ao professor a culpa 

pelo fracasso escolar. Serão a partir de mudanças na legislação que as avaliações passarão a 

ter papel de destaque nesta política. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB/1996 a 

avaliação institucional chega a ser citada de forma sistemática, em pelo menos dez artigos. A 

nova lei traz uma mudança de concepção do poder do Estado, torna–o mais controlador, e 

desloca o foco da avaliação para os resultados, transferindo para o professor a 

responsabilidade pelo ônus/bônus da educação.  

A LDB traz como inovação a avaliação do rendimento escolar em larga escala, institui 

um processo regular de avaliação do ensino por meio de sistema específico que está 

assegurado nos art. 9º e 87º. O inciso V do artigo 9º incumbe a União de “coletar, analisar e 

disseminar informações sobre educação”. E no inciso VI estabelece uma centralização inédita: 

Caberá à União: “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 

fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a 

definição de prioridades e melhoria da qualidade do ensino”. No intuito de assegurar que as 

diretrizes da política de responsabilização possam se expandir em todo Estado brasileiro. 

Conforme verificado no art. 87, § 3º, inciso IV, que dá maior definição a essa disposição, 

quando estabelece que os Municípios, os Estados e a União deverão “integrar todos os 
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estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema nacional de avaliação do 

rendimento escolar”.  

A centralidade assumida por sistemas de avaliação externa na organização dos 

sistemas, a partir da LDB, assinala um momento importante de mudanças nas formas de 

controle, mudanças segundo as quais, estes, não serão mais exercidos por meio de 

mecanismos como os relacionados à supervisão educacional, à definição de um currículo ou 

ao estabelecimento de carga horária específica, mas fundamentalmente, por meio de formas 

de monitoramento de resultado, obtidos por meio de estatísticas de fluxo escolar e por meio 

de mecanismos sistemáticos de avaliação padronizada de desempenho escolar. São os “olhos 

e ouvidos” direcionado ao trabalho docente, exercendo total controle e governo da atividade 

laboral deste trabalhador.  

Assim, os sistemas de avaliação da educação passam a estar associados aos processos 

de descentralização e de melhoria da qualidade de ensino relacionada a resultados aferíveis. 

Ao tornarem–se componentes políticos centrais, os sistemas de avaliação transformam–se em 

uma atividade sistemática e de longo alcance, legalmente chancelada e centralmente assumida 

e institucionalizada, (BONAMINO, 2000). Estabelecidas as metas e os padrões de 

rendimento, implementam–se sistemas de avaliação que devem monitorar o alcance deles. 

Com este referencial, ergue–se um projeto de educação que abriu uma avenida para a 

implementação de um modelo que ao buscar responsabilizar o professor pelo fracasso da 

educação trará ainda mais elementos à intensificação do trabalho do professor. 

A instituição do Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, com o Decreto 

Federal 4482/2005, aprofundará a reforma iniciada na LDB. Os programas que compuseram o 

PDE se tornaram uma espécie de “fluxo–conversão” (BARÃO, 2009), onde as escolas têm de 

alcançar os padrões educacionais dos países integrantes da Organização para a Cooperação e 

o Desenvolvimento Econômico, OCDE, através de resultados alcançados no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, que combina dois elementos fundamentais para 

essa perspectiva: proficiência7 dos alunos e taxa de aprovação. O resultado será considerado 

como o do nível de aprendizado, na saída dos segmentos. A média das taxas de aprovação em 

cada série/ano que compõe o segmento é o segundo elemento que constituiu o IDEB, 

apresentando uma noção do tempo médio gasto para completar cada segmento. Esse sistema 

                                                             
7A proficiência é aferida por avaliações padronizadas e elaboradas pelo Governo Federal, em português e 
matemática, aplicados a cada dois anos: a Prova Brasil e o Sistema de avaliação da Educação Básica, Saeb. Esses 
exames são realizados no final do ano, pelos alunos da última série/ano do Ensino Fundamental Regular (5º ano 
ou 9º ano), e do Ensino Médio (3ª ou 4ª série). 
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de avaliação criado pelo governo federal e adotado por alguns governos estaduais, se 

expandiu por todo o território. Se impõem um mecanismo de controle da qualidade da 

educação por meio da avaliação de desempenho escolar, se aferindo a produtividade e 

responsabilizando as escolas/professores, individualmente, pela qualidade do ensino. É a 

lógica mercantilista se reproduzindo na área educacional, (re) configurando o trabalho 

docente. 

Em 24 de abril de 2007 o governo federal lançou oficialmente o Plano de 

Desenvolvimento da Educação, juntamente com Decreto nº 6.094, que dispõe sobre a 

implementação do “Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação”8, um impulsionador 

do PDE. Estas medidas transformaram o PDE numa política pública, de Estado, superando a 

tática de apenas uma política de governo. Com a assinatura deste documento, o MEC passará 

a estabelecer um compromisso em prestar assistência financeira e técnica aos Estados e 

Municípios que aderirem ao termo. 

A responsabilização pelo sucesso/fracasso escolar ao trabalho do professor se revelará 

através de propostas referentes à remuneração do magistério vinculadas a remunerações 

variáveis contidas no decreto que instituiu o PDE. No artigo 2º do Decreto, nos incisos de XII 

a XVII as diretrizes que o governo federal, em regime de colaboração com os Estados, 

Municípios e o Distrito Federal, determinará aos docentes, vinculando aos seus salários a uma 

remuneração relacionada ao mérito e à responsabilização. Ainda no mesmo artigo, inciso 

XIII, ficará explícito a lógica de responsabilização com a instituição da política do mérito e da 

avaliação por desempenho na implantação dos planos de carreira, cargos e salários.  

No parágrafo único do referido artigo, consolida–se o IDEB não só como o indicador 

do desempenho escolar, mas, indiretamente, como o principal parâmetro de avaliação dos 

docentes, na medida em que os resultados desse indicador passarão a representar também a 

eficácia, ou não, do desempenho deste profissional, na ótica dos governantes e reformadores 

empresariais. Além de todas estas medidas contidas na legislação apresentada, a própria 

                                                             
8Fundado em 2006, O Compromisso Todos Pela Educação é uma organização da sociedade civil conduzida por 
um grupo de empreendedores e composta hegemonicamente por empresários e fundações empresariais, é um 
movimento que propaga o objetivo de contribuir para que até 2022, o País assegure a todas as crianças e jovens o 
direito a Educação Básica de qualidade. Congrega representantes de diferentes setores da sociedade, como 
gestores públicos, educadores, pais, alunos, pesquisadores, profissionais de imprensa, empresários e pessoas ou 
organizações sociais. É um grupo de grande peso político e econômico, com forte presença nas mídias do país e 
de perfil conservador. Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/o-tpe/. Acesso em: 22 
de mai. 2014.   
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divulgação do resultado dos índices do IDEB, proporciona um “rankeamento” entre as 

escolas da rede e entre as próprias redes de ensino da federação, aguçando a competitividade, 

tão presente no mundo empresarial e agora disseminada entre os docentes. 

Este “rankeamento” levou a uma corrida entre os estados pelas melhores posições no 
IDEB, induzindo-os a adotarem critérios e mecanismos similares para a avaliação de 
suas políticas educacionais. Diversos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e 
Pernambuco, vêm, a partir de então, realizando políticas próprias de avaliação externa, 
com enormes semelhanças entre si, que praticamente transpõem o IDEB para as 
esferas estaduais. Em São Paulo, foi criado do IDESP, no Rio de Janeiro foi criado o 
IDERJ, mudando-se apenas o “SP” por “RJ”. Vários estados estão associando essas 
políticas a bonificações ou sanções, com o objetivo de induzir as unidades escolares e 
os docentes a se mobilizarem em direção ao alcance das metas, definidas em termos 
de produtividade aferida por indicadores e avaliações padronizadas que têm, como 
requisitos fundamentais, o desempenho dos alunos. O SARESP em São Paulo, e 
SAERJ9, no Rio de Janeiro, são provas que avaliam o desempenho dos alunos das 
respectivas redes públicas estaduais. No caso da rede estadual do Rio, os professores e 
funcionários têm a promessa de receberem o 14º, 15º ou até o 16º salário, caso 
cumpram integralmente as metas estabelecidas pelo governo estadual. (ALGEBAILE; 
NEPOMUCENO; SOUZA, 2013, p. 9) 

Os resultados das avaliações, inicialmente pouco utilizados pelos gestores, frente a 

esse quadro de Reformas, passaram a ter impacto na administração educacional e a servirem 

ao propósito de aprofundar as mudanças necessárias ao Estado gerencial. O resultado do 

IDEB se transformará então numa ferramenta estratégica de gestão, pois com base nele, os 

governos passaram a traçar as metas que as escolas precisavam atingir, redefinindo a função 

da escola/professor e incidindo diretamente no controle do tempo e do trabalho docente.  

Desta forma a instituição do Plano de Metas no Rio de Janeiro, apresentado em janeiro 

de 2011, através do Decreto Estadual nº 42.79310, se mostrou em completa sintonia com as 

orientações contidas na LDB/96, no PDE/2007 e ao Plano de Metas do Compromisso Todos 

pela Educação. Com o objetivo declarado em elevar a colocação da educação estadual aos 

cinco primeiros lugares do IDEB até 2013, definiu-se como um programa de bonificação por 

resultados com a finalidade de promover a melhoria dos índices da educação pública do 

Estado do Rio de Janeiro para que esteja entre os cinco melhores Estados no IDEB até 2013, 

de forma a reverter o penúltimo lugar alcançado na avaliação em 2009. Pretendia–se melhorar 

os índices da rede e aumentar a produtividade por meio da coerção, estabelecendo programas 

que remunerassem os profissionais de educação através de bonificações variáveis. Para a 

                                                             
9Após a greve de 2016 dos profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro e diversas ocupações 
realizadas pelos estudantes nas unidades escolares, que durou cerca de cinco meses, o governo recua e acaba 
com a avaliação do SAERJ nas escolas estaduais.  
Disponível em: www.seperj.org.br/admin/fotos/boletim/boletim778.pdf . Acesso em 2 de març. 2018. 
 
10 O Plano de Metas tem como base um sistema de avaliação aliado a um programa de bonificação por resultados 
nas escolas da rede estadual do Rio de Janeiro. 
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obtenção do bônus o trabalhador precisava alcançar integralmente as metas estabelecidas pela 

SEEDUC, podendo fazer jus ao 14º, 15º ou até mesmo o 16º salário. 

Os novos reformadores corporativos demonstram sua precária compreensão da 
educação construindo falsas analogias entre a educação e o mundo empresarial. Eles 
pensam que podem consertar a educação aplicando princípios de negócios, 
organização, administração, lei e marketing, e pelo desenvolvimento de um bom 
sistema de coletas de dados que proporcione as informações necessárias para 
incentivar a força de trabalho – diretores, professores e estudantes – com recompensas 
e sanções apropriadas. (RAVITCH, 2011, p. 26). 

Essa política fortemente alardeada pelo governo e pela mídia, ostentou sua verdadeira 

face quando no primeiro ranking, divulgado em 2011, se observou que grande parcela dos 

trabalhadores não foram contemplados com o bônus prometido. Num universo de 75.170 

profissionais da ativa o programa pagou bônus de até três vencimentos base apenas para 

14.500 matrículas. Esse resultado retirou o Estado do Rio de Janeiro do penúltimo lugar, para 

o 15º no ranking do IDEB 2011, mas excluiu cerca de 80% dos profissionais da bonificação, 

fazendo com que o número de servidores beneficiados com essas medidas fosse ínfimo perto 

do total de servidores. 

Desta forma, tal como Gramsci (2000; 2002) indicou acerca das mudanças subjetivas 
que resultam tanto da difusão sistemática de ideias, quanto da modificação das 
condições concretas de organização da vida, maneiras de pensar e de agir vão se 
consolidando e a visão meritocrática se reforça e impulsiona os profissionais da 
educação a buscarem suas gratificações individuais. É um verdadeiro “salve–se quem 
puder”. As escolas se transformam num ambiente de estresse, em que todos ficam 
submetidos a cobranças e ameaças, seja da SEEDUC, dos colegas, da direção, dos 
gerentes das regionais, dos alunos e responsáveis, enfim de todos os que acatam o 
funcionamento da lógica gerencial. (NEPOMUCENO, 2014, p. 129) 

 

5 Considerações Finais 

Nas escolas do Estado do Rio de janeiro, a partir da implementação de programas 

meritocráticos11, os professores tiveram que a lógica empresarial imposta pelos programas. 

Essa nova realidade gerou uma série de resistências: individuais e coletivas. O que me propus 

a refletir nesse texto é o quanto esta política meritocrática trouxe sofrimento, na medida que 

os professores, mesmo lutando juntamente com o sindicato, não conseguiam modificar a 

lógica, e eram submetidos a racionalidade do programa de bonificação. 

Se essa maquinaria continuar a mostrar seu poderio é porque consentimos em fazê-la 
funcionar, mesmo quando isso nos repugna. Mesmo quando isso nos repugna. Por 
quê? As motivações subjetivas do consentimento (isto é, derivadas do sujeito 
psíquico) tem aqui um papel que considero decisivo, senão determinante. Pelo menos 
é isso que mostram as pesquisas sobre o sofrimento no trabalho de que falaremos mais 
adiante. É por intermédio do sofrimento no trabalho que se forma o consentimento 

                                                             
11Antes da implementação do Plano de Metas o governo fluminense aplicou o Programa Nova Escola que 
também possui princípios de responsabilização e de meritocracia. (NAJJAR, 2004; SOUZA, 2007, 
NEPOMUCENO, 2014) 
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para participar do sistema. E quando funciona, o sistema gera, por sua vez, um 
sofrimento crescente entre os que trabalham. (DEJOURS, 1999, p. 17) 

Para os trabalhadores, muitas vezes, é impossível determinar se seus fracassos têm a 

ver com uma falta de estrutura do sistema. E esse dilema é uma das causas de angústia e 

sofrimento que vai tomando a forma do medo de ser incompetente, de não estar à altura ou de 

ser incapaz de enfrentar situações excepcionais ou inesperadas, nas quais esteja envolvida a 

responsabilização dele no sucesso ou fracasso da tarefa. Em outras circunstâncias, embora 

saiba o que está relacionado ao seu ofício, não pode fazê-lo porque é impedido por restrições 

estruturantes. Os colegas disputam, o clima no ambiente de trabalho é desastroso, cada qual 

permanece na solidão do seu mundo, e, todos sofrem as consequências dessa política de 

responsabilização. É a organização do trabalho interferindo nas relações intersubjetivas e 

sociais dos trabalhadores com as organizações. 

Observamos então que com a implementação do Plano de Metas, a intensificação, na 

modalidade de auto intensificação, e, a complexidade do trabalho docente se exacerbaram. 

Trazendo mais sofrimento também. Não se trata apenas de aumento de tempo de trabalho, 

mas também da ampliação das tarefas que os professores são chamados a desempenhar, em 

função das mudanças ocorridas na escola a partir da implementação das políticas 

meritocráticas, com visíveis impactos no cotidiano do trabalho, e na relação entre o professor 

e os trabalhadores da escola, situações que geraram angustia e desconforto para esses 

trabalhadores. A lógica colaborativa é ignorada e todos disputam entre si. 

Percebemos também (NAJJAR, 2004) uma intensificação em relação a questão da 

percepção do tempo na escola na implementação do Plano de Metas, pois concomitantemente 

o professor é requisitado a exercer atividades policrônicas e monocrômicas, aumentando sua 

angústia. 

A racionalidade do Plano de Metas conduziu à individualização das relações e da 

organização do trabalho dos professores. O mais importante era a performance, que, avaliada, 

incidiria sobre as remunerações, através de bônus ou prêmios diferenciados, tornando 

evidente os processos de individualização, complexificando as suas relações de trabalho. Com 

a necessidade de obter índices, o professor veio sofrendo uma perda do seu papel enquanto 

intelectual, deixando de exercer profissionalmente a sua atividade fim da escola, que é 

ensinar, pois vem se transformando num treinador, que adestra os alunos para atingirem as 

metas. 

Todo esse conjunto de mudanças se revelou em algumas entrevistas realizadas no 

percurso da pesquisa sobre os impactos do Plano de Metas no trabalho docente. Expressando 

sentimentos de mal-estar profissional, cansaço e desânimo; como se as condições de trabalho 
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parecessem ser mais difíceis a partir da aplicação do Plano. Demonstrando uma fragmentação 

identitária relacionada às tensões entre as propostas oficiais, revestidas de toda coação e 

controle, e suas concepções pessoais.  

Os professores vivem estressados para cumprirem as exigências. No dia da aplicação 
do SAERJ vários professores que faltaram durante o mês, são requisitados para 
comparecerem ao colégio fora de seu dia de trabalho e aplicarem o SAERJ. 
(Professora S.).  
Mais trabalho para o professor, onde este se sente na obrigação de aplicar essas 
avaliações e corrigi-las também. Em relação a gestão democrática também teve 
mudanças, pois a direção ficou mais autoritária, e em relação ao currículo houve 
mudanças no sentido de agregar conteúdo sem significados para as artes plástica, 
desenho geométrico e História da Arte. (Professora V). 
Aumento de tempo de trabalho para a correção e lançamento das notas no Conexão, 
que praticamente dobrou. Além do tempo gasto para o lançamento do SAERJ para 
fazer a média para os alunos. Além da cobrança.... Algumas perseguições a quem não 
aplica o SAERJ e não lança notas ou reprova alunos, ou não lança todas as faltas dos 
alunos... (Professora S). 
A escola está mais cheia de alunos e com menos funcionários e a gente trabalhando 
mais e ganhando o mesmo, ou melhor, menos, né? Pois se tem mais trabalho, mas o 
salário não cresceu proporcionalmente, estamos ganhando menos! (Professora M). 
(NEPOMUCENO, 2014, p. 151). 

Inversamente ao propalado fim do trabalho o que tem acontecido, sob crescente 

pressão e medo é a intensificação desse, com um flagrante reflexo na construção da identidade 

dos trabalhadores. Onde as condições objetivas e configurações materiais, que estruturam e 

organizam o processo do trabalho, incidem diretamente nas relações sociais e interferem no 

processo de subjetivação pelo qual o trabalhador passa. Neste percurso, identifiquei o aspecto 

da subjetividade como uma das questões fundamentais para quem pretende estudar o mundo 

do trabalho, seja como objeto de pesquisa científica e/ou como ação política, sem, contudo, 

negligenciar, as condições objetivas e materiais de dominação. 

A teoria da psicodinâmica do sofrimento no trabalho, não pode se restringir à análise 

do indivíduo, mas abranger o quadro mais amplo dos coletivos de trabalho e relações sociais, 

(Dejours, 1999) 

Observei a necessidade histórica de considerar e incorporar a dimensão da 

subjetividade no mundo do trabalho, no sentido de abrir espaços para a reflexão e de buscas 

de alternativas sociais, que procurem auxiliar no processo de compreensão dos desafios 

necessários que principalmente o trabalhador docente precisará enfrentar; pois os 

trabalhadores passam a desenvolver, na busca de respostas ao quadro de sofrimento, um 

processo sublimação, que funciona enquanto mediação entre inconsciente individual e campo 

social. A ausência de possibilidade deste processo de soluções sublimatórias, segundo 

Dejours, poderá gerar perversões, violência compulsiva e patologia psiquiátrica grave. 

A violência, a injustiça, o sofrimento infligido a outrem só podem se colocar ao lado 
do bem se forem infligidos no contexto de uma imposição de trabalho ou “missão” 
que lhes sublime a significação. (DEJOURS, 1999, p. 100). 
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Entendendo que a subjetividade não pode ser considerada como uma coisa em si, 

invariável e permanente, pois é construída nos processos históricos imanentes; as 

possibilidades de uma “outra” organização sócio subjetiva não se esgotaram. Temos o 

desafio, através da nossa militância, auxiliada pelas pesquisas do campo progressista 

avançarmos em elaborações de resistência coletiva. Em 2016 após uma greve de quase cinco 

meses, os elementos estruturantes do Plano de Metas – o SAERJ12 e a GIDE13, são suspensos, 

com isso o programa meritocrático é interrompido. A pressão pelos resultados, o governo e o 

controle do trabalho docente na SEEDUC diminuíram, sem contanto garantir a total 

serenidade necessária a esses trabalhadores que seguem buscando as brechas e possibilidades 

para enfrentar outras situações de sofrimento. 
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 GT 1 – História e Historiografia da Educação 

 

GÊNERO E EDUCAÇÃO PARA EMANCIPAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE AS 

PROMOTORAS LEGAIS POPULARES. 

 

Aline da Costa Luz de Lima1 
Erlando da Silva Rêses 2 

 

Resumo 

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

 

 

 

                                                             
1 Graduada em História, Mestranda em Educação, IFG/UnB, line_costa89@hotmail.com. 

2 Doutor em Sociologia, Professor Associado do PPGE/FE - UnB, erlandoreses@gmail.com. 

1444



 

 

1 Introdução  

Se observarmos as conquistas que as mulheres alcançaram ao longo das últimas 

décadas, percebemos que grandes foram os avanços femininos nas melhorias de suas 

condições sobrevivência. Algumas vezes parece desnecessário dar continuidade às discussões 

relativas aos temas trazidos pelo feminismo, porém, para além das propagandas de televisão 

com mulheres “empoderadas” e das candidatas aos cargos políticos, a realidade das mulheres 

no Brasil ainda é muito preocupante. 

O Atlas da Violência de 2019, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, juntamente com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apresenta que o número 

de homicídios contra mulheres no Brasil atingiu a média de 13 assassinatos por dia em 2017, 

havendo um aumento de 30,7% no número de homicídios durante a década de 2007-2017 

(IPEA, FBSP, 2019, p. 35).  

Também segundo o Atlas, Goiás é a quinta Unidade Federativa com o maior índice de 

violência contra a mulher no Brasil, enquanto o Distrito Federal tem a segunda menor taxa de 

homicídios contra mulheres no país. É interessante analisar esses contrastes, ponderando que 

geograficamente o Distrito Federal está inserido no Estado de Goiás.  

Considerando que a significativa maioria dos homicídios contra mulheres se dá dentro 

de suas residências e feitos por aquelas pessoas que escolhem partilhar a vida privada, as 

pautas feministas se mostram ainda muito urgentes, uma vez que as mulheres, dentro do mapa 

da violência, estão sendo assassinadas pelos papeis de gênero que se estabelecem dentro da 

sociedade patriarcal. As mulheres morrem por serem mulheres. Por serem consideradas 

propriedades. Por não se reconhecer sua autonomia. 

E como a educação tem tratado isso? É possível pensar em uma educação que permita 

a formação de mulheres mais conscientes de sua condição de opressão, para que delas 

consigam se desvencilhar, bem como de homens que não reproduzam as mazelas do 

machismo? Levando em consideração que a violência contra a mulher é um problema que tem 

suas raízes em aspectos históricos e culturais, faz-se necessário refletir sobre as práticas 

educacionais que envolvem a formação de mulheres e homens e que perpetuam práticas de 

opressão.  

Por isso, o objeto desse trabalho é a relação entre gênero e educação popular na 

experiência das Promotoras Legais Populares (PLPs) e seu objetivo é perceber como esse 

diálogo se faz tão interessante e importante para aquelas/les que estão inseridas/os nos 

espaços de educação formal e não formal. Também pretende-se fazer um breve histórico 

sobre as PLPs no Brasil e no Distrito Federal e uma análise teórica relacionando Feminismo, 
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Marxismo e Educação Popular. Para tanto, realizaremos uma revisão bibliográfica para 

alcançar tais objetivos. 

 

1.1 Um breve histórico sobre as Promotoras Legais Populares no Brasil e no Distrito 

Federal 

Há mais de duas décadas, em 1993, o primeiro curso de formação de Promotoras 

Legais Populares (PLPs) foi lançado no Rio Grande do Sul pela Organização THEMIS – 

Gênero e Justiça. No ano seguinte, a União das Mulheres de São Paulo também iniciou a 

empreitada e desde lá, já formou mais de 5 mil promotoras legais populares.  

Trata-se de um projeto que visa a realização da cidadania ao se propor a promover a 

autonomia e a auto-organização das mulheres que trabalham para o fortalecimento de seus 

direitos e combatem as mais diversas formas de opressão que se estabelecem no cotidiano. As 

PLPs se formam como lideranças comunitárias que “que escutam, orientam, dão conselhos e 

auxiliam outras mulheres a ter acesso à justiça e aos serviços que devem ser procurados 

quando sofrem algum tipo de violação de seus direitos” (THEMIS, 2019). 

A história das PLPs se mistura com a história do feminismo no Brasil nos anos finais 

da ditadura militar e do processo de elaboração da Constituição de 1988. Maria Amélia de 

Almeida Teles (2015), ao falar sobre a União das Mulheres de São Paulo (UMSP), afirma que 

com o movimento pela garantia dos direitos das mulheres na Constituinte e com as conquistas 

alcançadas, fez-se necessário criar mecanismos para que as mulheres se apropriassem desses 

direitos e os fizessem valer na vida cotidiana. 

 

Como a violência é aprendida, construída socialmente e tem como causa principal as 
desigualdades nas relações de poder entre mulheres e homens, entendemos que é 
possível aprender a viver sem violência, invertendo assim a lógica patriarcal de 
dominação, exploração e opressão que coloca as mulheres como seres submissos e 
inferiores. (TELES, 2015, p. 47) 

 

Desenvolve-se e fortalece no final da década de 1980 um movimento forte pela 

garantia de direitos das mulheres e que, com a participação no Seminário Latino-Americano e 

Caribenho sobre os Direitos das Mulheres, realizado em 1992 na cidade de São Paulo e 

organizado pelo Comitê Latino-Americano e Caribenho de Defesa dos Direitos das Mulheres 

(CLADEM) é que se teve contato com o Projeto de Promotoras Legais Populares que vinha 

acontecendo na Argentina, Peru, Bolívia, Chile e outros países latino-americanos (TELES, 

2015, p. 48). Deram-se início então às movimentações para que o projeto se estabelecesse no 

Brasil, ocorrendo primeiro no Rio Grande do Sul e depois em São Paulo. 
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De lá para cá o projeto se estendeu para várias unidades federativas e em meados de 

2004 começa a ser organizado no Distrito Federal através da iniciativa de estudantes do curso 

de Direito da UnB. De acordo com Lívia Gimenes Fonseca, foi de fundamental importância 

para o estabelecimento do projeto a parceria entre a ONG Ações em Gênero Cidadania e 

Desenvolvimento (AGENDE); o Ministério Público do Distrito Federal e Território (MPDFT) 

que naquele ano criava a Promotoria de Defesa da Mulher, hoje Núcleo de Gênero Pró-

Mulher; o Núcleo de Pesquisas sobre a Mulher (NEPEM/UnB) e o Centro de Educação Paulo 

Freire de Ceilândia (CEPAFRE). Sobre a importância do CEPAFRE, afirma Lívia Fonseca: 

 

O CEPAFRE teve um importante papel na criação do projeto das PLPs/DF. Esta 
entidade foi criada em 1989 e compõe o Grupo de Trabalho Pró-Alfabetização do 
Distrito Federal (GTPA/DF) e o Fórum de Educação Básica de Jovens e Adultos do 
Distrito Federal (FORUM EJA/DF). Isso garantiu ao CEPAFRE uma ampla 
legitimidade junto à comunidade de Ceilândia/DF, local em que seria o curso de 
PLPs, e ajudaram na mobilização junto à população e nos debates acerca do modelo 
do projeto. (FONSECA, 2012, p. 29) 

 

O vínculo que se estabelece com o CEPAFRE demarca a importância de que se 

preocupe em criar um diálogo com a comunidade e os movimentos sociais da região que 

recebia o projeto, mas sobretudo a importância de se ensinar os direitos das mulheres a partir 

da perspectiva revolucionária e emancipadora de Paulo Freire. 

Em 2005 ocorreu a primeira edição do curso e desde então todos os anos o tem 

acontecido no Núcleo de Práticas Jurídicas da UnB em Ceilândia e nos anos de 2017 e 2018 o 

curso ocorreu também na Região Administrativa de São Sebastião. Em abril de 2019 o curso 

se iniciou em Águas Lindas de Goiás, com previsão de duração até dezembro. 

O formato do curso de Águas Lindas tem suas peculiaridades quanto ao número de 

encontros e as exigências de uma ação de extensão dentro do IFG. Porém, segue a linha da 

educação jurídica popular, que é o que se pretende analisar aqui. As facilitadoras para a 

realização do curso são PLPs formadas em edições anteriores realizadas em Ceilândia e São 

Sebastião. Estabeleceu-se também um vínculo entre o IFG – Câmpus Águas Lindas e a 

Faculdade de Direito da UnB para a realização do projeto. 

 

1.2 – A proposta da realização do Curso de Formação de Promotoras Legais Populares 

em Águas Lindas 

Um dos fatores determinantes para a criação do projeto é o crescente número de 

vítimas de violência doméstica, aliado à dificuldade de acesso a informações essenciais para o 

combate a esse e outros tipos de violação aos Direitos Humanos. Águas Lindas é um dos 
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municípios que mais cresce no estado (PNAD, 2010), e com o crescimento desordenado vem 

os problemas sociais: o município é listado como um dos mais violentos e também como um 

dos municípios que registra o maior número de assassinatos de mulheres no estado de Goiás – 

de acordo com o Mapa da Violência 2015, figura como 124o Município brasileiro no ranking 

de assassinato de mulheres. 

Quanto a desigualdade econômica entre homens e mulheres, de acordo com a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2010), o rendimento médio das mulheres em 

Águas Lindas era substancialmente inferior ao dos homens: enquanto as mulheres recebiam 

em média 654 reais, os homens recebiam 964.  Com a análise da PNAD, pode-se inferir que a 

questão da desigualdade entre homens e mulheres – um espelho da realidade brasileira, como 

um todo – serve como pano de fundo para a questão da violência doméstica, muitas vezes 

inscrita num quadro mais amplo de dependência econômica. Apenas em abril de 2010 uma 

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) foi instalada no município e, desde 

então, as denúncias tem aumentado bastante. No entanto, a taxa de homicídio de mulheres se 

manteve alta mostrando que apenas os mecanismos de implementação de punições frente a 

violência não são suficientes. Faz-se necessário pensar em mecanismos de educar para uma 

cultura sem violência. 

Assim, o projeto se propõe a compreender e intervir nessa realidade apostando no 

potencial da educação. Trata-se de um projeto de Educação Jurídica Popular que busca ser um 

espaço de diálogo entre o conhecimento popular e acadêmico com o objetivo de construir uma 

noção de direito que sirva à transformação dessa realidade de opressão. A Educação Jurídica 

Popular, baseada nos princípios da pedagogia do oprimido de Paulo Freire, busca, na relação 

dos indivíduos com o mundo, a sua libertação da condição de “seres para o outro” passando à 

condição de “seres para si”.  

Tal processo é capaz de gerar o empoderamento, isto é, os indivíduos podem se 

descobrir dotados de um saber próprio indispensável para a transformação de uma ordem 

normativa, a qual eles se encontram submetidos - enquanto cidadãos e cidadãs, mas que não 

veem suas realidades refletidas. Assim, o curso de PLPs, numa perspectiva de ação afirmativa 

em gênero, visa contemplar tais bases principiológicas, tendo o processo de emancipação das 

mulheres como meta a ser atingida. 

 

2 Referencial Teórico 

Quando se tem a opção pelo Materialismo Histórico Dialético como norteador de uma 

pesquisa, a escolha de trabalhar a categoria de gênero é fruto de debates polêmicos. Porém, 
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aqui, como Rita Cardia (2017), encara-se a luta contra o machismo e o patriarcado de maneira 

indissociável à luta contra o capitalismo. 

Ao analisar historicamente o feminismo, percebe-se que o movimento sempre buscou 

uma interlocução com os debates teóricos vigentes. De acordo com Andréa D’Atri, (2011), a 

interlocução entre feminismo e marxismo se fez necessária pela crença de que se a proposta 

feminista almeja libertar as mulheres de toda a opressão, faz-se de grande importância o 

diálogo com as correntes revolucionárias, mesmo que se estabeleçam controvérsias entre as 

duas correntes. 

No Brasil, no final da década de 1960, Heleieth Saffioti, se propõe a fazer a análise 

marxista do papel da mulher na sociedade de classes, sendo uma das primeiras mulheres na 

América Latina a falar sobre a condição de opressão feminina na perspectiva da 

transformação social. De acordo com Renata Gonçalves (2011), Saffioti sempre atenta ao 

antagonismo de classe exacerbado pelo sistema capitalista, não fez coro com o reformismo do 

movimento feminista pequeno-burguês que se contenta meramente com as conquistas de 

direitos formais para as mulheres.  

Compreende-se a partir de Saffioti (2011), que a questão da libertação feminina na 

perspectiva marxista, se vincula ao projeto de emancipação geral do gênero humano. A 

subsunção real dos trabalhadores na ordem burguesa, onde coisas são personificadas e pessoas 

são cosificadas, retira-lhes sua humanidade. “Reificando-se a mulher, reifica-se também 

homem, pois quem se satisfaz com um objeto, quem não tem necessidade de entrar em relação 

com o outro ser humano, perdeu toda sua humanidade. ” (SAFFIOTI, 2011, p. 85) 

A condição da mulher na sociedade capitalista é de mero instrumento de produção e 

ela, assim como o homem, só atingirão a verdadeira liberdade se superada a ordem burguesa. 

Porém, a análise feita por Saffioti (2011) vai além daquela proposta por Marx e Engels ao 

perceber que a propriedade nem sempre está na base dos diferentes tipos de dominação 

existentes na sociedade. A problemática que se estabelece é que, por mais que a dominação de 

gênero não tenha necessariamente origem na propriedade, ela acaba por ser utilizada para 

garantia da opressão de classe. Analisa Saffioti: 

 

O domínio masculino sobre as mulheres, não diretamente vinculado à estrutura 
econômica da sociedade, acaba por servir aos interesses daqueles que detêm o poder 
econômico. Os homens da classe dominada funcionam, pois, como mediadores no 
processo de marginalização das mulheres de sua mesma classe da estrutura 
ocupacional, facilitando a realização dos interesses daqueles que a estrutura de 
determinação genérica sexo opera como uma cunha no processo de formação da 
consciência histórica dos homens e das mulheres na medida em que sofram ambos 
os efeitos da mística feminina.  (SAFFIOTI, 2011, p. 89) 
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Compreende-se desse modo que, por mais que as origens do patriarcado sejam 

anteriores ao desenvolvimento do capitalismo, o modo de sociabilidade estabelecido pela 

ordem burguesa usufrui dos diferentes modos de dominação para facilitar a realização dos 

seus interesses. A própria concepção de família tem se transformado de modo a atender aos 

interesses do capital. 

A feminista estadunidense bell hooks3 (2013) ao defender a teoria feminista como 

prática libertadora, afirma que os movimentos de libertação, sejam eles feministas 

revolucionários ou pela libertação dos negros, precisam de reivindicar continuamente a teoria 

como uma prática necessária dentro de uma estrutura holística de ativismo libertador. É de 

fundamental importância criar uma teoria capaz de promover movimentos feministas 

renovados e destacar principalmente as teorias que intensificam a oposição entre feminismo e 

sexismo e à opressão sexista. A autora defende a necessidade do desenvolvimento de uma 

teoria engajada em uma práxis revolucionária que se comprometa com as massas. Afirma 

hooks: 

 

No patriarcado capitalista da supremacia branca, já assistimos à mercantilização do 
pensamento feminista (assim como assistimos à mercantilização da negritude) de um 
jeito tal que dá impressão de que alguém pode participar do “bem” que esses 
movimentos produzem sem ter de se comprometer com uma política e uma prática 
transformadoras. Nesta cultura capitalista, o feminismo e a teoria feminista 
rapidamente se transformaram numa mercadoria que só os privilegiados podem 
comprar. Esse processo de mercantilização é perturbado e subvertido quando, na 
qualidade de ativistas feministas, afirmamos nosso compromisso com um 
movimento feminista politizado e revolucionário que tem como objetivo central a 
transformação da sociedade. (HOOKS, 2013, p. 98) 

 

Concorda-se, sob certos aspectos, com a proposta de feminismo radical que, de acordo 

com Diana Assunção (2017), compreende que a substituição da sociedade capitalista por uma 

nova sociedade, a socialista, não significaria a emancipação feminina se não houvesse uma 

revolução cultural que pusesse fim as estruturas do patriarcado. 

 

Dessa controvérsia dos diálogos entre feminismo e marxismo desde a década de 
1970 vem uma conclusão, em primeiro lugar, de que, para acabar com tanta injustiça 
e tanta desigualdade, é necessária uma revolução social. Não é possível exigir 
igualdade em um sistema que pela raiz é baseado na desigualdade, na dominação de 
um sobre o outro, de uma classe sobre outra. Isso é uma conclusão. Mas fica uma 

                                                             
3 A grafia do nome com letras iniciais minúsculas é uma escolha da autora que afirma que é mais importante o 
conteúdo que ela escreve do que o nome de quem escreve. Seu nome é Glória Jean Watkins, porém, homenageia 
sua avó e sua mãe com o nome bell hooks, que pra ela é sua voz de escritora. 
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pergunta que é um dos debates fundamentais do feminismo e marxismo que é se essa 
revolução social é capaz de emancipar as mulheres. Ou seja, se destruindo o 
sistema capitalista com uma revolução que desenvolva outra sociedade é possível 
libertar as mulheres. Essa é a pergunta das perguntas entre marxismo e feminismo. 
(ASSUNÇÃO, 2017, p. 20-21, grifos nossos) 

 

Longe de, com esses questionamentos, querer pensar na emancipação feminina isolada 

da emancipação da humanidade como um todo. O debate se faz complexo uma vez que as 

lutas feministas conquistaram direitos importantes para as mulheres, porém, não foram 

capazes de superar as instituições patriarcais e a sociedade baseada na opressão. Faz-se 

urgente, pensar em uma revolução que irrompa com as desigualdades pela raiz, mas que leve 

adiante as demandas dos setores historicamente oprimidos, como mulheres, negros e 

LGBTQ+. 

Para isso, afirma Assunção (2017), que é necessário enfrentar a violência e a opressão 

dentro da própria classe trabalhadora, uma vez que isso é incentivado pela classe dominante 

para que se permaneçam as divisões entre os oprimidos. É necessário primeiramente se 

reconhecer na condição de oprimido para querer superar o opressor. E superar o opressor sem 

reproduzir as formas de opressão anteriores. Para essa análise, faz-se de fundamental 

importância nos ocuparmos da proposta educacional defendida por Paulo Freire. 

 

2.2 Feminismo e Educação popular: um diálogo necessário. 

A Educação Popular (EP) é um movimento que deve ser compreendido na América 

Latina do século XX, dos contextos de regimes populistas e ditatoriais que se instalaram nos 

países com a herança caudilhista. No Brasil, são elementos históricos fundamentais o período 

populista-desenvolvimentista de Getúlio Vargas (1930-1945 e 1951-1954) e a Ditadura 

Militar (1964-1985). Afirma Conceição Paludo: 

 

O “Movimento de Educação Popular” se fez no interior desse processo, na direção 
da construção de fazer do povo expressão política de si mesmo, por meio de 
organizações populares autônomas, imbuídas do desejo de construir o “poder 
popular”. Enquanto Movimento, a EP cumpriu um forte papel de ação cultural no 
interior do campo e para além dele, constituindo-se em mediação entre a realidade 
objetiva e o projeto de futuro em construção. Por meio dele, articulado aos processos 
de luta e resistência, ia-se recompondo a representação do real enquanto totalidade, 
superando a fragmentação, na direção de uma concepção “ético-política”. 
(PALUDO, 2015, p. 226) 

 

O movimento pela educação popular faz parte de um movimento social mais amplo de 

compreensão da realidade de opressão e de resistência, que permitia criticar os mecanismos 

formais de educação como reprodutores das desigualdades vivenciadas na sociedade. A 
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Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire (2016) vai demonstrar muito bem para quem a 

Educação Popular se desenvolveu: 

 

O que vimos chamando de pedagogia do oprimido: aquela que tem de ser forjada 
com ele e não para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de 
recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas 
objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na 
luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e se refará. (FREIRE, 2016, p. 
43) 

 

É por uma pedagogia que se constrói de maneira conjunta com aqueles que os espaços 

formais da educação excluem, que a Educação Popular milita. Uma educação transformadora, 

que permita que os indivíduos reconheçam sua condição de opressão e queiram realizar uma 

liberdade plena. Porém, é um desafio, de acordo com Paulo Freire (2016) que os indivíduos se 

descubram como oprimidos e ao lutarem por sua liberdade não se tornem opressores. 

A descoberta da convivência com o regime de opressão não se dá em nível puramente 

intelectual, mas na ação. Ação que não se resume a ativismo, mas tem verdadeiro empenho de 

reflexão para que se realize enquanto práxis. “Para isso, contudo, é preciso que creiamos nos 

homens oprimidos. Que os vejamos como capazes de pensar certo também. ” (FREIRE, 2016, 

p. 73) 

O conceito de cultura foi importante para a construção da pedagogia freireana. Para o 

autor, é necessário que as pessoas se libertem da cultura do silêncio e construam uma nova 

cultura. Sobre essa mudança, apontam Rêses, Alves e Oliveira (2017): 

 

O homem (e mulher) oprimido (a), que vive mergulhado na “cultura do silêncio”, 
não se vê como transformador do “mundo”. Pensa si próprio como fazendo parte do 
mundo “natural” preso a uma consciência mistificada, em oposição ao mundo da 
“história” e da “cultura”. Sua libertação, no entanto, não virá unicamente por meio 
de mudanças nas estruturas econômicas de dominação, mas virá paralelamente à 
mudança estrutural, pela “ação cultural”, conquistando seu direito de fala. 
Emergindo assim o “conceito antropológico de cultura”. (RESES, ALVES, 
OLIVEIRA, 2017, p. 133) 

 

O conceito antropológico de cultura se relaciona com a clarificação das situações de 

opressão e a realização de ações derivadas dessa clarificação. Assim a Educação Popular 

pretende estabelecer um diálogo crítico e libertador, no qual o processo educativo permita 

com que os oprimidos se reconheçam enquanto homens e mulheres em sua vocação 

ontológica e histórica de ser mais. Longe de ter se abarcado toda a complexidade a que a EP 

se propõe, entende-se aqui, que sua proposta faz coro às propostas de uma revolução cultural 

profunda, que permita a real emancipação das mulheres. 
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Após a publicação do livro “Pedagogia do Orpimido”, em 1964, Paulo Freire recebeu 

inúmeras críticas das feministas estadunidenses por não ter adotado uma linguagem inclusiva 

na escrita da obra. Ao falar da emancipação dos sujeitos, Freire sempre utiliza o vocábulo 

“homens”, o que, para as feministas merece profunda reflexão.  

Ao escrever “Pedagogia da Esperança”, Freire reconhece as críticas e reitera a 

importância de refazer a linguagem de modo que ela inclua as mulheres. A partir dessa 

passagem, Freire passa a utilizar o masculino e o feminino, movimento que, segundo Amanda 

Motta Castro e Nivia Ivette Núñez de la Paz (2017), contribuiu para os escritos feministas 

que, de longa data afirmam a importância da linguagem inclusiva tanto na fala quanto na 

escrita. 

Tanto as temáticas sobre Educação Popular quanto de Feminismo são temáticas 

problemáticas uma vez que afetam e questionam aquilo que se estabelece como o certo por 

anos. Porém, o que foi naturalizado como correto, de acordo com Castro e Paz (2017), tem 

ocultado e sabotado grupos para que se sobressaia a sociedade patriarcal, classista, racista e 

heteronormativa. Tanto o feminismo quanto a EP, denunciam, porém, anunciam um novo 

modelo de vivência. 

De acordo com Paulo Freire: 

 

A recusa à ideologia machista, que implica necessariamente a recriação da 
linguagem, faz parte do sonho possível em favor da mudança do mundo. Por isso 
mesmo, ao escrever ou falar a linguagem não mais colonial, eu o faço não para 
agradar a mulheres ou desagradar a homens, mas para ser coerente com minha opção 
por aquele mundo menos malvado de que falei antes. Da mesma forma como não 
escrevi o livro que ora revivo, para ser simpático aos oprimidos como indivíduos e 
como classe e simplesmente fustigar os opressores como indivíduos e como classe 
também. Escrevi o livro como tarefa política, que entendi dever cumprir. (Freire, 
1997, p.35) 

 

O masculino não pode mais ser sinônimo de humano. bell hooks, procurou fazer em 

seu trabalho a intersecção entre a educação popular e o feminismo.  Para ela, conhecer a obra 

de Paulo Freire foi um marco divisor em sua trajetória. Em seu livro “Ensinando a transgredir: 

a educação como prática da liberdade” (2013), hooks relaciona o que ela defende por 

“descolonização” com a “conscientização” defendida por Freire.  

Afirma hooks: 

 

A obra de Freire em seu entendimento global das lutas de libertação sempre enfatiza 
que esse é o importante estágio inicial da transformação – aquele momento histórico 
em que começamos a pensar criticamente sobre nós mesmas e nossa identidade 
diante das nossas circunstâncias políticas. Mais uma vez, esse é um dos conceitos da 
obra de Freire – e da minha – que frequentemente é mal compreendido pelos leitores 
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nos Estados Unidos. Muita gente me diz que pareço estar afirmando que é suficiente 
que os indivíduos mudem sua maneira de pensar.[...] Repetidamente, Freire tem de 
lembrar os leitores que ele nunca falou da conscientização como um fim em si, mas 
sempre na medida em que se soma a uma práxis significativa. Gosto quando ele fala 
da necessidade de tornar real na prática o que já sabemos na consciência. (HOOKS, 
2013, p. 68) 

 

É interessante que, se posicionando e militando como feminista, hooks afirma ter se 

sentido mais incluída ao ler “Pedagogia do Oprimido” do que lendo clássicos do feminismo, 

uma vez que esses se distanciavam da realidade de raça e classe social, elementos fortes de 

opressão tanto quanto o machismo. 

Para bell hooks (2013), o trabalho da pedagogia feminista e o pensamento freireano se 

convergem. A obra de Freire possui o reconhecimento da subjetividade dos menos 

privilegiados, “dos que tem de carregar a maior parte do peso das forças opressoras”.  

 

2.3 A relação entre educação popular e feminismo: as Promotoras Legais Populares. 

Defende-se nessa proposta de pesquisa que os diferentes projetos de formação de 

Promotoras Legais Populares no Brasil como experiências exitosas de intersecção entre 

feminismo e educação popular. Partindo do anteriormente exposto de que ambos se propõem 

a colocar em desconforto aquilo que se naturalizou como o correto e desconstruir realidades 

de opressão.  

Lívia Gimenes Fonseca (2012), em sua dissertação de mestrado em Direito na UnB, 

realizou um levantamento histórico que vinculou a história das Promotora Legais Populares à 

história do feminismo no Brasil. Sua pesquisa, baseada na proposta do “Direito achado na 

rua” e na Educação Jurídica Popular (EJP), analisa a experiência das PLPs no Distrito Federal 

no ano de 2011, e afirma que o curso é uma ação afirmativa de gênero. Juntamente com Cíntia 

Maria Dias Custódio, afirma: 

 

O curso de Promotoras Legais Populares do DF configura-se como uma ação 
afirmativa de gênero, baseada na visão do direito conjuntamente construído a ser 
concretizada por meio da Educação Jurídica Popular (EJP). Essa proposta educativa 
possui como um de seus elementos principais proporcionar a todas as estudantes um 
espaço ativo de fala, a fim de que se liberem da antiga forma de educação na qual 
um/a ensina e o/a outro/a aprende, como o objetivo de capacitá-las para atuarem na 
defesa dos direitos femininos e na transformação da realidade social. (FONSECA, 
CUSTÓDIO, 2015, p. 27) 

 

A proposta busca colocar em prática os princípios freireanos de uma educação para 

emancipação e transformação. Para as autoras, o projeto visa desnaturalizar as injustiças 

sociais culturalmente construídas nas relações entre homens e mulheres, e permita com que as 
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mulheres passem a ocupar em maior número o espaço público da palavra e sejam 

protagonistas no combate à toda forma de opressão que lhes foram historicamente 

estabelecidas. 

Contribui de maneira fundamental para a realização do projeto a proposta do Direito 

Achado na Rua que historicamente se desenvolve na UnB. O principal interlocutor dessa 

maneira contra hegemônica de se pensar o Direito é Roberto Lyra Filho. Defende-se que o 

Estado não é a única fonte do Direito, mas o povo é sua fonte material, sendo as articulações 

da própria sociedade, fundamentalmente os movimentos sociais, aqueles que elaboram, 

interpretam e efetivam o direito, visando a sua liberdade (FONSECA, 2012, p. 15). 

Assim como a Educação Popular, o Direito Achado na Rua vai se propor a uma prática 

jurídica transformadora, na qual o jurista engajado, conforme afirma Lyra Filho (1980), teria a 

preocupação de “elaborar uma ciência jurídica da libertação, nos moldes da teologia da 

libertação, construindo uma teoria a partir das massas oprimidas, e não a partir das elites do 

poder e sua ideologia” (LYRA FILHO, 1980, p. 17). Os pressupostos freirianos e o Direito 

Achado na Rua, serão importantes bases para o desenvolvimento da Educação Jurídica 

Popular. 

É de fundamental importância que a formação de PLPs permita que essas mulheres se 

compreendam como criadoras e efetivadoras do direito. Conforme afirma José Geraldo de 

Sousa Júnior: 

 

A partir da constatação derivada dos estudos acerca dos chamados novos 
movimentos sociais, desenvolveu-se a percepção, primeiramente elaborada pela 
literatura sociológica, de que o conjunto das formas de mobilização e organização 
das classes populares e das configurações de classes constituídas nesses 
movimentos, instaurava, efetivamente, práticas políticas novas em condições de 
abrir espaços sociais inéditos e de revelar novos atores na cena política capazes de 
criar direitos. (SOUSA JUNIOR, 2015, p. 39) 

 

O curso de formação de PLPs ocorre por meio de oficinas elaboradas de maneira a 

possibilitar que as mulheres cursistas socializem seus conhecimentos, de modo que não 

apenas os conhecimentos acadêmicos ou jurídicos sejam valorizados, mas também aqueles 

que são provenientes dos saberes populares. 

 

O projeto PLPs/DF, como prática de educação jurídica popular feminista, busca na 
relação das mulheres com o mundo a sua existência à comunicação, o que é a 
essência do “ser da consciência” e serve à sua libertação da condição de “seres para 
o outro”, passando à condição de “seres para si”, significando sua autonomia ao se 
descobrirem dotadas de um saber próprio indispensável para a transformação de 
uma normativa a que elas se encontram submetidas como cidadãs, mas que não 
reflete as suas realidades. (FONSECA, CUSTÓDIO, 2015, p. 32) 
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Percebe-se uma valorização da voz das mulheres que passam pelo curso. Essas se 

tornam multiplicadoras de uma nova forma de pensar as relações que se estabelecem nos 

diferentes espaços em que atuam. Ao se pensar em uma proposta revolucionária que permita a 

construção de uma nova sociedade onde as mulheres sejam realmente livres, as propostas da 

educação popular de cunho feminista são caminhos possíveis para alcançar a emancipação de 

mulheres e, por conseguinte, de homens. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

A experiência das PLPs no Brasil e no DF tem repercussões positivas nos locais que se 

desenvolvem. Conforme afirmam Ávila, Pasini e Foscarini (2015, p. 55) “é uma prática de 

sucesso, visto os números e, principalmente o cotidiano vivido dessas mulheres”. As autoras 

compreendem que as mulheres formam uma rede de multiplicação de cidadania plena, de 

direitos humanos e de mecanismos de acesso à justiça. 

Aqui, além de demonstrar a importância da implantação desse projeto em Águas 

Lindas, pretende-se que seja perceptível o quanto a educação popular tem um papel 

importante para uma formação que vise a autonomia dos indivíduos e o quanto é interessante 

para desenvolver uma educação anti- machista. 

Tanto o feminismo quanto a educação popular se dispõem a transformar realidades de 

opressão. E a forma de atuação das PLPs permite que essas duas vertentes se comuniquem de 

maneira a promover mulheres que se apropriem dos seus direitos e reconheçam sua condição 

de opressão para modificá-la. Ao abordar sobre a atuação das PLPs formadas pela THEMIS 

no Rio Grande do Sul, Ávila, Pasini e Foscarini afirmam: 

 

“Após o curso, muitas PLPs mudaram seus cotidianos, reorganizaram a vida, 
retornaram os estudos. Contudo, é um processo lento o de autorizar-se a se apropriar 
de um direito e percebê-lo como algo seu, e não como uma dádiva que lhe é 
concedida. De outro lado há mulheres que passaram pelo curso e não desejam de 
imediato atuar em espaços comunitários, o que precisa ser respeitado como um 
direito próprio dessas mulheres nos seus processos de empoderamento. Nesse 
sentido, as PLPs atuam nas comunidades de diversas formas, especialmente 
procurando respeitar as especificidades de cada comunidade” (ÁVILA, PASINI, 
FOSCARINI, 2015, p. 56) 

 

Experiências exitosas das PLPs em todo o Brasil, demonstram a importância da 

implantação do projeto em diversos espaços, incluindo Águas Lindas. Também, se faz 

necessário refletir como os movimentos sociais contribuem para pensar nas práticas 

educativas que realmente promovam a transformação social. Nesse momento que os diversos 
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espaços educacionais estão sob ataque, é necessário dar força aos espaços não-formais de 

educação, sob a ótica freireana, como forma de resistência àqueles que defendem uma 

perspectiva progressista de educação. 
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 [História, Trabalho, Educação e Conflitos Sociais Globais] 

 

SEXUALIDADE, GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL NOS ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL: PROBLEMATIZANDO OS IMPASSES PARA 

A ABORDAGEM DO TEMA NO ESPAÇO ESCOLAR 

 
Sandy Aparecida Barbosa Magalhães1 

 

Resumo 

Trata-se de pesquisa situada no campo de estudos sobre a temática de Sexualidade, 
Gênero e Diversidade Sexual no espaço escolar, tendo por objetivo geral identificar a 
posição de professores/as dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental sobre a presença da 
temática relativa à sexualidade, gênero e diversidade sexual no currículo escolar deste 
nível de ensino. A pesquisa teve como objeto de estudo professores/as da Educação 
Básica, sendo que a imersão no campo orientou-se pela pesquisa de natureza qualitativa, 
tendo por lócus escolas públicas e privadas do município de Montes Claros/MG, 
dispondo como instrumento de coleta de dados do questionário e da entrevista. Para 
fundamentação das análises foram considerados/as autores/as que discutem a questão, 
dentre eles/as Guacira Lopes Louro (1997), Mary Neide Damico Figueiró (2009) e 
Virginia Iara de Andrade Maistró (2001) que afirmam que a escola enquanto instância 
social, ganha destaque na produção das identidades, pois, além de produzir e transmitir 
conhecimento ela participa ativamente na construção dos sujeitos. Assim, faz-se 
necessário que o respeito a diversidade esteja entranhado na prática pedagógica 
propiciando a problematização, no que se refere a gênero e sexualidade para uma efetiva 
sensibilização dos educandos para a importância dessa discussão. Com este estudo, 
concluiu-se que temas referentes à Sexualidade, Gênero e Diversidade Sexual, ainda 
expressam, por parte dos/as educadores/as e das escolas, uma abordagem imprecisa e 
superficial, quando não silenciada. Esse fato deriva-se da fragilidade de políticas 
públicas educacionais abrangentes que reafirmem a indispensabilidade desta discussão 
nos espaços de formação dos professores/as e alunos/as.  
 
Palavras-chave: Educação. Democracia. Pluralidade. 
 
 
1 Introdução  

 Este estudo deriva-se de um recorte dado ao Trabalho de Conclusão de Curso da 

pesquisadora, realizado nos anos de 2017 e 2018, para a obtenção do título de 

Licenciada em Pedagogia na Universidade Estadual de Montes Claros, sob a orientação 

da Professora Doutora Emília Murta Moraes. 

                                                             
1 Mestranda em Educação, Universidade Estadual de Montes Claros, sandy.magalhaes91@gmail.com. 
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Provindo da perspectiva de que a sexualidade é uma construção social, histórica 

e cultural, percebe-se a inevitabilidade desta temática ser discutida no espaço escolar, 

em razão de que nas sociedades modernas a escola desempenha um papel social 

privilegiado onde se produz e se reproduz conhecimentos, constitui-se um ambiente de 

construção de percepção de mundo, de consciência social, de transmissão de valores, de 

fomento a diversidade cultural e de formação de sujeitos críticos e ativos, aptos a 

desenvolverem sua cidadania.  

Neste contexto, a escola, como uma das principais instâncias sociais 

responsáveis pelo desenvolvimento individual e coletivo dos indivíduos, ainda tem 

manifestado abundante fragilidade no gerenciamento do processo educativo de 

desconstrução de preconceitos e discriminação impostos e nutridos socialmente. 

Assim, este estudo parte da concepção de que conceitos sexistas e homofóbicos 

estão vigorosamente fixados nos indivíduos, pois são resultantes das relações 

construídas no decorrer da historicidade social. Por esta razão, atitudes preconceituosas 

e discriminatórias são diariamente perpetuadas no ambiente escolar, sendo que a 

conduta do/a professor/a diante da problemática relacionada à sexualidade, gênero e 

diversidade sexual pode afetar de forma positiva ou negativa o pleno desenvolvimento 

do cidadão/ã. 

Deste modo, as hipóteses que orientaram este estudo são: temas referentes à 

educação sexual, mesmo que implantados no currículo da Educação Básica há muito 

tempo, ainda expressam, por parte da escola e de seus/as educadores/as, uma abordagem 

esporádica, imprecisa e descontínua. A escola e seus/as educadores/as, ainda hoje, se 

opõem à implantação de discussões sobre sexualidade, gênero e diversidade sexual no 

currículo formal dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  Há um despreparo, por 

parte da escola e de seus/as educadores/as, em trabalhar temas relativos a esta temática. 

Os/as docentes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, não têm recebido formação, 

tanto inicial como continuada, para trabalharem com a temática relativa à sexualidade, 

gênero e diversidade sexual. 

A relevância deste estudo associa-se ao fato de que, por se inserir em uma área 

de estudos complexa, a pesquisa poderá produzir reflexões e contribuir com a 

reformulação de práticas pedagógicas dos profissionais da educação. O estudo poderá 

interessar a comunidade escolar, dado que a escola, na qualidade de instituição social 

representativa da sociedade e de formação de cidadãos/ãs capazes de atuarem 
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conscientemente, necessita se apropriar de conceitos primordiais sobre as questões de 

igualdade de gênero, respeito às diferenças e combate ao preconceito e à discriminação, 

para, efetivamente, educar na e para a diversidade. 

 

1.1 Objetivos 

 O estudo buscou como objetivo geral identificar a posição de professores/as dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental sobre a presença da temática relativa à 

sexualidade, gênero e diversidade sexual no currículo escolar deste nível de ensino. E 

por objetivos específicos verificar se os/as professores/as se consideram preparados/as 

para abordar a temática relativa à sexualidade, gênero e diversidade sexual nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e identificar se há ações nas escolas voltadas para o 

desenvolvimento de crianças não preconceituosas, respeitosas, sensíveis à diversidade 

(especialmente a diversidade sexual), e abertas à pluralidade que compõe a identidade 

da pessoa humana. 

 

2 Referencial Teórico 

 Ao falar em Educação Sexual é fundamental compreender que a sexualidade não 

se restringe ao caráter biológico do sujeito, não existe apenas uma forma de ser 

feminino ou masculino, mas sim variados modos de viver a sexualidade. Segundo 

Louro (2004, p. 86), “homens e mulheres não se constituem, apenas, por sua identidade 

de gênero, mas também por sua identidade de classe, de raça, de etnia, de sexualidade, 

nacionalidade, idade... homens e mulheres são, ao mesmo tempo, muitas ‗coisas’”. 

 A sexualidade abrange um processo contínuo de práticas e reflexão, sendo uma 

construção histórica, social e cultural, Foucault (1993, p.100) diz que “não se deve 

concebê-la como uma espécie de dado da natureza que o poder tenta pôr em xeque, ou 

como um domínio obscuro que o saber tentaria, pouco a pouco, desvelar. A sexualidade 

é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico”. Desta forma, é necessário assumir 

uma perspectiva de sexualidade mais ampla, não limitada a seu caráter biológico, 

“embora o corpo biológico seja o local da sexualidade, estabelecendo os limites daquilo 

que é sexualmente possível, a sexualidade é mais do que simplesmente o corpo” 

(LOURO, 1997, p. 25). 
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É certo que os valores sociais não são fixos, não há verdades absolutas em 

nenhum cenário da humanidade, incluindo no da sexualidade.  Cada contexto histórico, 

com seus moldes, marca a complexidade da vida humana. 

Portanto, não há como trabalhar a Educação Sexual, sem reconhecer e 

problematizar a diversidade sexual como várias formas de expressão da sexualidade 

humana, uma vez que, entende-se, que a sexualidade do ser humano implica todas as 

propriedades do indivíduo, de cunho biológico, social, emocional, cultural e religioso, 

manifestando-se, assim, em distintas maneiras, presentes em todas as fases de 

desenvolvimento do sujeito.  

A educação sexual necessita ser fundamentada numa percepção pluralista da 

sexualidade e de valores a ela atribuídos.  Assim, Figueiró (2001, p.75) considera 

Educação Sexual como “toda ação ensino-aprendizagem sobre a sexualidade humana, 

seja ao nível de conhecimento de informações básicas, seja ao nível de conhecimento 

e/ou discussões e reflexões sobre valores, normas, sentimentos, emoções e atitudes 

relacionados à vida sexual”. 

Desse modo, a escola enquanto instância social, ganha destaque na produção das 

identidades, pois, além de transmitir conhecimento ela participa ativamente na 

construção dos sujeitos. Logo, faz-se necessário que o respeito a diversidade esteja 

entranhado na prática pedagógica propiciando a problematização, no que se refere a 

gênero e sexualidade para uma efetiva sensibilização dos educandos para a importância 

dessa discussão. Contudo, o que se percebe no âmbito educacional é: a excessiva 

abordagem e prática estritamente binária e heteronormativa. Desse modo, Foucault 

(1993) diz que os corpos são pontos de mediação, sendo vigiados, treinados, limitados, 

corrigidos etc. e, quando oportuno, também são punidos, buscando regularizar tudo o 

que se encontra fora das regras impostas, ou seja, buscando ao máximo ajustar esses 

corpos ao padrões determinados pela sociedade.  

Nessa perspectiva, a escola opera significativamente na construção de gênero 

buscando disciplinar os corpos dos educandos, com intuito de torná-los cada vez mais 

dóceis e úteis, definindo maneiras de estipular e viver a feminilidade e masculinidade. 

Ao adentrar o ambiente escolar, nota-se a intensa generificação dos seus espaços e de 

suas práticas, os limites de gênero são visivelmente binários. São situações rotineiras 

que elucidam a compreensão de que determinadas brincadeiras, cores, jogos e atitudes 

são representados e concebíveis de formas desiguais entre os sexos, instituindo o que é 
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adequado, o que é o certo e errado, para meninas e meninos, transformando essas 

práticas em elementos de distinção, classificação e hierarquização.  

Esta concepção dos gêneros construída dentro de uma lógica dicotômica resulta 

o feminino e o masculino em uma forma fixa, preestabelecida, ignorando ou rejeitando 

todos os indivíduos que socialmente não se enquadram nesses padrões. 

Posto isto, faz-se necessário que a escola assuma a responsabilidade de 

desconstruir os vastos atributos sociais que pré-definem a feminilidade e a 

masculinidade, assumindo um caráter pluralista, considerando a abrangência que 

caracteriza os sujeitos. Pois, “é indispensável que reconheçamos que a escola não 

apenas reproduz ou reflete as concepções de gênero e sexualidade que circulam na 

sociedade, mas que ela própria as produz”. (LOURO, 1997, p. 80).  

Deste modo, a escola é primordial na desconstrução de mitos e preconceitos, no 

cumprimento de valores democráticos de respeito e de transformação social dos 

sujeitos. Louro (2009) diz que a sexualidade independe da existência de uma disciplina 

de educação sexual ou da inclusão destes temas nos regimentos escolares. “A 

sexualidade está na escola porque ela faz parte dos sujeitos, ela não é algo que possa ser 

desligado ou algo do qual alguém possa se "despir"” (LOURO, 1997, p. 52). “Mas é, 

ainda assim, função da escola, sempre educar sexualmente, porque ela é responsável 

pela formação integral do escolar, e isto inclui não apenas sua formação intelectual, 

mas, também, sua formação moral e afetiva”. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 27). 

  É imprescindível que a educação abarque a perspectiva de estruturação de uma 

sociedade que respeite as diferenças e que seja capaz de assegurar direitos sociais, 

políticos, econômicos e culturais para todos os sujeitos que a compõem. A diversidade 

precisa ser vista na escola como uma ampla ferramenta pedagógica, capaz de alçar os 

discentes a um nível de consciência de cidadania, transpondo e problematizando 

situações e sujeitos que ficam muitas vezes exclusos do processo educativo por razões 

das suas especificidades. É necessária uma investigação sobre questões que envolvam 

gênero e sexualidade, possibilitando que as incertezas sobre essas temáticas sejam 

esclarecidas sem preconceitos, a fim de informar, refletir, debater e questionar de modo 

objetivo, respeitando as individualidades que compõe a pessoa humana.  

 É fundamental compreender que a escola educa sexualmente, não somente pelas 

intervenções preestabelecidas e planejadas, mas também, pelas ações e organizações das 

suas práticas. “A escola influi sobre os alunos, em matéria de Educação Sexual, pela sua 
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organização, pela distribuição dos alunos, pelas atividades que lhes proporciona e, 

sobretudo, pelos modelos humanos que lhes oferece”. (WEREBE, 1981, p. 107). Posto 

isso, é obrigação da escola não permitir e não reproduzir qualificações genéricas as 

diversas manifestações sexuais, buscando efetivar a desconstrução do preconceito e a 

discriminação. Para tanto, é indispensável problematizar com os estudantes questões 

pertinentes a gênero e sexualidade.  

É necessário que a escola assuma o comprometimento com uma Educação 

Sexual empenhada com a transformação social de forma significativa, buscando o 

combate ao preconceito e a discriminação sexual, formando educandos conscientes da 

pluralidade que compõe a sexualidade humana, respeitando as diferenças e 

compreendendo o seu papel enquanto sujeitos autônomos para exercer sua sexualidade.  

Desse modo, não há como falar em Educação Sexual, sem se pensar e analisar a 

formação dos professores que atuam em salas de aula do ensino fundamental. Tardif 

(2002), diz que o saber dos educadores é plural, compósito, heterogêneo, porque 

engloba, no funcionamento do trabalho, conhecimentos múltiplos, oriundos de esferas 

de natureza variadas, como da escola, universidades, cultura pessoal, das instituições, 

etc. A afluência destas várias fontes de saberes consiste em um saber profissional. O 

processo de profissionalização do ensino e da formação para o ensino está posto nas 

questões da epistemologia da prática profissional. Esses saberes, desenvolvidos em seus 

processos de formação, são trabalhados e transformados pelos docentes durante suas 

práticas profissionais em sala de aula com os alunos.   

Assim, ao reportar aos saberes sobre sexualidade, algumas implicações político-

pedagógicas viabilizam significativos elementos para o entendimento da precariedade 

de abordagens relacionadas à sexualidade por professores/as em suas práticas 

profissionais. Segundo Figueiró (2009, p. 141) “todo o processo formativo dos 

professores, tanto no Magistério, quanto nas licenciaturas, não os tem preparado para 

abordar a questão da sexualidade no espaço da escola”. Além da formação teórico-

científica dos docentes que é fundamental para a compreensão e domínio do 

desenvolvimento da criança e do jovem, para se trabalhar questões relacionadas à 

Educação Sexual, faz-se indispensável que o/a professor/a tenha entendimento de si 

próprio, da sua própria sexualidade, de estar preparado/a para lidar com tabus, medos e 

vergonhas.  
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Discorrer sobre sexualidade, “por si só, já é um desafio; as resistências são 

muitas, exigindo de todos os envolvidos revisar conceitos, superar preconceitos e 

estereótipos” (FIGUEIRÓ, 2009, p. 38). Nunes e Silva apontam, que: 

tratar de sexualidade na escola requer o alicerce de uma concepção científica 
e humanista desta sexualidade, superando o senso comum, que é o nível 
primário do conhecimento social. Somente por uma abordagem histórica 
cultural sobre a construção da sexualidade humana, fundamentada por uma 
rigorosa compreensão científica do desenvolvimento psicossexual da criança 
poderemos analisar as manifestações da sexualidade infantil. (NUNES; 
SILVA, 2000, p. 74). 

Para Figueiró, o despreparo da escola em trabalhar as questões ligadas à 

sexualidade, também está relacionado às posturas opressoras da cultura ocidental, em 

que ainda persistem associações da sexualidade “com ideias de pecado, de feio e de 

proibido, ou, por outro lado, com ideias de promiscuidade e de imoralidade” 

(FIGUEIRÓ, 2009, p. 141). Joca (2008) argumenta que são diversos e complexos os 

fatores que envolvem as práticas educativas desenvolvidas pela escola, no que se 

referem às abordagens dos saberes sobre sexualidade e diversidade sexual. Nesse 

âmbito, não apenas as práticas docentes e a política educacional em vigor estão 

envolvidas diretamente nesse processo, mas também os preceitos morais e éticos que 

transcendem o espaço escolar, ocasionando uma influência constante dos valores 

socioculturais na educação escolarizada.  

Assim, “neste contexto de formação cultural, acabamos carregando conosco uma 

gama de tabus, preconceitos e sentimentos, muitas vezes, negativos, em relação ao sexo, 

o que acentua nossa dificuldade em falar abertamente sobre ele” (FIGUEIRÓ, 2009, 

p.142). Esses conceitos pré-concebidos, relacionados à sexualidade, acarretam em 

sentimentos de vergonha e silêncio, tornando-se um desafio abordar essas temáticas no 

ambiente escolar. Desta forma, Nunes e Silva (2000) elucidam que é fundamental que 

o/a educador/a tenha um olhar crítico sobre tudo o que se pratica, por mania ou por 

costumes, criados por suas vivências e convicções ideológicas, fazendo necessário o 

estudo de pesquisas históricas e científicas que abordam estas temáticas. 

Portanto, seja nos cursos de graduação bem como nos de educação continuada, é 

fundamental “oportunizar aos professores o reeducar-se sexualmente, participando de 

estudos que os auxiliem a preparar-se para atuar como educadores sexuais”. 

(FIGUEIRÓ, 2009, p.142). Camargo (1999) sustenta a necessidade de docentes aptos a 

trabalhar com a educação sexual, pois, considerando as especificidades que compõem 
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cada aluno, ocorrem situações em sala de aula que não estão prescritas no currículo 

escolar, assim, os docentes precisam de novos conhecimentos, dentre eles a sexualidade, 

para poder orientar os educandos.  

 Diante disso, faz-se necessário que os cursos de formação de professores 

incluam em seu currículo a problematização de gênero e diversidade sexual, bem como 

a oferta de cursos de formação continuada que foquem nesses temas. Ao se trabalhar 

com a Educação Sexual é importante afastar a ideia e atitude ingênua de que esta se 

trata de uma temática neutra. Concepções e práticas preconceituosas e discriminatórias 

são, constantemente, legitimadas no cotidiano escolar. Assim, é fundamental que o 

professor se reeduque de forma contínua, revendo valores e atitudes, além de 

aperfeiçoar seus conhecimentos referentes a gênero e diversidade sexual, para que de 

fato posso “reeducar” seus alunos. (FIGUEIRÓ, 2009). 

 A educação sexual, na escola, deve ser um processo emancipatório, ético e 

moral, onde não se limite a produção da normalização das identidades sexuais e de 

gênero. Necessita ter o compromisso de transdisciplinar e problematizar as simbologias 

e significados sociais no que tange a construção e desmistificação que englobam as 

especificidades da sexualidade.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

  Trata-se de uma pesquisa de campo em que seu processo investigativo teve 

como referencial teórico-metodológico os princípios da pesquisa qualitativa com caráter 

descritivo. De modo a propiciar a obtenção das informações necessárias para a 

realização desta pesquisa, no processo investigativo foi feita a coleta de dados por meio 

de questionário e entrevista semiestruturadas. 

  Para à aplicação de questionários, participaram 24 professores/as de 

quatro escolas públicas e uma privada do Município de Montes Claros/MG. Em cada 

escola foi aplicado questionário a um/a professor/a do primeiro ao quinto ano do Ensino 

Fundamental. Para esta coleta de dados foi utilizado o questionário investigativo e 

anônimo, organizado em questões objetivas e discursivas. O instrumento dispõe de 11 

questões e teve por intento buscar informações quanto ao perfil sociodemográfico dos 

sujeitos investigados (idade, sexo, formação profissional, tempo de experiência na 
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docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental), assim como informações 

referentes a concepções e práticas dos docentes em relação a abordagens das temáticas 

relacionadas a gênero, sexualidade e diversidade sexual nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, se esses profissionais se sentem preparados para lidar com as mais 

diversas situações que envolvem a temática e ainda, se a escola dá suporte para esse 

trabalho. 

 Participaram das entrevistas individuais cinco professores/as selecionados/as na 

etapa anterior, a seleção se deu de forma aleatória, o único quesito relevante foi a 

definição de que seria entrevistado/a um/a professor/a de cada um dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Cada entrevista teve duração de aproximadamente 15 minutos. O 

roteiro da entrevista foi estruturado em três perguntas abertas. As questões foram 

realizadas com o intuito de investigar as concepções, crenças e situações vividas 

pelos/as professores/as em relação à temática discutida na pesquisa. As entrevistas 

foram gravadas em áudio, com o consentimento dos/as professore/as, e realizada no 

próprio espaço escolar, onde os/as mesmos/as lecionam. É primordial destacar que as 

entrevistas foram notadamente ricas no tocante a reflexões, problematizações e nos 

casos concretos apresentados pelos/as entrevistados/as.   

 Após a aplicação dos questionários e entrevistas, foi realizada a análise dos 

dados obtidos. Primeiramente, fez-se a análise das questões fechadas do questionário, 

mediante cálculo estatístico descritivo. Adiante, as resposta dadas às questões abertas, 

foram transcritas da mesma forma que foram pronunciadas pelos/as professores/as. 

Posteriormente para a realização da associação dos resultados obtidos no questionário, 

tanto nas questões fechadas como nas abertas, foi utilizado método analítico, onde se 

averiguou os aspectos similares e distintos que se revelaram nas respostas. Nessa 

perspectiva, buscaram-se realçar quais seriam as questões que originaram respostas 

similares e quais questões apresentaram uma maior heterogeneidade de resposta. Este 

mesmo método foi utilizado para as análises das respostas obtidas nas entrevistas. Para 

fundamentação das análises foram considerados/as autores/as que discutem a questão, 

dentre eles/as Guacira Lopes Louro (1997) e Mary Neide Damico Figueiró (2009). 
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4 Resultados 

 

 Ao serem questionados como se posicionam em relação ao trabalho sobre 

sexualidade, gênero e diversidade sexual nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, dos 

respondentes, 8,34% disseram que não cabe a escola esse papel e 8,36% não se negam a 

trabalhar o tema, porém, não se sentem preparados/as para essa abordagem. Ao serem 

questionados/as se consideram necessária à discussão referente ao tema, 75% dos/as 

professores/as participantes afirmam que sim. Dentre os 75% dos/as respondentes, 

37,5% apresentam argumentos importantes para a defesa do trabalho, dentre eles a 

diversidade existente na sociedade, a necessidade de formação integral do aluno, entre 

outros. A este respeito destacamos a resposta do/a professor/a, identificado/a como P2:  

“Sou a favor, pois a escola é povoada de diferenças que não podem mais ser 
ignoradas, essas diferenças precisam ser contextualizadas, reconhecidas e 
trabalhadas em sala de aula”. (P2, QUESTIONÁRIO, outubro, 2018).  

 Os/as outros/as 37,5% dos/as 75% respondentes que consideram necessária a 

abordagem desta temática, demostraram certo receio em trabalha-la. Os/as 

professores/as falam da importância da abordagem dos assuntos propostos, porém 

sempre colocam objeções, ressaltando que é preciso trabalhar com cautela, não 

constranger os alunos, etc. demostrando que a temática vem ainda revestida de tabus. 

8,32% acreditam que essa abordagem só deve ser feita nos anos finais do ensino 

fundamental.  

 Ao serem indagados sobre qual abordagem relativa à sexualidade, gênero e 

diversidade sexual se apresenta como a mais adequada para trabalhar com os anos 

iniciais do ensino fundamental, 4,16% dos/das professores/as não responderam a 

pergunta. 4,17% não consideram esta temática constituinte do currículo dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, acreditam que esse papel é dever mais da família do 

que da escola. Vale ressaltar que 12,5% dos respondentes, afirmaram diretamente que 

não deve ser feita essa abordagem, o que aumenta o número de docentes que 

apresentam posição contrária ao trabalho de sexualidade, gênero e diversidade sexual 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, reforçando como o tema ainda é conflituoso 

para os/as professores/as. Vê-se mais uma vez a falta de formação adequada para lidar 

com essas temáticas e os tabus que imperam nas questões que envolvem a sexualidade. 

Apenas 4,16% dos/as professores/as defendem a abordagem e a defendem para além do 
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viés biológico. Contrários a esse posicionamento, 16,67% dos/as professores/as limitam 

a abordagem ao cunho biológico, como visto da fala do/a docente P15 que afirma que a 

abordagem deve ser feita com trabalho que mostrem o “respeito ao corpo, autoestima e 

diferenças entre homem e mulher”.  16,67% dos/as docentes que defendem que a 

abordagem deve ser feita de maneira lúdica, esta posição é compreensível, visto que 

existe uma defesa nesse sentido para todos os conteúdos abordados no Ensino 

Fundamental. Outro fato importante diz respeito aos 16,67% dos/as professores/as que 

acreditam que a abordagem deve ser feita de modo superficial, pois consideram 

impróprias para o nível de escolaridade dos alunos. Destacamos ainda, que 25% dos/as 

respondentes não se sentem aptos a responderam a questão. 

 Foi perguntado aos/as docentes se estes/as se sentem preparados/as para 

trabalhar com a temática relativa à sexualidade, gênero e diversidade sexual com seus/as 

alunos/as. Dos respondentes, 33,34% afirmaram que sim, 25% que não se sentem 

preparados e 41,66% disseram que se consideram parcialmente aptos. É notório que a 

somatória dos/as professores/as que não se sentem preparados com os que se 

consideram parcialmente é superior aos que afirmam de forma positiva estarem aptos a 

realizar este trabalho, reforçando mais uma vez que os cursos de formação inicial e 

continuada, realmente não têm investido de maneira adequada na formação para a 

diversidade. 

 Na sequência, foi perguntado aos/as professores/as qual a importância das 

discussões referentes à temática que engloba a sexualidade nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, 16,67% dos/das professores/as consideram extremamente importante, 

41,66% que consideram esta temática muito importante, 29,17% consideram 

importante. Vale ressaltar que dentre as justificativas para essas posições ainda 

aparecem, de forma marcante, os argumentos de cunho biológico intermediado com 

questões ligadas aos ‗perigos’ que rondam a sexualidade. Durante o levantamento das 

justificativas, ficou notória a reincidência de respostas onde os/as docentes informaram 

que é preciso abordar a temática, pois, na escola se aprende de “forma correta”, como 

evidencia as falas de P12 e P13 respectivamente: “É muito importante aprender sobre 

sexualidade desde os anos iniciais, porque aprende de maneira adequada” (P.13). “As 

crianças são instruídas de forma adequada nas escolas” (P.12).  Estas posições podem 

indicar um trabalho conservador e heteronormativo. 12,5% consideram a temática 

pouco importante.  
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 Ao serem perguntados/as quando que a temática relativa à sexualidade, gênero e 

diversidade sexual deve ser trabalhada nas turmas dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, 66,67% consideram que sempre. Este dado é fundamental, pois 

demonstra a quantidade superior de docentes que reconhecem a importância do assunto, 

porém, contradiz os dados anteriores que mostram que a maioria dos respondentes não 

aborda esta temática por falta de preparo. 16,66% disseram que a temática deve ser 

trabalhada quando os/as alunos/as perguntarem a respeito e 8,34% quando surgir algum 

problema relativo à temática, em ambas as posições, mais uma vez se evidencia a não 

consideração da temática como parte integrante do currículo. Temos ainda, 8,33% que 

consideram que a temática não deve ser trabalhada nos Anos Inicias do Ensino 

Fundamental.  

 Ao serem questionados/as se a escola em que leciona dispõe de material para 

auxiliar o trabalho relativo à sexualidade, gênero e diversidade sexual, 8,33% dos/as 

professores/as disseram que sim, sendo esses materiais livros e vídeos. 54,17% disseram 

que não e 37,5% disseram que em parte. Aos respondentes que disseram que sim ou que 

em parte a escola dispõe de material para auxiliar o trabalho, foi perguntado se 

consideram este material de boa qualidade, 36,37% consideram que sim, e 63,63% 

consideram parcialmente. Esses dados reforçam o despreparo das escolas em lidar com 

essas temáticas 

 Ao ser interrogado se os/as professores/as consideram que a ação pedagógica da 

escola tem colaborado para o desenvolvimento de crianças não preconceituosas, 

respeitosas e sensíveis à diversidade e abertas à pluralidade sexual que compõe a 

identidade da pessoa humana, 50% dos/as respondentes disseram que sim. As 

justificativas dadas pelos/as docentes, não mostram de forma clara como a escola tem 

propiciado essa formação adequada referente à sexualidade, gênero e diversidade sexual 

nos/as estudantes, como visto nas falas dos/as respondentes :  

“a escola tem buscado auxiliar o aluno nesse sentido”. (P11, 
QUESTIONÁRIO, Outubro, 2018). “As crianças serão instruídas nestes 
conteúdos”. (P12, QUESTIONÁRIO, Outubro, 2018). “À medida que 
abrimos espaço para a criança perguntar e expor suas dúvidas contribuímos 
para uma vivência mais harmoniosa”. (P15, QUESTIONÁRIO, Outubro, 
2018). 
 

Estas posições se mostram imprecisas para justificar a efetivação dessas práticas, 

assim produz a dúvida de como estes/as professores/as consideram que a ação 
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pedagógica da escola tem colaborado para o desenvolvimento de crianças, inclusive no 

que diz respeito à sexualidade, sendo que a grande maioria não se sente preparada e 

alega não receber apoio da escola e da família dos/as estudantes para abordar a temática 

em questão.  

 Foi possível verificar também, que 25% dos/as respondentes consideram que a 

ação pedagógica da escola não tem colaborado para esta prática. Como atesta a fala 

dos/as docentes:  

“A escola muitas vezes se sente acuada quando aborda tais assuntos, já que 
os pais muitas vezes não apoiam a escola”. (P21, QUESTIONÁRIO, 
Outubro, 2018). “A ação das escolas no presente momento é não saber 
trabalhar com essas temáticas, na qual não tem orientação e não sabem 
trabalhar de forma clara e especifica”. (P24, QUESTIONÁRIO, Outubro, 
2018).  

 Nestas posições é possível ver mais uma vez os desafios vividos pela escola para 

proceder de forma efetiva essa abordagem, em destaque o receio da negação dos pais 

para este trabalho, o que demonstra que a escola sente necessidade de desenvolver um 

trabalho conjunto com os pais e a comunidade escolar. 20,84% dos/as professores/as 

acreditam que em parte a ação pedagógica da escola tem colaborado para o 

desenvolvimento de crianças não preconceituosas, respeitosas e sensíveis à diversidade 

e abertas à pluralidade sexual que compõe a identidade da pessoa humana. Em 

justificativa os/ docentes evidenciam, novamente, as barreiras que percorrem o tema, 

como visto nas seguintes falas:  

“Esta é a função principal da escola, a qual deveria ser percussora, nas 
mais diversas discussões do cotidiano, mas, no entanto, nem sempre isto 
acontece”. (P1, QUESTIONÁRIO, Outubro, 2018). “Acredito que poderia 
ser trabalhado de forma mais efetiva e com a participação de todos os 
professores. O tema parece ser evitado”. (P2, QUESTIONÁRIO, Outubro, 
2018).  

  Tivemos 4,16% dos/as professores/as que não responderam a pergunta, o que 

pode indicar um desconhecimento a respeito da indagação posta. Perguntado ao/as 

docentes quais são os principais desafios enfrentados pela escola para o trabalho 

referente ao tema nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 12,5% dos/as 

professores/as não responderam a pergunta, 87,5% dos/as respondentes indicaram que 

os principais desafios são a falta de preparo dos/as professores/as, reforçando, mais uma 

vez, a carência nos cursos de formação inicial e continuada em abordar a sexualidade. 

Apresentaram também, como principais desafios a falta de apoio dos pais, pois estes 
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muitas vezes não aceitam este tramalho no espaço escolar, como visto em algumas das 

falas dos/as pesquisados/as:  

“Aceitação da família, preparo dos professores para a abordagem do tema”. 
(P14, QUESTIONÁRIO, Outubro, 2018). “O grande e principal desafio é a 
família. Às vezes ela não compreende alguns assuntos que a escola tem que 
abordar. Os outros são os recursos disponíveis e o preparo dos profissionais 
para saberem abordar de maneira adequada esta questão”. (P8, 
QUESTIONÁRIO, Outubro, 2018). 

 Para finalizar o questionário, foi perguntado se o/a docente gostaria de 

acrescentar algo que julgasse importante e não foi mencionado no questionário, somente 

12,5% dos/as professores/as se posicionaram. Majoritariamente as falas salientaram a 

importância da abordagem de sexualidade, gênero e diversidade sexual desde os anos 

iniciais de escolarização. Porém aparecem posições onde os/as docentes reforçam a 

opinião de que a temática é imprópria para o trabalho na escola, demonstrando a 

rejeição ao tema, como visto na fala do/a respondente P3: “Cabe à família educar seus 

filhos, a respeitar e conviver com o próximo, e não a escola ter que assumir um papel 

que não é totalmente seu”. Deste modo, com a fala do/a docente, é possível perceber, 

que por mais que temas relacionados à sexualidade tenham passado por avanços dentro 

do espaço escolar, a Educação Sexual, ainda, esbarra no silenciamento ou em posturas 

repressoras, que contribuem, diretamente, para a não abordagem ou para o atraso de 

uma abordagem efetiva da temática nas escolas 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

 

 Após apreciação desse estudo, percebeu-se que a maior parte dos/as 

professores/as participantes da pesquisa compreende a necessidade da abordagem de 

temáticas relacionadas à Sexualidade, Gênero e Diversidade Sexual no ambiente 

escolar, porém, estes reiteradamente apontaram não possuir formação e apoio, seja da 

escola como dos pais, para realizarem abordagens relativas à temática. Outro ponto que 

se destacou nas análises foi à inclinação dos/as docentes, em considerar este tema 

majoritariamente em seu viés biológico, desconsiderando o caráter político, histórico, 

cultural e social que compõe a sexualidade em suas diversas manifestações.   

 Em relação às ações das escolas e se estas têm colaborado para o 

desenvolvimento de crianças não preconceituosas, respeitosas e sensíveis à diversidade 
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e abertas à pluralidade sexual que compõe a identidade da pessoa humana, os dados 

obtidos foram equiparados. Esse parecer foi impreciso, visto que os/as docentes que 

afirmaram a ação positiva da escola são os/as mesmos/as que disseram não ter preparo, 

nem apoio para realizar esta abordagem no espaço escolar e as suas justificativas para 

esta afirmação se mostraram incertas para uma efetiva consideração deste ponto da 

pesquisa.  

 A escola, além da formação intelectual tem o dever de contribuir para a 

formação humana do/a educando/a, pautada no comprometimento de mudança social, 

com enfrentamento de toda forma de discriminação e preconceito, assim, se faz 

fundamental uma educação sexual intencional que não se limite a abordagens 

esporádicas e limitadas. Outro aspecto fundamental é a socialização da escola com a 

família dos/as discentes. É preciso que a escola abra espaço para o diálogo e orientação 

aos familiares dos/as estudantes, uma vez que a resistência dos mesmos em aceitar e 

compreender a abordagem desses temas no ambiente escolar relaciona-se aos tabus 

enraizados socialmente, assim é necessário propiciá-los o repensar dessas concepções, 

mas para isso os/as educadores/as, também, necessitam de preparação.  

 Todos estes levantamentos se esbarram na precariedade da inclusão destes 

conteúdos nos cursos de formação inicial e continuada de professores/as. É notório que 

os espaços de formação não têm tratado de forma satisfatória essas temáticas em seus 

cursos de graduação e especialização, assim, pela falta de conhecimento a respeito das 

dimensões destes temas, os/as docentes, ainda contemplam esta discussão numa visão 

reducionista e tradicional dos aspectos que abarca a sexualidade, gênero e a diversidade 

sexual, visto o reflexo de uma sociedade que culturalmente se acentua repressora em 

relação ao sexo e suas manifestações não binárias e heteronormativas. Logo, às 

problemáticas observadas nesta pesquisa, derivam-se da debilidade de políticas públicas 

educacionais abrangentes que reafirmem a indispensabilidade desta discussão nos 

espaços de formação dos professores/as e alunos/as.  

 Urge que o estudo da sexualidade, gênero e diversidade sexual seja inserido de 

forma efetiva nos currículos dos cursos de formação e nos currículos escolares, visto 

que é fundamental oportunizar aos educadores/as conhecimentos científicos acerca das 

temáticas propostas, possibilitando a estes/as repensar seus valores, tabus e 

preconceitos, propiciando-os/as o reeducar-se sexualmente, abrindo a possibilidade de 

um novo olhar para o que não era conhecido ou visto como diferente, para que de fato 
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possam formar crianças não preconceituosas, respeitosas e sensíveis à diversidade e 

abertas à pluralidade sexual que compõe a identidade da pessoa humana. 
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A TRANSFORMAÇÃO DA FORMAÇÃO HUMANA EM MERCADORIA: AS 

CONTRARREFORMAS DO ENSINO MÉDIO E OS IMPACTOS À 

FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES 

 

JARDIM, Bianca Teixeira Domingues1 
 

 

Resumo 

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

O mundo do trabalho sofreu profundas mudanças durante o século XX. De 

acordo com Harvey (1993), as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho geraram 

alterações não apenas na esfera econômica, mas em toda dinâmica da vida social. Em 

torno dessas mudanças é criada uma forma de pensar, de agir, de viver e de trabalhar. 

Surge, em consequência desse processo, um novo tipo de trabalhador e de homem. Mais 

especificamente, um trabalhador que se adeque às demandas do novo processo 

produtivo e da nova forma de acumular capital. Em decorrência dessas mudanças, as 

formas de intervenção política e econômica do Estado se alteraram.  

Behring (2008) reforça que a ofensiva burguesa dos anos 1980 e, 

principalmente, dos anos 1990, se deu em três direções: reestruturação produtiva, 

mundialização do capital e contrarreforma neoliberal. No Brasil, essa contrarreforma 

vem acompanhada das políticas de ajuste estrutural. Essas políticas acompanham as 

mudanças causadas pelo neoliberalismo e geram graves consequências para a sociedade 

como um todo, pois são baseadas na âncora cambial, juros internos altos, liberalização 

financeira e entrada de capitais especulativos.  

A educação, inserida no contexto da nova expressão do modelo de produção 

capitalista carrega um papel fundamental para a reprodução e consolidação de tal 

sistema. Dahmer (2008) aponta que dentro da lógica neoliberal, a existência e a 

produção do conhecimento são direcionadas para reforçar o poder de produção e 

reprodução do capital.  

Por este motivo, é indispensável nos debruçarmos sobre tal questão e 

entendermos o papel da educação dentro do contexto capitalista; como ela se constituiu 

a partir da dissociação entre teoria e prática e como ela se torna cada vez mais precária, 

aligeirada e específica; de que forma a educação, assim como o trabalho – atividades 

realizadas pelos seres humanos através da sua capacidade teleológica – se afastam do 

seu sentido ontológico de práxis transformadora e se configuram como mercadorias e 

instrumentos de exploração e dominação para garantir os interesses burgueses.  

Para tanto, é necessário que compreendamos, a partir do materialismo histórico e 

dialético, a relação entre teoria e prática na formação humana e as particularidades que 

essa relação ganha inserida no modo de produção capitalista; a relação entre essência e 

aparência dos fenômenos, para que possamos entender a realidade concreta; a dualidade 
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estrutural da educação brasileira e as contrarreformas de nível médio e técnico, a fim de 

entendermos a dicotomia entre teoria e prática na formação da classe trabalhadora e a 

transformação da formação humana em mercadoria. 

1.1 Objetivos 

Gerais 

 Oferecer contribuições teóricas para a produção acadêmica acerca da política 

educacional no Brasil que é ofertada à classe trabalhadora. Em especial, à organização 

do ensino médio, com ênfase ao movimento de contrarreforma do ensino aprofundado 

desde a década de 1990.  

Específicos  

• Apreender de que forma a educação se transforma em mercadoria no capitalismo e 

se distancia da sua caracterização como um direito universal.  

• Compreender a dicotomia entre teoria e prática na formação humana.  

• Problematizar o tipo de formação ofertada à classe trabalhadora sob o contexto de 

destituição de direitos.  

• Analisar os impactos da reforma do ensino médio à formação da classe trabalhadora 

brasileira.  

• Analisar as possibilidades para a superação da dicotomia entre teoria e prática 

presente na formação humana sob a ótica capitalista.  

 

2 Referencial Teórico 

2.1 A relação entre teoria e prática na formação humana e sua especificidade no 

capitalismo  

 O advento do capitalismo é marcado por profundas transformações, as quais não 

se limitam a transformações apenas econômicas, mas sociais, culturais, políticas e 

ideológicas. As Revoluções Burguesas 2clássicas tinham em vista a derrota de todas as 

faces do Antigo Regime. Sendo assim, um novo modo de pensar e agir foram 

construídos durante a emersão da sociedade moderna.    

 

2 É importante destacar que o capitalismo não se desenvolveu da mesma forma em todos os países. 
Alguns países não tiveram a experiência do feudalismo e não contaram com uma Revolução Burguesa 
clássica. Devemos entender que existem os elementos estruturais, que são constitutivos desse processo, e 
os elementos dinâmicos do capitalismo, que dizem respeito ao tempo e ao espaço em que esse modo de 
produção está inserido (FERNANDES, 1996). 
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Partiremos, portanto, de uma perspectiva crítica marxista, a fim de 

compreendermos a relação entre teoria e prática na formação humana e, também, a sua 

especificidade no modo de produção capitalista.  

Desse modo, consideramos que o trabalho detém uma dupla determinação. Uma 

determinação ontológica, que é inerente à produção do ser, e uma determinação 

histórica, na qual ela aparece em diferentes formas, inserido em diferentes modos de 

produção.  

É através do trabalho – atividade guiada pela capacidade teleológica – que os 

homens e mulheres produzem a sua própria existência e, consequentemente, a sua 

própria vida material. É essa atividade que diferencia os homens dos demais seres 

presentes na natureza, pois os animais são guiados exclusivamente pelo instinto natural. 

A capacidade teleológica se define como a capacidade que o ser humano tem de colocar 

no plano das ideias o que deseja realizar na prática; é o processo de pensar antes de agir. 

Ao idealizar o que ele pode fazer na prática, o homem exerce a atividade do trabalho. 

 Nessa perspectiva, podemos dizer que o trabalho funda o ser social, o qual se 

configura como um ser histórico. Lukács (1968) aponta que existe a falsa compreensão 

de que Marx subestimou a consciência do ser material, no entanto, ele deixa claro que 

essa ideia é um equívoco. Para Marx a consciência é um produto do ser material, não o 

contrário, como aponta a perspectiva idealista de Hegel. Marx entende que a realidade e 

o objeto devem ser apreendidos enquanto práxis, ou seja, enquanto conjunto das 

atividades humanas, de maneira objetiva. Isso nos permite compreender o trabalho, 

assim como a educação, como práxis humana.  

 Vásquez (1990) pondera que a práxis é o conjunto das objetivações do ser social. 

É a prática social imbricada à reflexão sobre o ser (é a relação entre teoria e prática). As 

formas de práxis permitem as transformações. No entanto, o autor deixa claro que “toda 

práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis” (VÁSQUEZ, 1990, p. 185), pois a 

práxis é uma prática orientada conscientemente, é uma prática pensada da atividade 

humana.  

A articulação entre estrutura/ação do sujeito e teleologia/causalidade é 

fundamental para compreendermos a constituição do ser social. A teleologia está no 

plano das ideias do homem: ele idealiza algo que deseja fazer na prática, ou seja, 

projetos que ele tenta executar na vida social. Ainda de acordo com Vásquez (1990), 

isso não significa que o resultado real deve ser um modelo ideal pré-existente, pois a 
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adequação depende da causalidade, a qual se configura como condições que são postas 

aos homens e mulheres, ou seja, condições externas aos indivíduos singulares. Ou seja, 

a liberdade está presente no plano teleológico, no entanto, essa liberdade está 

condicionada pelo determinismo (causalidade), pelas condições (econômicas, sociais e 

regionais) nas quais algum indivíduo está submetido. 

O indivíduo social, como um produto histórico, ao satisfazer suas necessidades 

vitais através do trabalho, cria valor de uso. Nessa dimensão, o trabalho pode ser 

definido como uma atividade racional direcionada para um determinado fim. A 

complexificação dessa atividade cria a sociabilidade entre os homens e mulheres. 

Podemos dizer, então, que é a produção que determina o modo de organização da 

sociedade nos diferentes tempos históricos.   

É importante destacarmos que o trabalho não é apenas uma forma histórica, ele é 

atividade fundamental pela qual o ser humano se humaniza, se cria, se expande e se 

aperfeiçoa, O trabalho é a base de um novo ser e de uma nova concepção de história 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). Nesse horizonte, entendemos o trabalho 

como um princípio educativo, pois o ato de trabalhar é uma forma de educar e produzir 

conhecimento. 

Se a existência humana não é garantida pela natureza [...] mas 
tem de ser produzida pelos próprios homens, e é, pois, um 
produto do trabalho, isso significa que o homem não nasce 
pronto, mas tem de tornar-se homem. Ele forma-se homem. Ele 
não nasce sabendo, precisa aprender a produzir sua própria 
existência. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, 
a formação do homem, isso é, um processo educativo. A origem 
da educação coincide, então, com a origem do homem mesmo 
(LOMBARDI, 2011, p. 103).  

 
Dessa forma, fica claro o papel fundamental da relação entre teoria e prática na 

formação do homem como ser social, pois essa relação perpassa as duas dimensões 

centrais da vida dos homens e mulheres. É necessário que compreendamos a 

especificidade desse processo no modo de produção capitalista, buscando entender 

como no contexto das relações sociais capitalistas há um distanciamento do trabalho 

como atividade ontológica do ser social e da consolidação do caráter unilateral de 

ensino, no qual a potencialidade do trabalhador não é desenvolvida plenamente.  

Após o esgotamento do modelo feudal, ocorreu a instauração do capitalismo. 

Nessa transição, configura-se uma nova organização do trabalho e novas relações 
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sociais são produzidas. Marx compreende o momento da Acumulação Primitiva como o 

processo histórico de separação entre produtor e meios de produção. Nesse novo 

momento, o trabalhador torna-se “livre”, mas não tem as condições necessárias para a 

materialização da sua força de trabalho, tendo que vendê-la para aquele que tem as 

condições dessa materialização. Para tanto, é fundamental a alienação do trabalho 

exercido pelo trabalhador e que ele – o trabalho – se configure como uma mercadoria 

capaz de produzir um excedente, ou seja, mais-valia. Assim o trabalho ganha uma nova 

dimensão, a dimensão do trabalho abstrato.   

Conforme essa atividade – o trabalho – foi se desenvolvendo e progredindo ao 

longo de muitos anos, ela se distanciou do seu modelo natural, subordinando-se, assim, 

ao processo de exploração e expropriação, sendo reduzido à compra e à venda da força 

de trabalho humano e, por isso, ganhando a imagem de emprego e se configurando 

como um meio que permite a exploração do homem pelo homem. Na divisão social e 

técnica do trabalho a educação, por sua vez, se afasta do trabalho como um princípio de 

educar e torna-se instrumento de dominação burguesa, capaz de moldar os trabalhadores 

aos seus interesses particulares, a fim de aumentar a produtividade.  

Pensar historicamente a educação é compreender o próprio processo de 

transformações das relações sociais do modo de produção capitalista. Assim como o 

trabalho, a relação trabalho-educação também possui fundamentos histórico-

ontológicos. Históricos, porque é relativo a um processo que foi se desenvolvendo ao 

longo do tempo pelos homens. Ontológicos, porque o produto dessa ação é o próprio ser 

dos homens. Lombardi (2011) expressa que,  

A educação é determinada, em última instância, pelo modo de 
produção da vida material; isto é, pela forma pela qual os 
homens produzem sua vida material, bem como pelas relações 
nela implicadas, quais sejam, as relações de produção e as 
forças produtivas são fundamentais para apreender a maneira 
que os homens vivem, pensam e transmitem as ideias e os 
conhecimentos que têm sobre a vida e a realidade natural e 
social (LOMBARDI, 2011, p. 11).  

 A educação, assim como o trabalho, faz parte de um conjunto de práxis social do 

ser humano. É configurada como uma prática social, ou seja, uma atividade 

exclusivamente humana que se caracteriza através de um determinado contexto 

histórico e que se estabelece no conjunto das relações sociais. Podemos dizer, então, que 

a educação é uma forma específica de relação social. Frigotto (2006) considera que “a 
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luta é justamente para que a qualificação humana não seja subordinada às leis do 

mercado e à sua adaptabilidade e funcionalidade” (FRIGOTTO, 2006, p. 31).  

 O trabalho como princípio educativo é aquele voltado para a formação integral 

do homem, sem qualquer tipo de dicotomia entre trabalho intelectual (teoria) e trabalho 

produtivo (prática). Nesse sentido, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) afirmam que o 

trabalho possui dimensão didático-pedagógica, porém o que demarca a dimensão mais 

profunda da concepção do trabalho como princípio educativo é a ordem ontológica 

(trabalho inerente ao ser humano) e, consequentemente, a ordem ético-política (trabalho 

como direito e dever). Os autores enfatizam que o trabalho como princípio educativo 

está vinculado à forma de ser dos seres humanos, pois estes são parte da natureza e 

dependem dela para a reprodução da vida. Portanto, se essa é uma condição imperativa, 

socializar o princípio do trabalho como produtor de valores de uso para a manutenção 

da vida é indispensável e “educativo”.  

 Marx analisa a dimensão educativa do trabalho mesmo quando o trabalho está 

submetido na negatividade das relações de classe no capitalismo, pois ele foi capaz de 

pensar uma formação para o trabalhador que fosse o caminho para o fim da sociedade 

do capital. O trabalho abstrato e alienado, próprios do capitalismo, não é algo natural. 

São produtos desse tipo de sociabilidade e, por isso, existe a luta para superá-lo.  

 Ramos (2010) considera que, desde o final do século XVIII, a educação do 

trabalhador é direcionada para atender a necessidade da reprodução da força de trabalho 

como uma mercadoria, enquanto a educação clássica é destinada à formação das elites e 

dos que exercem o trabalho intelectual. “A relação entre trabalho e educação se 

manifestou [...] na proposta dualista de escolas profissionais para os trabalhadores e 

escolas de formação geral para os futuros dirigentes, que perdura até os tempos atuais” 

(RAMOS, 2010, p. 108).  

 É certo que a divisão social do trabalho tem forte influência sob os processos 

educativos. Kuenzer (1992) aponta que a escola carrega – dentro da sociabilidade 

capitalista – o papel de materializar essa divisão. É um espaço de acesso ao saber 

teórico, divorciado da práxis, elaborado pela classe que detém o poder material e os 

instrumentos para elaboração do conhecimento.  

 Para o fortalecimento do processo de acumulação de riqueza capitalista é 

necessário que os trabalhadores aceitem as exigências e a exploração do novo modo de 

produção e acreditem no caráter natural desse sistema. A educação, nesse sentido, 
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carrega um papel fundamental para a criação de uma massa de trabalhadores alienados. 

Sob a perspectiva de Lombardi (2011), Marx entende a educação “como um 

instrumento de mudança ideológica e comportamental, pela qual os trabalhadores eram 

levados a aceitação e naturalização das normas, padrões e valores da sociedade 

capitalista” (LOMBARDI, 2011, p. 116). 

 Conforme o capitalismo se desenvolve, novas necessidades surgem para garantir 

a sua manutenção e crescimento. Os modelos de produção vão se alterando de acordo 

com o desenvolvimento das forças produtivas e as necessidades do mercado. Portanto, a 

educação que é oferecida para o trabalhador também se altera, se configurando em uma 

educação sempre voltada para suprir as necessidades do capital e sempre se 

consolidando a dualidade do ensino oferecido para as classes.  

 Refletir e consolidar uma educação relacionada ao trabalho, em seu sentido 

ontológico não em seu sentido abstrato, ou seja, pensar o trabalho como um princípio 

educativo, capaz de formar o ser humano de forma integral, sem fragmentação entre 

teoria e prática foi e ainda é um grande desafio. Dentro do próprio capitalismo foi 

possível pensar em uma educação que articulasse a cultura, a ciência e o trabalho. Essa 

é uma das contribuições que Marx fez no que se refere à educação e a formação da 

classe trabalhadora. Ele pensou em uma educação que caminhasse em direção à 

construção de uma formação omnilateral (em oposição a unilateralidade da educação 

burguesa): a educação politécnica.  

 Rodrigues (1998) reitera que o conceito de “educação politécnica” foi 

inicialmente esboçado por Marx em meados do século XIX. Na visão de Marx, a 

educação politécnica tinha seu fundamento na determinação de três pilares: trabalho 

produtivo, educação intelectual e exercícios corporais. Através desse tipo de educação, 

ou seja, da combinação entre trabalho produtivo e educação, a classe proletária se 

elevaria aos mais altos níveis e romperia com as amarras burguesas. A consolidação de 

uma educação politécnica trilha a possibilidade de superação da dicotomia entre 

trabalho manual e trabalho intelectual.   

Pensar a construção de uma educação politécnica hoje, no Brasil, é um grande 

desafio. Além das contradições postas pela sociedade do capital, ainda temos as 

particularidades de um país capitalista dependente. No entanto, podemos dizer que a 

consolidação de uma política de educação está pautada na luta da classe trabalhadora, a 

qual se organizou através de movimentos para conquistar o reconhecimento de uma 
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educação pública, gratuita, laica e de qualidade como um direito social. Ainda não há a 

consolidação, no Brasil, desse direito como universal. Há o discurso da universalidade, 

da “inclusão”, da expansão do acesso à educação, no enquanto, o que ocorre é o 

aprofundamento do padrão dualista de educação: uma voltada para a classe trabalhadora 

(prática) e outra voltada para a elite brasileira (teoria) 

2.2 As contrarreformas do ensino médio e técnico dos anos 1990: a dicotomia entre 

teoria e prática na formação da classe trabalhadora  

Frigotto e Ciavatta (2003) explicam que as últimas décadas do século XX e o 

início do século XXI foram marcados por profundas mudanças econômicas, políticas, 

culturais, ideológicas e teóricas. Essas mudanças se estabelecem através de uma tripla 

crise: do sistema do capital, ético-política e teórica.  

Podemos dizer, portanto, que o processo de reforma do Estado brasileiro é parte 

de um processo mundial de reestruturação capitalista, que teve seu início após a crise do 

capital de 1970. A expressão dessa crise foi o desmantelamento do Estado de bem-estar 

social, e em 1980 o projeto neoliberal ganha força, apontando para uma nova 

configuração do Estado. Não podemos falar, no entanto, de uma redução do papel do 

Estado, pois este atua forte para garantir os interesses da hegemonia burguesa, 

consolidando privatizações de empresas públicas e enfraquecendo a proteção social. 

A contrarreforma neoliberal brasileira vem acompanhada das políticas de ajuste 

estrutural. Estas políticas acompanham as mudanças causadas pelo neoliberalismo e 

geram graves consequências para a sociedade como um todo, pois têm como base a 

âncora cambial, juros internos altos, liberalização financeira e entrada de capitais 

especulativos. Por este motivo, podemos dizer que essas políticas são entendidas como 

a deteriorização das políticas sociais e agravamento das condições sociais.  

Em 1989, por recomendação internacional dos países capitalistas centrais, foram 

elaboradas as medidas do Consenso de Washington: um conjunto de reformas que 

visava conduzir e consolidar a economia neoliberal nos países dependentes, 

principalmente na América Latina. Assim, com o apoio dos organismos internacionais 

(Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento e Organização Mundial do Comércio) são criados diversos 

organismos regionais, como por exemplo a Comissão Econômica para a América Latina 

e Caribe (CEPAL) e, no plano educacional a Oficina Regional para a Educação na 

América Latina e no Caribe (OREALC).  
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Os governos latino-americanos, segundo Boschetti (2012), utilizaram o fundo 

público para salvar o capital. Nesse sentido, há um deslocamento do dinheiro público, 

que deveria financiar serviços públicos indispensáveis ao cidadão, como saúde, 

moradia, educação e habitação, para pagar os juros da dívida pública.  

A partir disso, podemos refletir de que modo foi conduzida a contrarreforma da 

educação básica, do ensino médio e técnico, no Brasil, inserida neste movimento de 

contrarreforma no Estado no âmbito social, econômico e político.  

Partindo do tripé neoliberal (abertura comercial, privatização de empresas e 

serviços públicos e desregulação das relações de trabalho) foi necessário ao capital que 

mudanças significativas ocorressem na esfera da educação. O Estado neoliberal, 

conduzido por FHC, foi marcado por contrarreformas, retrocessos e projetos 

subordinados aos organismos internacionais, atribuindo à educação a lógica da 

competitividade. Assim sendo, os principais objetivos da contrarreforma do Estado 

brasileiro, neste momento, eram: o alívio da pobreza, a difusão de um projeto de 

sociabilidade burguesa e o fortalecimento da educação como campo de exploração 

lucrativa.  

Em 1990, no governo FHC, a CEPAL publicou um documento que enfatizava a 

urgência a implementação de mudanças nas políticas educacionais, em relação aos 

conhecimentos e habilidades específicas, demandadas pelo processo de reestruturação 

produtiva (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 99). Nesse momento, a educação básica, 

partindo da teoria do capital humano, deveria contribuir para o alívio da pobreza, 

aumentar a produtividade do trabalho, reduzir a fertilidade e melhorar a saúde.  

Em 1996, sob a gestão de Cardoso, a nova LDB foi aprovada, através da Lei nº 

9.394/96, estabelecendo as diretrizes e as bases da educação nacional. De acordo com o 

documento, “a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, 

assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornece-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (Lei nº 

9.394/96), Nesse sentido, Manfredi (2002) analisa que:  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) e o 
Decreto Federal 2.208/97 instruíram as bases para a reforma do 
ensino profissionalizante no Brasil. Do ponto de vista formal 
significa que todas as instituições públicas e privadas de 
Educação Profissional terão de ajustar-se às novas diretrizes 
educacionais estabelecidas pela legislação e vigor. Por conta 
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disso, desde o final da década de 90, vem-se gestando uma nova 
institucionalidade no campo da Educação Profissional no Brasil 
(MANFREDI, 2002, p. 113).  

 

 Percebe-se no bojo da nova LDB o comprometimento não apenas com a 

Constituição de 1988, mas, sobretudo, com as recomendações dos organismos 

multilaterais, como o OCDE, BIRD, UNESCO, PNUD, OREALC e etc. Saviani (2003) 

destaca que essa é uma “LDB minimalista” e compatível com o Estado “mínimo”.  

 Silveira (2010) afirma que os debates sobre os rumos do ensino médio e da 

formação profissional se deram através de disputas: de um lado estavam aqueles que 

defendiam a educação politécnica, como uma possibilidade de construção de uma 

educação que tem o trabalho como princípio educativo; e de outro lado estavam aqueles 

que defendiam o controle dos sistemas nacionais de aprendizagem através do 

empresariado. A autora ainda expõe que, também em 1996, a Câmara Federal 

apresentou o Projeto de Lei (PL) nº 1.603/96, cujo objetivo era separar formação geral e 

formação específica de nível médio, possibilitando maior flexibilização curricular e a 

sua adequação às novas demandas do mercado.  

 A reforma dos ensinos médio e profissional dos anos 1990, assim como outras 

inúmeras reformas educacionais da época, divulga seu objetivo principal: melhorar a 

oferta educacional e se adequar às novas demandas econômicas e sociais da sociedade 

globalizada,  

 
Assim é que se propõe modernizar o ensino médio e ensino 
profissional no País, de maneira que acompanhe o avanço 
tecnológico e atendam às demandas do mercado de trabalho, 
que exige flexibilidade, qualidade e produtividade. Na 
concepção proposta o ensino médio terá uma única trajetória, 
articulando conhecimento e competências para a cidadania e 
para o trabalho sem ser profissionalizante, ou seja, preparando 
“para a vida”. A Educação Profissional, de caráter 
complementar, conduzirá ao permanente desenvolvimento das 
aptidões para a vida produtiva e destinar-se-á a alunos e 
egressos do ensino fundamental, médio e superior, bem como a 
trabalhador e, geral, jovem e adulto, independente da 
escolaridade alcançada (MANFREDI, 2002, p. 128-129).  
 

 Dessa forma, há a consolidação da dicotomia teoria e prática na educação. O 

ensino médio, assim como a Educação Profissional atuam para garantir a manutenção 

do capitalismo, no entendo, quando separados, há a reafirmação da dualidade estrutural 

da educação brasileira: uma direcionada para a formação da classe trabalhadora e outra 
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direcionada para as elites. Aqueles que acessam o ensino médio tem uma formação mais 

ampla, geral, envolvendo teoria e a possibilidade de crescimento intelectual nas 

universidades. Em contrapartida, aqueles que acessam a Educação Profissional se 

distanciam, ainda mais, do trabalho como um princípio educativo e da sua articulação 

com ciência e cultura, caracterizando-se em uma formação técnica e operacional, 

voltada principalmente para a certificação de competências dos trabalhadores, a fim de 

atender as demandas do mercado de trabalho.  

 Diante de tal realidade cabe a defesa e a luta pela consolidação de uma escola 

unitária, proposta defendida do Antonio Gramsci (1891-1937). Essa escola supera o 

dualismo estrutural do sistema educacional brasileiro. Para tanto, é necessária a 

superação definitiva da concepção de educação que desassocia e educação 

geral/propedêutica da educação profissionalizante/específica. Sendo, em linhas gerais, a 

primeira destinada aos ricos, a segunda, aos pobres. Assim, a educação não se submete 

as determinações do mercado. A luta da classe trabalhadora se direciona para a 

construção de uma educação básica através da educação politécnica, articulando 

trabalho, cultura e ciência.  

3 Procedimentos Metodológicos 

Cabe destacar que o presente trabalho é um recorte de uma pesquisa ainda em 

andamento: a minha dissertação de mestrado. Entretanto, utilizamos abordagens 

qualitativas com recurso aos seguintes procedimentos metodológicos: consulta 

bibliográfica, pesquisa de fontes primárias, investigação de legislações e os documentos 

relacionados com o tema em questão. Tais procedimentos foram executados com vistas 

à compreensão do contexto histórico, social e político, no qual o objetivo de estudo 

desta proposta de pesquisa está inserido. 

Os argumentos sustentados partem do método crítico-dialético de apreensão do 

real e se apoiam na perspectiva da totalidade da vida social, considerando os elementos 

estruturais e dinâmicos das relações sociais capitalistas. 

 

Para Marx a teoria não se reduz ao exame sistemático às formas dadas 
de um objeto, como pesquisador descrevendo-o detalhadamente e 
construindo modelos explicativos para dar conta de seu movimento 
visível, tal como ocorre nos procedimentos da tradição empirista e/ou 
positivista. E não é, também, a construção de enunciados discursivos 
sobre os quais a chamada comunidade científica pode ou não 
estabelecer consensos intersubjetivos, verdadeiros jogos de linguagem 
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ou exercícios e combates retóricos, com querem alguns pós-modernos 
[...] A teoria é um movimento real do objeto transposto para o cérebro 
– o real reproduzido e interpretado no plano ideal [...] Numa palavra: o 
método de pesquisa que propicia o conhecimento teórico, partindo da 
aparência, visa alcançar a essência do objeto. Alcançando a essência 
do objeto [...], o pesquisador a reproduz no plano pensamento; 
mediante a pesquisa, viabilizada pelo método, o pesquisador reproduz, 
no plano ideal a essência do objeto que investigou (NETTO, 2011, p. 
20-22) 

 

Desse modo, a pesquisa bibliográfica se expressou em alguns eixos, partindo 

pelo estudo do desenvolvimento das políticas sociais sob o contexto capitalista; a 

dicotomia entre teoria e prática na formação humana e a sua transformação em 

mercadoria; a formação do trabalhador sob o capitalismo no Brasil; os impactos das 

contrarreformas do ensino médio e técnico na formação da classe trabalhadora brasileira 

e a educação politécnica como possibilidade para a superação da dicotomia entre teoria 

e prática na formação dos trabalhadores. 

4 Considerações Finais  

Procuramos expor, neste trabalho, a indispensável relação entre teoria e prática 

na formação da classe trabalhadora para que haja mudanças na realidade em que 

vivemos. No entanto, vimos como a formação da classe trabalhadora brasileira é 

atravessada pela dicotomia entre teoria e prática e como isso dificulta a consolidação de 

uma práxis educativa transformador da realidade social, econômica, política e cultural.  

Sob a lógica capitalista, estamos submersos no mundo da pseudoconcreticidade 

e nesse mundo estamos sujeitos à superficialidade, não conseguimos enxergar a essência 

das coisas e vivemos uma práxis fetichizada e cotidiana (VÁZQUES, 1990). Para nos 

aproximarmos da concreticidade dos fenômenos é fundamental que a relação entre 

teoria e prática atravesse o mundo do trabalho, assim como a educação da classe 

trabalhadora. Essa relação possibilita o afastamento da aparência e a aproximação da 

essência do objeto analisado.  

 Na lógica capitalista, é necessário que haja a dissociação entre teoria e prática, 

essência e aparência, no trabalho e na formação da classe trabalhadora, pois assim, ela 

se enfraquece enquanto classe, pois não toma conhecimento da realidade concreta. 

Conforme Frigotto (1993), a educação, sob a ótica capitalista, articula e desarticula 

conhecimentos a fim de garantir os interesses dominantes. Desse modo, na lógica 

capitalista, a formação humana se transforma em mercadoria.  

1487



 

 

A Educação Profissional, ao longo da história brasileira, desarticulou a teoria e a 

prática. Essa desarticulação caracterizou uma educação profissional direcionada apenas 

para o “fazer” e não para o “saber”. O Brasil, através da particularidade de um 

desenvolvimento capitalista tardio, não clássico, dentro de uma revolução passiva da 

burguesia, estabeleceu um pacto com a burguesia internacional, a qual se torna 

responsável por estabelecer o tipo de educação que é necessária para o país enfrentar as 

crises inerentes ao capital e para a manutenção do tipo de regime de acumulação. 

Ramos e Stampa (2016) consideram que “a condição de país capitalista dependente tem 

implicações diretas na estruturação do nosso sistema educacional e na forma 

homeopática e exclusivista como o conhecimento tem sido socializado” (RAMOS; 

STAMPA, 2016, p. 321-322).  

A dicotomia entre teoria e prática não esteve presente apenas na contrarreforma 

0do ensino médio e técnico dos anos 1990. Em 2014, a ex-presidente Dilma Roussef 

conduziu a contrarreforma do Ensino Médio, considerando a necessidade de diminuir o 

número de matérias e justificar a importância de atualizar alguns temas de estudo para 

atender as demandas do mundo do trabalho. O ilegítimo presidente Michel Temer, 

prosseguiu com essa política e encaminhou, ao Poder Legislativo, a Medida Provisória 

(MP) 746/2016, a qual foi convertida em Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. 

Essa lei, na prática, retirou as disciplinas Filosofia e Sociologia da grade curricular, 

diminuindo as oportunidades dos jovens brasileiros realizarem uma leitura crítica da 

realidade na qual vivem. Retirar essas disciplinas fundamentais contribui para que os 

jovens não tenham acesso a uma educação que possibilite a compreensão da essência da 

realidade na qual vivem, suas contradições e os meios para superá-la.  

A democratização da educação deve vir acompanhada da articulação entre 

formação para o trabalho e formação científica, cultural e filosófica, integrando teoria e 

prática. Não são desenvolvidas, no Brasil, políticas de educação que caminhem no 

sentido de superar as contradições capitalistas, mas sim políticas públicas focalizadas, 

pautadas numa formação precária, que desarticula teoria e prática.  

Podemos dizer que a educação funciona como um instrumento de dominação 

burguesa, no entanto, ela também se confugira como um instrumento de luta e disputa 

pela hegemonia. Como destacamos nos itens anteriores, educar é uma prática social, a 

qual é realizada apenas por homens e mulheres na sociedade. O conhecimento real e 

concreto de um determinado objeto é proporcionado pela articulação entre teoria e 
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prática, assim como o critério da verdade (VÁSQUEZ, 1990). Ou seja, se a classe 

trabalhadora detém uma formação humana integral, ela consegue compreender a 

totalidade na qual está inserida. A luta, portanto, deve se direcionar para o rompimento 

do padrão dualista presente na educação pública brasileira e para tanto é necessário o 

fortalecimento das escolas politécnicas, as quais articulam ciência, educação e 

compreendem o trabalho como princípio educativo.  
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Resumo 
Este texto é resultado de uma pesquisa concluída que tinha por objeto a construção histórica               
da Lei da Aprendizagem e sua efetivação nas primeiras décadas do século XXI. Para este               
trabalho, objetivamos apresentar as diferentes facetas do Estado brasileiro e como as            
organizações internacionais entenderam essa movimentação histórica e fomentaram as         
políticas públicas sociais e educacionais para atender às questões referentes ao trabalho e à              
educação de crianças e adolescentes. Para isso, sob a perspectiva do materialismo histórico e              
dialético, analisamos a Lei nº 10.097/2000; o relatório Trabalho decente e juventude no Brasil              
(OIT, 2009); e a Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da               
população brasileira (IBGE, 2014). Alguns autores nos auxiliaram na análise, dentre eles            
destacamos Kuenzer (1991) e Cunha (2000). Inicialmente, apresentamos a proteção e as            
preocupações legais quanto à educação e ao trabalho de crianças e adolescentes no Brasil,              
seguimos com a análise da Lei nº 10.097/2000 e os encaminhamentos legais para a              
aprendizagem nos anos 2000 e, por fim, destacamos a concepção da OIT e o delineamento               
para a materialização da aprendizagem do trabalhador brasileiro menor de idade. Pelos            
documentos analisados podemos verificar que o mundo do trabalho não absorve todos os             
jovens e adolescentes que deixam a escola para procurar um emprego. A referida faixa etária               
brasileira estava em um cenário de exclusão e de desigualdades tanto na educação quanto no               
mercado de trabalho. Em 2013, observou-se índice de 1,8% de pessoas entre 5 e 13 anos de                 
idade ocupadas, entre o grupo etário de 14 ou 15 anos de idade, o índice foi de 11,4% e para                    
os adolescentes de 16 ou 17 anos de idade foi de 26,4%. Sobre o trabalho doméstico, o IBGE                  
diagnosticou que o maior percentual de crianças e adolescentes que se dedicava aos afazeres              
domésticos encontrava-se no grupo de 10 a 15 anos, dentre os quais 68,5% eram meninas.               
Sobre a relação estudo/trabalho 67,8% dos adolescentes com idade entre 15 e 17 somente              
estudavam, 16,6% trabalhavam e estudavam e 5,5% somente trabalhavam. Vale destacar que,            
em 2013, 61 mil crianças de 5 a 9 anos tinham ocupação laboral, sendo 65,5% desse total,                 
crianças residentes na região Norte e Nordeste do país. De 15 a 17 anos apenas 469 mil                 
adolescentes tinham atividade laboral com carteira de trabalho assinada, ou seja, quase dois             
terços dos adolescentes trabalhavam de forma ilegal. Com isso, podemos afirmar que, no             
Brasil, os ordenamentos para a erradicação do trabalho infantil foram crescentes no século             
XX e, contraditoriamente, ocorreu também a construção e a consolidação de normatizações            
para a inserção da força de trabalho infanto-juvenil para atender as motivações do mercado de               
trabalho capitalista.  
 
Palavras-chave:. Trabalho infanto-juvenil no Brasil. Ordenamentos internacionais para o         
trabalho infanto-juvenil. Lei da Aprendizagem. 

1 Doutorando em Educação, PPGEdu/UFMS, professor.am.silva@gmail.com. 
2 Doutoranda em Educação, PPGEdu/UFMS, cilmaraayache@gmail.com. 
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1. Introdução  

As preocupações com a atividade laboral de crianças e adolescentes foram crescentes            

no decorrer da história. As primeiras experiências no capitalismo foram devastadoras para os             

pequenos trabalhadores. Carga horária extensa e trabalhos perigosos e noturnos fizeram parte            

da nebulosa lista de características negativas quanto à inserção dos menores no mercado de              

trabalho.  

As primeiras preocupações legais para a proteção quanto a estas características           

surgiram na época da revolução industrial. Uma das primeiras intervenções foi condicionar o             

trabalho à frequência escolar para os trabalhadores menores de quinze anos. Porém, foi no              

século XX que se organizaram, de forma mais globalizada, leis e ordenamentos de             

organismos internacionais.  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi a organização que assumiu, no            

início do século XX, a responsabilidade em elaborar ordenamentos quanto às questões            

trabalhistas em seus países-membros. Ela possui representantes de governos e de instituições            

vinculadas aos empregadores e também aos trabalhadores. A partir de então, governos            

regeram seu posicionamento quanto aos embates trabalhistas de forma a não ferir os pontos              

discutidos e materializados nos artigos dos documentos publicados pela OIT. 

O Brasil foi membro-fundador e participou das conferências da OIT desde sua            

primeira edição. No país existia, desde 1909, uma rede federal de ensino vinculada ao              

trabalho, constituída por dezenove “Escolas de Aprendizes Artífices”, que ofereciam ensino           

profissional, primário e gratuito, sob a atribuição do Ministério da Agricultura, Indústria e             

Comércio.  

Percebemos, historicamente, três motivações para que as preocupações quanto ao          

ensino e a profissão de menores passassem a serem acentuadas e mais correntes para o Estado                

brasileiro. A primeira motivação tem um cunho assistencialista com objetivo de “atender            

àqueles que não tinham condições sociais satisfatórias, para que não continuassem a praticar             

ações que estavam na contraordem dos bons costumes” (MOURA, 2007, p. 6).  

A segunda motivação era atender a expansão industrial do país. Assim, se chegou aos              

“[...] debates sobre a necessidade de dar educação para o povo, e de uma intensa mobilização                

dos dirigentes e elites intelectuais em torno da reforma e da expansão do sistema educacional               

vigente” (NASCIMENTO, 2011, p. 19).  
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E a terceira, partiu, como as demais, da classe dominante brasileira, que buscava             

desarticular a organização de luta da classe trabalhadora. Os trabalhadores imigrantes que            

estavam no Brasil, possuíam formação adquirida no seu país de origem, com isso, eles tinham               

maior conscientização quanto aos seus direitos e começaram a organizar articulações em            

defesa de melhores salários e condições de trabalho.  

 

1.1 Objetivos 

Estes apontamentos iniciais, foram o ponto de partida para a pesquisa que se             

apresenta neste trabalho. Ele é apresentado a partir de uma pesquisa concluída que tinha por               

objeto a construção histórica da Lei da Aprendizagem e sua efetivação nas primeiras décadas              

do século XXI. Para este momento, objetivamos apresentar as diferentes facetas do Estado             

brasileiro e como as organizações internacionais entenderam a movimentação histórica para a            

materialização de políticas públicas sociais e educacionais para o atendimento das questões            

que envolveram o trabalho e a educação de crianças e adolescentes. 

Com isso, pontuamos como se construiu a promulgação da legislação para a formação             

de crianças e adolescentes para o trabalho no século XX e no início do século XXI, com base                  

nos documentos da OIT e nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

2. Referencial Teórico 

Apontamos aqui a construção das preocupações legais mediante as políticas públicas           

do Estado brasileiro para atender a normatização do trabalho de crianças e adolescentes até o               

início do século XXI. Partimos da década de 1940, com a promulgação da CLT – Decreto-lei                

nº 5.452/1943 que apresentou as disposições legais para a normatização do trabalho de             

adolescentes e jovens e da necessidade de seu vínculo à aprendizagem.  

Na CLT se apresentaram artigos que proibiram o trabalho aos menores de 14 anos,              

exceto para alunos de instituições beneficentes, disciplinares ou exclusivas para o ensino            

profissional. Para os menores de dezoito anos não foi permitido o trabalho noturno e em               

lugares insalubres ou em que a atividade pudesse trazer prejuízo a sua moral. A carteira de                

trabalho passou a ser obrigatória na contratação de trabalhadores com menos de 18 anos,              

salvo os locais que não tinham estabelecimento para a emissão da carteira.  

Houve um ordenamento legal para que a contratação de trabalhadores adolescentes, os            

mesmos precisariam passar por uma prova de saber ler, escrever e contar - condição exigida,               
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junto a outras, para a emissão da carteira de trabalho. Essa prova implicou na exigência de                

uma formação mínima quanto à educação e a supervalorização de uma formação profissional             

vinculada somente aos aspectos técnicos das atividades realizadas.  

Tanto que obrigou as indústrias a terem um número mínimo de aprendizes no seu              

quadro profissional e esses deveriam estar matriculados em cursos do Serviço Nacional de             

Aprendizagem Industrial (SENAI). O empregador deveria organizar a carga horária do menor            

para que ele pudesse frequentar as aulas e ainda oferecer a instrução primária quando tivesse               

mais de 30 aprendizes analfabetos e nenhuma escola no raio de dois quilômetros (KUENZER,              

1991). 

Ao instituir os artigos que legitimaram o trabalho do menor na CLT, duas situações              

mereceram a atenção. Primeiro, o vínculo dado entre moralidade e oportunidade de emprego.             

Nos artigos que discorrem, percebemos o discurso da moralidade como condicionante para            

uma boa formação. O disciplinamento para o trabalho e a domesticação do trabalhador, desde              

o início da sua ação laboral, era necessário para os anseios expansionistas do capital. 

Segundo, o vínculo entre a força de trabalho infanto-juvenil e o complemento de renda              

das famílias economicamente marginalizadas. O juiz poderia liberar que menores de idade            

exercessem atividades laborais sem o vínculo com a aprendizagem ou sem qualquer            

articulação legal, desde que a ocupação do menor fosse indispensável à subsistência dele ou              

de seus familiares. 

Na primeira LDB, regulamentada em 1961, os cursos técnicos se aproximaram do            

ensino médio e iniciou-se uma relação entre a educação básica e os cursos profissionalizantes.              

A lei reuniu “[...] os dois ramos de ensino médio diferenciados, mas equivalentes: um              

propedêutico, representado pelo científico e outro profissionalizante, com os cursos normal           

(magistério), industrial, comercial e agrícola” (KUENZER, 1991, p. 8).  

 
Até então mantêm-se a separação entre "educação" e "formação profissional" como           
expressão da divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, através da           
existência de um sistema de ensino com dois ramos equivalentes, porém           
diferenciados, e de um sistema privado de qualificação para trabalhadores. Assim, os            
jovens e adultos são preparados para exercer funções diferenciadas - intelectuais ou            
manuais - na hierarquia do trabalhador coletivo (KUENZER, 1991, p. 8). 

 

Foi sancionada uma reestruturação do sistema de ensino brasileiro – Lei nº 5.692, de              

11 de agosto de 1971, conhecida como a Lei da Reforma de Ensino de 1º e 2º graus. A                   
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referida lei tornou o ensino de 2º grau profissionalizante em todas as escolas do país, públicas                

e privadas. Entretanto, na prática a obrigatoriedade restringiu-se ao âmbito público, enquanto            

as escolas privadas continuaram com o ensino propedêutico.  

Kuenzer (1991) apontou a motivação dessa intervenção na organização da educação           

brasileira nesse momento histórico. Para ela, a Teoria do Capital Humano (TCH)            

fundamentou a nova proposta educacional. A lógica que regeu essa reestruturação foi a             

diminuição do caráter acadêmico dos cursos. A intenção era a efetivação do preparo para o               

exercício de funções produtivas na busca de atender às necessidades do mercado de trabalho              

regido pelo acelerado desenvolvimento econômico em um contexto de desmobilização          

política. Com isso, haveria a diminuição da demanda pelo ensino superior e a formação              

profissional ocorreria, em maior número, no 2º grau. 

Também nesse período, mais precisamente em 1973, a Convenção nº 138 da OIT             

tratou da idade mínima para o emprego de forma única e não por categoria de ocupação como                 

se desenvolvia anteriormente. Após a Convenção de 1973, a OIT publicou, no mesmo ano, a               

“Recomendação 146” que buscava definir melhor alguns aspectos relativos à idade mínima de             

admissão ao emprego.  

Com o final do regime militar, agentes políticos, entidades de classe e os cidadãos              

brasileiros esperavam a Assembleia Nacional Constituinte como um sinal de mudança para o             

cenário político-social nacional. José de Ribamar Ferreira de Araújo Costa (José Sarney),            

então presidente do país (1985-1990), criou a Comissão de Estudos Constitucionais, em 1985,             

para elaborar um anteprojeto que seria apresentado a assembleia que promulgaria a            

constituição brasileira.  

Com a Constituição de 1988, o Brasil incorporou a proteção integral à criança, como              

descrito no artigo 227 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao             
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à              
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à          
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,           
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,           
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 2010, p. 144, grifos          
nossos). 

 

Sob a concepção neoliberal, cuja caraterísticas foram analisadas no capítulo I, foi            

promulgada a nova LDB – Lei nº 9394/1996. Com isso, a educação profissional se              
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desvinculou da educação básica e do sistema de ensino e passou a ser regida por quatro                

artigos da nova LDB.  

Luiz Antônio Cunha (2000) nos alertou que a regulamentação do ensino médio            

também se apresentou com caráter técnico-profissional. Cunha (2000, p. 56) afirmou que 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 trouxe uma concepção             
marcadamente profissionalizante do ensino médio, cujas finalidades incluem a         
preparação para o trabalho de cada aluno, para que ele seja “capaz de se adaptar com                
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores”. O          
ensino médio é apresentado na lei, também, como tendo a finalidade de propiciar “a              
compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos”.       
No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 determina que os conteúdos               
e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que, ao final do ensino               
médio, o educando demonstre “domínio dos princípios científicos e tecnológicos que           
presidem a produção moderna”. 

 

O Brasil acompanhou as demandas mundiais quanto à organização da educação e ao             

trabalho para os menores trabalhadores. Como país-membro, acompanhou as orientações da           

OIT para as tomadas de decisões e definição de políticas públicas e educacionais e para a                

proteção ao trabalho infanto-juvenil. Em 1999, da Convenção 182 da OIT, que pregou a              

erradicação das piores formas de trabalho infanto-juvenil e a universalização da educação            

básica.  

A postura adotada, a partir dos anos de 1990, quanto às políticas públicas para a               

proteção de crianças e adolescentes em relação ao trabalho não os livraram da exploração do               

trabalho infanto-juvenil, mas sim incentivou a sua contratação. 

 
A permissividade legal da contratação do aprendiz e os incentivos fiscais ao            
contratante tornam o emprego de adolescentes mais vantajoso do que o de adultos.             
Dessa forma, a legislação brasileira, ao regulamentar, acaba incentivando a          
contratação de menores aprendizes para tarefas simples que não necessitam de um            
trabalhador qualificado adulto. A lei acaba apenas proibindo as piores formas de            
trabalho infantil, ou seja, aquelas que degeneram precocemente o trabalhador e,           
assim, comprometem a reprodução futura do sistema de produção. (CONDE, 2013,           
p. 135). 

 

Outra tendência apontada por Conde para a proteção de menores foi à transferência de              

renda e a ampliação da escolarização. O autor destacou o Programa de Erradicação do              

Trabalho Infantil (PETI), criado em 1994, a partir de encaminhamentos da OIT para atender              

crianças de cinco a quinze anos que trabalhavam. 
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Para Fonseca (2006), o Estado propôs políticas, de cunho neoliberal, focais ou            

pontuais em parceria com a sociedade civil para a classe trabalhadora. A autora também              

trouxe o vínculo com a escola, ao qual julgou como frágil, pois a escola é produtora e                 

reprodutora dos fenômenos presentes na sociedade. Em relação à formação, foi importante            

compreender a alienação, a subalternidade e a exploração que estão presentes nas políticas de              

proteção à criança e ao adolescente quanto a sua relação com o trabalho. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

Sob a perspectiva do materialismo histórico e dialético, analisamos analisamos a Lei            

nº 10.097/2000; o relatório Trabalho decente e juventude no Brasil (OIT, 2009); e a Síntese de                

Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população brasileira (IBGE,            

2014). Alguns autores nos auxiliaram na análise, dentre eles destacamos Kuenzer (1991) e             

Cunha (2000). Inicialmente, apresentamos a proteção e as preocupações legais quanto à            

educação e ao trabalho de crianças e adolescentes no Brasil, seguimos com a análise da Lei nº                 

10.097/2000 e os encaminhamentos legais para a aprendizagem nos anos 2000 e, por fim,              

destacamos a concepção da OIT e o delineamento para a materialização da aprendizagem do              

trabalhador brasileiro menor de idade.  

 

4. Resultados 

A chamada Lei da Aprendizagem - Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000 -                

alterou a CLT, nos artigos que discorriam sobre o trabalho de crianças e adolescentes, e               

definiu as diretrizes legais quanto à aprendizagem. A partir de então, o trabalho a menores de                

14 anos foi proibido, legalizou-se a condição de aprendiz entre os 14 e 16 anos de idade e                  

estendeu o vínculo entre empresa contratante e aprendiz até os 24 anos do contratado. A lei                

limitou a carga horária a seis horas diárias. Aos que tiverem completado o ensino              

fundamental, a carga horária pode ser estendida para oito horas, computadas as horas             

destinadas à aprendizagem teórica.  

Quanto aos direitos trabalhistas, ficou garantido a assinatura da carteira de trabalho, ao             

salário mínimo por hora trabalhada, ao descanso semanal remunerado, férias (caso o            

trabalhador tenha menos de 18 anos de idade, suas férias deverão coincidir com as férias               

escolares), 13º salário, aviso prévio e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de              

Serviço (FGTS). O contrato de trabalho passou a ser limitado ao período de dois anos. O                
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recolhimento do FGTS, para os trabalhadores na condição de aprendizes, é de 2%. Os              

adolescentes nesta condição de trabalho não tem direito ao seguro desemprego, pois são             

contratados por tempo determinado (dois anos é o limite). 

No programa de aprendizagem precisa coexistir atividades teóricas e práticas para a            

formação técnico-profissional e essas atividades devem estar organizadas em tarefas de           

complexidade progressiva, desenvolvidas no ambiente de trabalho e compatíveis com o           

desenvolvimento do adolescente. O programa precisava ser autorizado pelos órgãos          

fiscalizadores e pode ser oferecido por instituições vinculadas aos serviços nacionais de            

aprendizagem ou entidades sem fins lucrativos. A relação entre a aprendizagem e a educação              

básica se faz presente, pois a contratante precisa a oferecer, ao adolescente, condições para              

frequentar o ensino regular.  

Almeida (2013) apontou que esse movimento estimulou os investimentos do e no            

terceiro setor da economia. Para a autora esse movimento fomentou a educação não formal.              

Muitas organizações sociais ofereciam o programa de capacitação teórica aos adolescentes.           

Empresas de médio e grande porte foram obrigadas a ter uma cota de aprendizes em seus                

quadros funcionais – empresas com sete ou mais funcionários precisavam inserir entre 5% e              

15% de aprendizes em seu quadro. Lembramos que essas empresas receberam incentivos            

fiscais e tributários do governo para que isso se efetivasse na prática. 

O documento Trabalho decente e juventude no Brasil foi publicado em 2009, pela             

OIT, para apresentar um diagnóstico da situação da juventude brasileira a respeito da             

escolaridade e da inserção no mercado de trabalho. Nele é pontuado as principais políticas e               

ações desenvolvidas no país, bem como a opinião dos que se envolveram na sua discussão               

quanto aos principais desafios do trabalho decente  na referida faixa etária. 3

Quanto ao diagnóstico da situação da juventude no Brasil, delimitado pela população            

de 15 a 24 anos, a OIT (2009) destacou como a relação educação e trabalho interferiu na                 

população mais pobre e salientou a intensificação da precarização das condições trabalhistas,            

3 “A noção de Trabalho Decente abrange a promoção de oportunidades para mulheres e homens do mundo para                  
conseguir um trabalho produtivo, adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e             
segurança e capaz de garantir uma vida digna. O Trabalho Decente é o eixo central para onde convergem os                   
quatro objetivos estratégicos da OIT: a) respeito às normas internacionais do trabalho, em especial aos princípios                
e direitos fundamentais do trabalho; b) promoção do emprego de qualidade; c) extensão da proteção social; d)                 
fortalecimento do diálogo social. O Trabalho Decente deve constituir a essência das estratégias mundiais,              
nacionais e locais para alcançar o progresso econômico e social e para dar cumprimento aos Objetivos de                 
Desenvolvimento do Milênio relacionados com a erradicação da pobreza extrema.” (ONU, 2019, on line). 

 

1498



 

como a característica principal quanto a inserção da força de trabalho juvenil no mercado de               

trabalho. 

Pelo documento, podemos afirmar que existe uma correlação entre o aumento do nível             

de ocupação e a diminuição da frequência escolar com o aumento da idade dos adolescentes e                

jovens. O documento salientou a importância da escolarização para a efetivação de uma vaga              

de emprego, nele apresentam-se dados que evidenciam o aumento do percentual de jovens             

que não estudavam e não trabalhavam conforme a elevação da idade. Observe na tabela 1. 
 

Tabela 1 – Estudo e trabalho juvenil Brasil – 2006 
Grupo Estudantes Não estudantes Total 
Total 16 268 248 18 441 219 34 709 467 
Não economicamente ativos ou inativos 8 188 963 4 337 569 12 526 532 
Ocupados 6 343 053 11 900 931 18 243 984 
Desempregados 1 736 232 2 202 719 3 938 951 

Fonte: OIT (2009) 

 

Para a OIT os adolescentes e jovens brasileiros estavam sob um cenário de exclusão e               

de desigualdades tanto na educação quanto no mercado de trabalho. Assim, apontou os             

programas e as ações do país voltadas a atender a juventude. No documento são relatadas as                

ações do Estado brasileiro e ações de setores privados da sociedade, entre elas as instituições               

que integram o Sistema S: SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC),            

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e Serviço Nacional de Aprendizagem do            

Transporte (SENAT). Entidades com cunho assistencialista também tem suas ações          

destacadas, por exemplo o caso do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).  

A própria OIT possui suas ações. Neste relatório destacou o projeto Promoción del             

Empleo Juvenil en América Latina (PREJAL), iniciado em 2005, foi executado em oito países              

da América Latina para a sensibilização e promoção da inclusão do tema nas políticas              

públicas e programas de governo dos países latinos. Um projeto regido e mantido por              

parcerias, em que empresas multinacionais atendem à inserção de jovens no mercado de             

trabalho na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Honduras, México, Peru e República           

Dominicana. 

Organizações vinculadas ao trabalhador, Central Única dos Trabalhadores (CUT),         

Força Sindical (FS), União Geral dos Trabalhadores (UGT) e da Central Geral de             

Trabalhadores do Brasil (CGTB) também tiveram suas ações apontadas. Essas organizações           

objetivavam, quanto à formação de crianças e adolescentes trabalhadores, formar líderes           
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sindicais juvenis e a observar o trabalho juvenil como instrumento de sanar necessidades             

desse grupo etário.  

Por fim, analisamos a publicação de 2014 do IBGE Síntese de Indicadores Sociais:             

Uma análise das condições de vida da população brasileira em que foram apresentados os              

dados do Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2013, com uma             

amostragem de 149 mil domicílios e 363 mil pessoas. Observamos os números quanto à              

escolarização e ao trabalho infanto-juvenil de crianças e adolescentes.  

Em 2013 se verificou um crescimento da taxa de escolarização. Das crianças de 4 a 5                

anos de idade a taxa chegou a 81,2%, com um aumento de 11,2% desde 2007. Na faixa etária                  

de 6 a 14 anos, o aumento foi de 1,4% e chegou a 98,4%. Para o grupo etário de 15 a 17 anos,                       

o crescimento foi de 2,2% e totalizou 84,3% dos adolescentes. No Centro-Oeste, as taxas para               

os referidos grupos etários foram, respectivamente, de 72,1%, 98,4% e 83,7%.  

Sobre a ocupação, segundo a PNAD 2013, o nível para o grupo de pessoas entre 5 e 13                  

anos de idade chegou a 1,8%, para o grupo etário de 14 ou 15 anos de idade foi de 11,4% e                     

para os adolescentes de 16 ou 17 anos de idade foi de 26,4%. O trabalho doméstico também                 

apareceu nos apontamentos do IBGE que diagnosticou que o maior percentual de crianças e              

adolescentes que se dedica aos afazeres domésticos encontrava-se no grupo de 10 a 15 anos               

de idade, sendo que 37,6% dos meninos e 68,5% das meninas cuidavam de afazeres              

domésticos na semana da pesquisa, em 2013. 

Os adolescentes com idade entre 15 e 17 anos de idade possuíam taxa de ocupação de                

22,1%. Para essa faixa etária, que por lei deveria frequentar a escola, o PNAD 2013 destacou                

que “[...] 67,8% do total de pessoas neste grupo etário somente estudavam, 16,6%             

trabalhavam e estudavam e 5,5% somente trabalhavam” (IBGE, 2014, s/p). Em relação aos             

números do início da década, observou-se o aumento de adolescentes que somente estudavam             

em 8,5% e a diminuição do percentual dos que trabalhavam e estudavam e dos que somente                

trabalhavam em 6% e 3,1%, respectivamente. 

Observe na tabela 2 alguns indicadores quanto ao trabalho de crianças e adolescentes             

selecionados no PNAD 2013.  

 
Tabela 2 – Indicadores das pessoas de 5 a 17 anos de idade – Brasil 2013 
Indicador Total Grupos de idade 

5 a 13 
anos 

14 ou 15 
anos 

16 ou 17 
anos 
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Percentual de homens na população ocupada na 
semana referida (%) 

64,6 68,5 66,9 62,6 

Rendimento médio mensal de trabalho (R$) 469 178 349 533 
Número médio de horas habitualmente trabalhadas 

(%) 
27,1 14,7 24,0 31,6 

Taxa de escolarização das pessoas ocupadas (%) 80,2 96,4 88,2 72,4 
Percentual de pessoas em atividade agrícolas na 

população ocupada (%) 
29,8 63,8 34,7 18,8 

Percentual de não remunerados na população 
ocupada (%) 

17,9 39,3 23,5 9,8 

Percentual de trabalhadores na produção para o 
próprio consumo ou na construção para o próprio 

usa na população ocupada (%) 

12,2 33,3 13,8 5,9 

Fonte: IBGE (2014). 

 

Ao analisarmos a síntese de indicadores do PNAD de 2013, observamos que 61 mil              

crianças de 5 a 9 anos tinham ocupação na semana de referência, sendo que 65,5% desse total                 

correspondiam a crianças da região Norte e Nordeste do país, o Centro-Oeste apresentou 4,9%              

do total do grupo etário. No grupo etário de 10 a 13 anos, 446 mil crianças e adolescentes                  

exerciam atividade laboral, de 14 a 15 anos 807 mil e de 16 a 17 anos 1,875 milhão de                   

adolescentes possuíam ocupação. De 15 a 17 anos apenas 469 mil adolescentes tinham             

atividade laboral com carteira de trabalho assinada, ou seja, quase dois terços dos             

adolescentes trabalhavam de forma ilegal, pois a carteira assinada é uma das exigências para a               

contratação de aprendizes, única modalidade pela qual poderiam trabalhar. 

Do total de trabalho infanto-juvenil, 58,8% eram de adolescentes de 16 e 17 anos de               

idade, 25,3% de 14 e 15 anos, 14,0% de 10 a 13 anos e 1,9% de 5 a 9 anos. Das crianças e                       

adolescentes que estavam ocupadas, 56,3% eram empregados, sendo a grande maioria           

(41,0%) desses não tinham a carteira de trabalho assinada e 15,3% tinham a seguridade do               

registro trabalhista. Dos trabalhadores infanto-juvenis, 17,7% trabalhavam sem nenhuma         

remuneração pela atividade laboral em 2013. A dupla jornada também fazia parte das crianças              

e adolescentes na faixa etária de 5 a 17 anos de idade, pois 39,2% deles, além do trabalho fora                   

de casa e sem a proteção dos pais ou familiares, realizavam atividades domésticas. 

Das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade, 37.280.993 apenas estudavam e               

626.596 somente trabalhavam. Os que estudavam e trabalhavam chegou ao número de            

2.561.242 pessoas e 1.794.741 não trabalhavam e nem estudavam. No Mato Grosso do Sul,              

esses números eram de 449.180 que somente estudavam e 12.304 apenas trabalhavam. Os que              
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conciliavam os trabalho e estudo eram de 32.821 e os que não estudavam e nem trabalhavam                

eram de 28.303. 

 
Tabela 3 – Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade / Trabalho e educação Brasil e MS 2013 

Indicador Brasil Mato Grosso do Sul 

Número de crianças e adolescentes que apenas 
estudavam 

37 280 993 449 180 

Número de crianças e adolescentes que somente 
trabalhavam 

626 596 12 304 

Número de crianças e adolescentes que trabalhavam 
e estudavam 

2 561 242 32 821 

Número de crianças e adolescentes que não 
trabalhavam e não estudavam 

1 794 741 28 303 

Fonte: DIAS (s/d) 

 

Os apontamentos da OIT e os números do IBGE mostraram como os ordenamentos e o               

delineamento do trabalho infanto-juvenil continuaram os processos iniciados nos anos 2000.  

 

5. Considerações Finais 

Destacamos nessas poucas páginas, um pouco do contexto em que se delineou a             

aprendizagem profissional do menor trabalhador no Brasil. As organizações do Estado junto            

às organizações patronais e de formação para o trabalho regeram as tomadas de decisões              

mediante os direcionamentos da economia global. 

Pelos dados apresentados, podemos afirmar que a legalização da força de trabalho de             

crianças e adolescentes, decorrente da Lei da Aprendizagem, não conseguiu sua efetivação. A             

força de trabalho de menores de idade mostrou-se necessária no contexto capitalista.  

Quanto aos dados, nos questionamos: O chamado trabalho decente foi uma mudança            

no cenário do trabalho juvenil ou somente cumpriu o discurso para a efetivação dos              

ordenamentos da Terceira Via no Brasil? A concepção de trabalho decente e as             

recomendações da OIT contemplaram somente os aspectos legais e de seguridade social, mas             

essa organização não discutiu o contexto de precarização do trabalho em que crianças e              

adolescentes são e estão inseridos. 

Contraditoriamente, ocorreu o avanço que representou a preocupação com as          

condições em que o trabalhador desempenhou as suas atividades e a obrigatoriedade do             

trabalho estar vinculada com a aprendizagem. O questionamento, antes vertido, pode ser alvo             
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de estudos futuros para a avaliação das afirmações feitas sobre o trabalho infanto-juvenil             

atual, pois consideramos o movimento da história. 
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 GT5 – [História, Trabalho, Educação e Conflitos Sociais Globais] 

 

TRABALHO, EDUCAÇÃO E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE: 

OCUPAÇÃO DE MORADIA E ACESSO À CIDADE  

Luiz Augusto de Oliveira Gomes 1 
Gláucia Nascimento da Silva 2 

Resumo 

O presente trabalho tem como proposta apreender os processos de „ocupação‟ como 
expressão das experiências da classe trabalhadora, consideradas na sua materialidade 
histórica e observar a importância da função social da propriedade como uma 
ferramenta de luta por moradia. Se insere no GT5 „História, Trabalho, Educação e 
Conflitos Sociais Globais‟, uma vez que apresenta questões relacionadas aos processos 
de resistência da classe trabalhadora diante do avanço da reprodução ampliada do 
capital. Fundamentado no materialismo histórico dialético, procuramos apreender esses 
processos na sua totalidade, tendo em conta as contradições, mediações e suas 
particularidades ao longo da história. Entendemos que são determinadas condições 
subjetivas e materiais que servem como combustível para que homens e mulheres se 
apropriem de um espaço, dando um novo sentido para ele. Essa ação é impulsionada a 
partir da negação de um direito essencial para as suas sobrevivências. Trabalhadores e 
trabalhadoras que na correlação de forças com a classe dominante são deixados à 
margem da sociedade. Fundamentado no materialismo histórico dialético, procuramos 
apreender esses processos na sua totalidade, tendo em conta as contradições, mediações 
e suas particularidades ao longo da história. Nossa pesquisa ainda é embrionária, mas 
podemos compreender de antemão que a negação das necessidades básicas, como morar 
e ter pleno acesso à cidade é um projeto de Estado. Mesmo com os avanços da 
constituição de 1988, é importante refletirmos sobre o papel da função social da 
propriedade e na sua contraditória aplicação, levando em consideração suas mediações e 
historicidade. 
Palavras-chave: Ocupação. Função social da propriedade. Acesso à cidade. 
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1 Introdução  

Com a ascensão da burguesia no poder, principalmente no período da Revolução 

Francesa3, a defesa da propriedade privada passou a ser protegida com afinco pelo 

Estado e os seus representantes, ganhando status de um direito quase absoluto. 

Entretanto, com o advento do Estado Social4, o exercício do direito de propriedade foi, 

gradualmente, vinculado ao bem-estar social ou, ao cumprimento de sua função social. 

No Brasil, a função social da propriedade aparece por volta dos anos de 19345, contudo, 

com a ascensão do Estado Novo essa questão é deixada de lado. Segundo Leonetti 

(1999), pontos sobre a função social da propriedade apareceram nas constituições 

posteriores, entretanto, só ganha maior relevância em 1988, com a implementação da 

atual constituição. É destacado no "Art. 5.º, parágrafo XXIV da constituição de 1988 

“que a propriedade atenderá a sua função social” e no parágrafo XXIV, “que a “lei 

estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 

ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro[...]” (BRASIL, 

1988).  

Até a atualidade a aquisição de bens está diretamente interligada com ideia de 

estabilidade ou de auto-subsistência. 

Ocorre que a obtenção da propriedade baseada unicamente no poder aquisitivo 

afastou de grande parcela da sociedade a possibilidade de residir em imóvel próprio, 

sendo que em pesquisa divulgada em 2018, apontou que há 6,9 milhões de famílias sem 

casa diante 6 milhões de imóveis vazios, demonstrando que “a justificação de um 

interesse privado muitas vezes é fator de sacrifício de interesses coletivos” (FARIAS, 

2018, p.329). 

A Constituição Federal, no mesmo dispositivo legal que contempla a igualdade 

de todos, dispõe acerca da inviolabilidade do direito à propriedade (art. 5º, caput). Ato 

contínuo, no mesmo artigo legal, reafirma o direito à propriedade (art. 5º, inciso XXII), 

dispõe que a propriedade atenderá à função social, uma vez que não se pode mais 
                                                             
3 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte 
francesa, em 26.08.1789.  
4 Para saber mais, ver ZAGURSKI, Adriana Timóteo dos Santos; KRUBNIKI, João Pedro Ruppert. 
(2017). Breves apontamentos sobre estado social e intervenção mediante políticas públicas. Revista 
Direito em Debate. 26. 113-132. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/319967990_BREVES_APONTAMENTOS_SOBRE_ESTADO
_SOCIAL_E_INTERVENCAO_MEDIANTE_POLITICAS_PUBLICAS 
5 Fortemente inspirada na Constituição de Weimar, promulgada na Alemanha em 1919. 
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aceitar a ideia de busca dos interesses individuais em detrimento dos coletivos. 

Ademais, pensar em um direito como absoluto se opõe com o estado democrático de 

direito constitucionalmente estabelecido. 

Entretanto, vivemos em um mundo onde o direito e a proteção da propriedade 

privada é tratado com maior importância que qualquer direito básico contido na 

constituição. O reflexo disso é o imenso déficit habitacional no país. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), o déficit é de cerca de 7,757 milhões 

de moradias. Se destacarmos São Paulo, cidade que abriga aproximadamente 20% da 

população brasileira encontramos índices alarmantes. Só no Estado são cerca de 1,61 

milhão de moradias. Esses dados revelam uma sociedade extremamente cruel, onde é 

negado o mais básico dos direitos a fração mais explorada da classe trabalhadora. Esses 

números são agravados se levarmos em consideração as habitações em condições 

precárias. Conforme assinala Regina Ferreira (2012, p.1), “a falta de moradia ou a falta 

de moradia em condições adequadas para se viver de maneira digna sempre 

representaram um grave problema social, poucas vezes tratado como um problema 

público prioritário a ser respondido pelo Estado”. Esse quadro de precariedade é 

acentuado no país principalmente com a implementação das políticas neoliberais no 

final da década de 1980, que corta drasticamente os investimentos sociais. Para a autora: 

Na ausência de políticas de subsídio por parte do Estado, a população 
desprovida de recursos materiais para a “compra” de uma moradia 
(significativa parcela da população, considerando seu alto custo), ocupou 
áreas 256inadequadas para a habitação e utilizou-se da autoconstrução como 
estratégia para viabilizar um “teto”, iniciando processos organizatórios em 
torno da luta pela moradia. (FERREIRA, 2012, p.1,2). 
 

Essa conjuntura de precariedade potencializou a ação dos movimentos sociais 

que lutam pelo direito à moradia. Só na cidade de São Paulo são mais de 160 entidades, 

das quais podemos citar União de Movimentos por Moradia (UMM), Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (MTST), Frente de Luta por Moradia (FLM), o Movimento de 

Moradia na Luta por Justiça (MMLJ) e a Movimento de Luta Social por Moradia 

(MLSM). Os movimentos sociais organizados ganham força no final da ditadura 

empresarial-militar, principalmente em “torno das lutas pela moradia, regularização 

fundiária, saúde e saneamento” (FERREIRA, 2012, p.2). Podemos destacar a ação de 

dois principais grupos do período, a União Nacional por Moradia Popular (UNMP) e o 

Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM).  
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A luta por habitação, em especial no meio urbano, pressupõe também o direito a 

cidade. Essa concepção ganhou força no Brasil quando os movimentos de luta por 

moradia passaram a se articular com outros movimentos de luta por direitos. Nos seus 

apontamentos sobre o direito à cidade, Henri Lefebvre assinala que o direito à cidade 

não circunscreve apenas no direito à moradia, mas também no direito à educação, à 

saúde, ao lazer etc. Para o autor, o direito à cidade seria o direito: 

À vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontro e de trocas, 
aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e inteiro 
desses momentos e locais etc. [...]. A proclamação e a realização da vida 
urbana como reino do uso (da troca e do encontro separados do valor de 
troca) exigem o domínio do econômico (do valor de troca, do mercado e da 
mercadoria). (LEFEBVRE, 2008, p. 139) 

 
Aprofundando o sentido atribuído por Lefebvre, David Harvey assinala que o 

direito à cidade “está muito longe da liberdade individual de acesso a recursos urbanos: 

é o direito de mudar a nós mesmos pela mudança da cidade” (HARVEY, 2008, p.74). 

Podemos estender essa noção de acesso para as lutas pela terra, por lugar para plantar e 

para viver e morar, luta pela escola (assim como os secundaristas brasileiros em 2015 e 

2016).  

Entendemos que são determinadas condições objetivas/subjetivas que servem 

como combustível para que homens e mulheres se apropriem de um determinado 

espaço, em um determinado tempo histórico, dando novos sentidos para o uso e 

desfrute. Max-Neff (1998) evidencia que as necessidades são as mesmas entre os seres 

humanos e o que difere é a maneira como se satisfazem nas diversas sociedades e 

momentos históricos. As necessidades humanas são poucas, finitas e estão interligadas. 

Para o autor, as necessidades existenciais são – “ser, ter, fazer e estar”, e as axiológicas 

– “necessidades de subsistência, proteção, afeto e amor, participação, compreensão, 

ócio, criação, identidade e liberdade” (MAX-NEEF, 1998, p 41). As necessidades 

humanas, dentre elas a ter um teto para dormir, estão diretamente ligadas ao que 

conhecemos hoje como qualidade de vida que, segundo Minayo (2000, p.16)  

 

[...] diz respeito ao padrão que a própria sociedade define e se mobiliza para 
conquistar, consciente ou inconscientemente, e ao conjunto das políticas 
públicas e sociais que induzem e norteiam o desenvolvimento humano, as 
mudanças positivas no modo, nas condições e estilos de vida [...].  

 
Na sociedade capitalista, a qualidade de vida tem como referência diferentes 

significados: acesso a saúde, educação, lazer, consumo etc. São formulados indicadores 

1508



 

 

para medir esses supostos níveis de qualidade. Os mais conhecidos são o Produto 

Interno Bruto (PIB) e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Entretanto, como 

pensar em qualidade de vida em uma sociedade extremamente desigual, que defende a 

propriedade privada e nega a maioria da população o acesso a uma moradia digna?  

 

1.1 Objetivos 

Refletir sobre ocupação como um conceito repleto de materialidade, símbolos e 

significados, nas suas várias manifestações e em distintos momentos históricos é um 

grande desafio. Nos seus múltiplos sentidos, os processos de ocupação são atravessados 

por aspectos culturais, econômicos, políticos e territoriais, historicamente datados. 

Carregam contradições e são a expressão do acirramento da luta de classes, podendo se 

constituir como experiência de classe (THOMPSON, 1987), ou seja, como “a resposta 

mental e emocional, seja de um indivíduo ou de um grupo social, a muitos 

acontecimentos inter-relacionados ou a muitas repetições do mesmo tipo de 

acontecimento” (THOMPSON, 1981, p. 15). As ocupações são motivadas por 

problemas político-sociais como falta de moradia, péssimas condições de trabalho, 

carência de investimentos em educação e inclusive pela construção de um novo modelo 

de sociedade, onde a coletividade ganha vida e a reprodução ampliada do capital dá 

lugar à “reprodução ampliada da vida” (TIRIBA, 2018). Suas bases materiais e 

simbólicas tem o alicerce no respeito a natureza e nos seres humanos, “na produção 

associada e na autogestão do trabalho e da vida social” (TIRIBA, 2018, p.84).   

Nosso trabalho ainda está no estágio inicial, mas pretendemos apreender os 

processos de „ocupação‟ como expressão das experiências da classe trabalhadora, 

consideradas na sua materialidade histórica e observar a importância da função social da 

propriedade como uma ferramenta de luta por moradia. 

 

2 Referencial Teórico 

Uma das categorias que merecem destaque no presente trabalho é a “experiência” a 

partir das obras de Edward Palmer Thompson. Segundo o autor, ela surge quando há 

pensamento, pois, homens e mulheres são racionais e refletem sobre as suas vidas. O 

autor nos ajuda na compreensão da dimensão cultural das lutas por moradia e as 

experiências herdadas e partilhadas. Nesse sentido, surge também a necessidade de se 

debruçar nas obras de Gramsci e Raymond Williams para o entendimento das bases 

1509



 

 

materiais da cultura e SUA da importância da cultura na formação da classe 

trabalhadora. 

Outro conceito de extrema importância é o de hegemonia. Ao eleger hegemonia 

como uma das categorias para “analisar os lugares e sentidos da ocupação”, buscamos 

apreender como a categoria nos ajuda a captar as lutas em torno da noção de ocupação. 

Ao ocupar, homens e mulheres se contrapõem a ordem socialmente instituída pela 

classe dominante e é nessa disputa que a categoria hegemonia nos elucida. A base 

material da hegemonia é construída a partir de concessões e reformas com as quais se 

mantém a liderança de uma classe e pelas quais outras classes têm suas reivindicações 

atendidas. Além da base material, é importante destacar o aspecto cultural da 

hegemonia. Em sua obra “Palavras Chaves, Raymond Williams afirma que: 

 

[...] ênfase na hegemonia e no hegemônico passou a incluir os fatores 
culturais, além dos políticos e dos econômicos; [...] nesse sentido da ideia 
alternativa de uma base econômica” e de uma superestrutura política e 
cultural, segundo a qual quando a base muda a superestrutura também muda, 
não importando o grau de obliquidade ou de atraso. (2007, p.200). 
 

Além de incorporar as bases econômicas, o conceito tem a ver com o embate de 

percepções, juízos de valor e princípios entre os sujeitos da ação política. Essas 

colocações do plano da superestrutura são explicadas por Thompson quando o mesmo 

afirma que “toda luta de classes é ao mesmo tempo uma luta acerca de valores” 

(THOMPSON, 1981, p. 190). 

O objeto da pesquisa encontra-se situado nas relações entre capital, trabalho e 

educação no contexto das políticas neoliberais, no seu sentido histórico e ontológico 

enraizados nas condições de vida, de trabalho e de educação da sociedade em que 

vivemos. O Estado, como regulamentador e principal implementador das Políticas 

Públicas para habitação, torna-se categoria fundamental para investigação sobre o seu 

papel, que, segundo a concepção materialista histórica dialética, representa a ideologia 

dominante, e por isso, uma via que não possibilita a promoção do desenvolvimento de 

políticas para habitação.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Para desenvolver o trabalho nos amparamos no materialismo histórico dialético 

como fundamento teórico-metodológica. Karl Marx (2008) nos auxilia na apreensão da 
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materialidade do nosso objeto e norteia para não cairmos em uma análise idealizada. O 

autor afirma que é no mundo objetivo e em suas contradições que os seres humanos 

confirmam e efetivam sua existência genérica. Portanto, esse ser humano não seria 

fenômeno de pura consciência, mas determinado pela materialidade das relações.  

O desenvolvimento da pesquisa se dará a partir da investigação bibliográfica e 

análise de fontes primárias e secundárias. A investigação bibliográfica será direcionada, 

principalmente, para leituras sobre as ocupações, reconstruindo historicamente o 

movimento de luta da classe trabalhadora no Brasil e em algumas partes do mundo, como 

forma de embasar a análise das fontes, inserindo-as na historicidade e nos debates 

acadêmicos outrora travados.  

Buscaremos compreender os sentidos da ocupação a partir de materiais 

produzidos pelos próprios movimentos (seja documental, fílmico ou publicações nas 

redes sociais) e documentários que trabalham a problemática da falta de moradia no 

país. A revisão tem o propósito de evidenciar momentos históricos em que a classe 

trabalhadora tomou e para si os meios de produção da vida social para satisfazer 

necessidades de trabalho, terra, escola e moradias consideras fundamentais para a 

reprodução ampliada da vida. Como fontes secundarias, buscaremos teses e dissertações 

sobre o assunto. 

No que diz respeito ao trabalho de campo empírico, buscaremos diálogo com 

alguns movimentos sociais de luta por moradia. O intuito é realizar entrevistas 

semiestruturadas e rodas de conversa com os membros das ocupações. Com isso, 

buscaremos abarcar questões ligadas ao fazer-se dos homens e mulheres que lutam por 

moradia e observar como compreendem o papel da função social da propriedade como 

ferramenta de luta. 

A pesquisa, tendo como método a reconstrução histórico-dialética do nosso 

objeto de estudo, necessariamente, precisa romper com a aparência fenomênica - 

partindo do real, concreto, abstrato, passando para elaboração da "síntese de múltiplas 

determinações" chegando ao concreto pensado - através da apreensão da sua totalidade. 

Para captar o fenômeno das ocupações de moradia e analisar os seus tempos, lugares e 

sentidos, torna-se necessário buscar categorias que ajudem na compreensão da 

totalidade do nosso objeto.  

 

4 Hipóteses  
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 Por ser a experiência “a resposta mental e emocional, seja de um indivíduo ou de 

um grupo social, a muitos acontecimentos inter-relacionados ou a muitas repetições do 

mesmo tipo de acontecimento” (THOMPSON, 1981, p. 15), partimos do pressuposto de 

que as experiências de ocupação se constituem como experiência da classe trabalhadora, 

cuja formação é sempre econômica e cultural. Tendo em vista a necessidade de 

promover o diálogo entre “conceito e evidência interrogada” (THOMPSON, 1998), nos 

perguntamos:  além de satisfazer as necessidades de terra, trabalho e moradia, que 

outros motivos levam as pessoas a ocupar espaços públicos, privados e público-

privados? Quais suas necessidades e expectativas? Para mulheres e homens 

trabalhadores, quais os sentidos dos processos de ocupação? Como essas figuras 

utilizam do próprio Estado para buscar sua emancipação? 

Ademais das determinações econômicas e jurídicas do sistema capital que, fundado 

na propriedade privada, negam o direito à moradia e outros direitos, queremos trazer à 

superfície as determinações da agência humana (THOMPSON, 1981) e com isto, 

apreender os processos de ocupação na sua materialidade histórica.     Partindo da 

pesquisa realizada sobre ocupação de escolas (GOMES, 2018), consideramos relevante 

problematizar a dinâmica interna dos processos de ocupações de moradias, revelados 

pelas relações de convivência entre os ocupantes, marcadas por conflitos particulares 

que manifestam „concepções de mundo‟. Com isso, construímos algumas hipóteses 

preliminares, todas elas relacionadas com o desejo de satisfazer a necessidade básica de 

abrigo e outras necessidades. Em cada hipótese, novas perguntas se abrem.  

● A partir da elaboração de Gramsci (2000) sobre os três momentos da organização e 

consciência ideolo-política6, nossa hipótese é de que os mesmos não ocorrem de 

maneira linear e evolutiva, mas se dão simultaneamente, no fazer-se (THOMPSON, 

1983) dos homens e mulheres que participam das ocupações, tendo em conta suas 

experiências individuais e coletivas socialmente determinadas. 

● As ocupações não representam apenas a reivindicação por um teto para morar, ou 

seja, para satisfazer a satisfação da necessidade de subsistência, em particular a de 

                                                             
6 Partimos do pressuposto de que no primeiro momento, a luta coletiva para garantir a moradia se dá de 
forma desagregada. No segundo momento, embora com interesses coletivos, também se circunscreve de 
maneira subordinada à satisfação imediata de resolver o problema de moradia. Já a terceira, trata-se da 
possibilidade de construção de uma nova hegemonia por parte da classe trabalhadora.   
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abrigo. Elas também estão relacionadas às necessidades de afeto, proteção, 

entendimento, participação, ócio, criação, identificação e liberdade (NEEF, 1998). 

● A dinâmica interna dos processos de ocupação é conflitante. A composição do 

grupo é heterogênea e marcada por conflitos de interesses particulares, movidos por 

vontades individuais e coletivas.  

● As lideranças da ocupação podem desempenhar um papel fundamental na possível 

conformação das vontades individuais para uma vontade coletiva no sentido 

atribuído por Gramsci (2000). 

● Como a função social da propriedade pode ser apropriada pelos movimentos de luta 

pela moradia e utilizado como ferramenta a busca da reprodução ampliada da vida? 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Nossa pesquisa encontra-se no estágio inicial. Nessa primeira aproximação, 

buscamos categorias centrais em autores do materialismo histórico dialético para dar o 

alicerce teórico-metodológico da nossa pesquisa. O objetivo do presente trabalho foi o 

de levantar algumas inquietações sobre o movimento de ocupação de moradias e o 

acesso a habitação digna no Brasil. 
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[GT 5 – História, Trabalho, Educação e Conflitos Sociais] 

 

AVALIAÇÃO EXTERNA E IMPLICAÇÕES SOBRE O TRABALHO 

DOCENTE: UM ESTUDO SOBRE A REDE MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

 

Maycon Roger de Oliveira1 
 

Resumo 

 
Este trabalho é fruto de pesquisa de mestrado que vem sendo desenvolvida 

atualmente na Faculdade de Educação da Unicamp, no Grupo de Pesquisa HISTEDBR, 

e analisa a avaliação externa em larga escala realizada pela rede pública municipal de 

Indaiatuba, cidade do interior do Estado de São Paulo. Realizamos inicialmente uma 

incursão sobre as recomendações internacionais e nas políticas nacionais que 

intermediam a inserção da avaliação externa na educação básica brasileira. Em seguida, 

nos debruçamos sobre a política municipal de Indaiatuba no que concerne à avaliação 

de sua rede de ensino, nos anos iniciais da educação básica, através dos programas que 

alicerçam esta política, que são a Bonificação por desempenho dos professoras (GPAP – 

Gratificação de Produção e Aperfeiçoamento Profissional) e o IDEMI (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Municipal de Indaiatuba). Estabelecesse um aparato jurídico-

normativo que realiza uma política educacional cujo foco principal é a avaliação através de 

testes. Num terceiro momento, procuramos analisar se esta política de avaliação tem efeitos 

sobre o trabalho docente em relação à sua autonomia. Questionamos se a avaliação do ensino, 

nos moldes em que está colocada, atrelada à bonificação por desempenho dos professores, 

determina como será planejado e executado o trabalho. A pesquisa, que está em andamento e 

suas conclusões são parciais, ainda levantando problemas, tem o objetivo de verificar quais 

são as implicações da Avaliação Municipal de Desenvolvimento do Auno (AMDA) de 

Indaiatuba sobre o trabalho docente, bem como analisar as relações entre as diretrizes 

internacionais sobre avaliação externa em larga escala e a política de avaliação da 

educação brasileira. E também, analisar se este modelo de avaliação e seus instrumentos 

relacionadas operam de modo determinante sobre o trabalho dos professores da rede 

municipal. Para tanto, realizamos uma análise crítica sobre os documentos e legislação 

 
1 Mestrando em Educação, Faculdade de Educação/ Unicamp, mayconrdeoliveira@gmail.com 
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nacionais e municipais produzidos sobre o tema e as fontes disponíveis que debatem a 

temática, principalmente aquelas voltadas para a crítica a este tipo de política. 

Trabalhamos principalmente com as contribuições de Freitas (2016; 2012), que analisa a 

avaliação como ferramenta de controle sobre o que se ensina e como se ensina, Saviani 

(2008) que discute as relações das teorias pedagógicas hegemônicas como expressão do 

sistema de produção capitalista e Villas Boas (1993) que discute como este tipo de 

processo incide no controle sobre o trabalho docente. Espera-se que esta pesquisa 

contribua para o debate sobre o tema, auxiliando os professores sobre a compreensão 

em relação às consequências da avaliação sobre o seu trabalho. 

 
 
 
Palavras-chave: Avaliação Externa. Bonificação. Trabalho Docente. 
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1- As orientações internacionais e a legislação nacional sobre avaliação 

Em relatório divulgado em 2018 intitulado “Aprendizagem para realizar a 

promessa da educação” o BM, de forma alarmante, afirma que os estudantes brasileiros 

do ensino médio levarão, no ritmo de aprendizagem em que estão, 75 anos para 

chegarem no nível dos países ricos na matemática e mais de 260 anos para alcançarem 

seu nível em leitura (Banco Mundial 2018, p. 3). 

O relatório preocupa-se em fundamentar a teoria do capital humano, a qual filia-

se, afirmando que quanto mais educação uma população obtém, mais produtividade 

terá, gerando mais empregabilidade e crescimento econômico. O relatório é mais 

sofisticado ao argumentar que, acrescido o tempo de escolaridade dos jovens de muitos 

países, não é garantido que seja convertido em aprendizagem necessariamente. Em 

suma, mais tempo de escolaridade não é igual a mais aprendizagem, e isso se torna um 

desperdício de oportunidade e um ato de injustiça, principalmente aos mais pobres, que 

são aqueles que mais necessitam de receber a benesses da educação (Ibid. 2018, p.5). 

Para resolver a crise, o Banco Mundial define que são necessárias três 

intervenções para enfrentá-la. A primeira a ser listada destaca justamente a avaliação: 

Para progredir, um país precisa: avaliar a aprendizagem e torná-la 
um objetivo sério; atuar com base na evidência para fazer as escolas 
trabalharem para todos os educandos; e alinhar os atores para fazer todo o 
sistema [...] funcionar em prol da aprendizagem. 

• Somente a metade de todos os países conta com medições para 
monitorar a aprendizagem no final do ensino fundamental – indicadores 
requeridos para monitorar o progresso no cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para a aprendizagem. 
Menos países ainda têm a capacidade de acompanhar a aprendizagem ao 
longo do tempo. 

• Os países precisam implementar uma série de avaliações dos 
estudantes de forma bem estruturada para ajudar os professores a orientar os 
alunos, melhorar a gestão do sistema e focar a atenção da sociedade na 
aprendizagem. Essas medidas podem ressaltar exclusões ocultas, informar 
sobre escolhas de políticas e acompanhar o progresso (Banco Mundial 2018, 
p 16). 

 
Para o Banco Mundial, a avaliação da aprendizagem adquire papel central e deixa-se 

claro que ela deve ser mensurável e os processos de ensino devem girar em seu entorno. 

Nacionalmente, as orientações do Banco Mundial vêm sendo implementadas de forma 

mais sistêmica desde meados dos anos 1990, com a criação da Lei de Diretrizes e bases (LDB 

1996), onde a avaliação passa a ter papel central. No título IV, Da Organização da Educação 

Nacional, o texto cita, ao falar do que a União incumbir- se- a, o seguinte: “VI – 

assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 
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fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando 

a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino” (Brasil 1996). 

A avaliação nacional estende-se ainda a ensino superior, quando afirma que: 

“VIII – assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível 

de ensino” (Brasil 1996). 

A Declaração Mundial Sobre Educação para Todos, realizada em 1990 em 

Jomtien, foi um marco em termos de diretrizes internacionais para as nações, que a 

partir disso, passaram, como própria orientação do documento, a organizar os seus 

sistemas de ensino para amparar as determinações contidas no documento. A avaliação 

dos sistemas de ensino ocupa lugar importante na declaração e pode ser entendida como 

mecanismo de garantia das aprendizagens básicas dos estudantes.  

Os serviços técnicos e os mecanismos para coletar, processar e 
analisar os dados referentes à educação básica podem ser melhorados em 
todos os países. Essa é uma tarefa urgente em muitas nações, onde faltam 
informações e/ou pesquisas confiáveis sobre as necessidades básicas de 
aprendizagem da população, e sobre as atividades de educação básica 
existentes. Uma base de informações e conhecimentos sobre um determinado 
país é vital para a preparação e execução de seu plano de ação. Uma 
implicação capital do enfoque na aquisição de aprendizagem é a necessidade 
de se elaborarem e aperfeiçoarem sistemas eficazes para a avaliação do 
rendimento individual dos educandos e do sistema de ensino. Os dados 
derivados da avaliação dos processos e dos resultados devem servir de base a 
um sistema de informação administrativa para a educação básica (Jomtiem 
1990, p. 12). 

 

O mesmo documento atenta para a necessidade de criação de metas em planos 

nacionais e estaduais de educação dos países (Banco Mundial, p. 23), o que ocorre no 

Brasil com na vigência atual no Plano Nacional de Educação, que vai de 2014 à 2024.  

É no PNE que se garante a criação e desenvolvimento do IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica), ferramenta que serve ao Sistema Nacional da 

Avaliação da Educação Básica (Saeb). 

Art. 11.  O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, 
coordenado pela União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade 
da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de 
ensino. 

§ 1o  O sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no 
máximo a cada 2 (dois) anos: 
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I - Indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos 
(as) estudantes apurado em exames nacionais de avaliação, com participação 
de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos (as) alunos (as) de cada ano 
escolar periodicamente avaliado em cada escola, e aos dados pertinentes 
apurados pelo censo escolar da educação básica; 

II - Indicadores de avaliação institucional, relativos a características 
como o perfil do alunado e do corpo dos (as) profissionais da educação, as 
relações entre dimensão do corpo docente, do corpo técnico e do corpo 
discente, a infraestrutura das escolas, os recursos pedagógicos disponíveis e 
os processos da gestão, entre outras relevantes. 

§ 2o  A elaboração e a divulgação de índices para avaliação da 
qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, 
que agreguem os indicadores mencionados no inciso I do § 1o não elidem a 
obrigatoriedade de divulgação, em separado, de cada um deles. [...] 

§ 5o  A avaliação de desempenho dos (as) estudantes em exames, 
referida no inciso I do § 1o, poderá ser diretamente realizada pela União ou, 
mediante acordo de cooperação, pelos Estados e pelo Distrito Federal, nos 
respectivos sistemas de ensino e de seus Municípios, caso mantenham 
sistemas próprios de avaliação do rendimento escolar, assegurada a 
compatibilidade metodológica entre esses sistemas e o nacional, 
especialmente no que se refere às escalas de proficiência e ao calendário de 
aplicação (PNE 2014). 

Notavelmente a avaliação tem papel central no PNE e está declaradamente 

relacionada com a medição do desempenho, cujo valor numérico, de acordo com o 

relatório do Banco Mundial (2018) discutido aqui inicialmente, bem como na 

declaração de Jomtien (1990), tem o papel de definir o que se considera boa ou má 

qualidade da educação, já que a melhoria e aumento da aprendizagem podem ser 

medidos por avaliações externas em larga escala. 

A avaliação externa tem suscitado estudos diversificados. Entre eles surgem 

posições de apoio e de crítica. Existe um debate, que questiona a validade, a adequação 

dos instrumentos utilizados e a confiabilidade dos resultados relativos às avaliações 

padronizadas, colocando-se em dúvida o que são capazes de medir e a própria medição 

em termos de aprendizagem (Bauer 2015, p. 1373). Em relação ao trabalho docente 

As avaliações em larga escala interferem na autonomia dos 
docentes, influenciando até mesmo a forma como os conteúdos são ensinados 
[...] As avaliações podem gerar o fenômeno do afunilamento curricular, 
levando os professores a ensinar somente os conteúdos cobrados nas provas, 
sem se preocupar em desenvolver outros conteúdos e habilidades importantes 
à formação dos alunos (Cf. MADAUS; RUSSEL; HIGGINS, 2009) [...] 
Produzem injustiças relativas à bonificação de professores e premiação das 
melhores escolas (Cf. BAUER, 2012; BROOKE, 2013; FREITAS, 2013; 
SOUSA, 2008). A pressão para melhoria de resultados pode levar os 
dirigentes escolares a tomar decisões sobre o gerenciamento dos tempos e 
conteúdos a serem ensinados que podem ter influência negativa sobre 
professores e alunos (Cf. MADAUS; RUSSELL; HIGGINS, 2009). Dentre as 
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ações que as escolas podem realizar para melhorar os resultados estão a 
recusa de matrícula a alunos de baixo rendimento ou que necessitem de 
atendimento educacional especializado ou utilização de mecanismos de 
transferência de alunos de baixo rendimento (Cf. BROADFOOT, 1996; 
OLIVEIRA et al., 2013). Os estudantes e professores, ao se sentirem 
pressionados pela situação de avaliação, podem sofrer problemas de saúde 
(aumento dos níveis de stress) e, ainda, sentirem-se desmotivados ou criar um 
sentimento negativo em relação à escola (Cf. FARBER, 2010; MADAUS; 
RUSSELL; HIGGINS, 2009) (Bauer 2015, p. 1375- 1376). 

 
A responsabilidade pelos resultados dessas avaliações recai fundamentalmente 

sobre os quadros dirigentes das escolas e sobre os professores, traçando aspectos de 

controle sobre o trabalho docente (FREITAS 2012) que se dão principalmente através 

do estabelecimento de políticas de bonificação salarial para os professores de escolas 

que alcançarem os melhores resultados, a exemplo do que ocorre na rede estadual de 

São Paulo. O autor ainda explica que a avaliação, nos moldes como tem sido realizada, 

atende a demandas empresariais de formação, de acordo com as necessidades atuais do 

sistema produtivo.  

Em seguida, iremos discutir como a avaliação externa tem sido realizada na 

cidade de Indaiatuba, atentando para a normatização que garante a ênfase sobre esta 

política. 

 

2- A avaliação no município de Indaiatuba 

A AMDA é elaborada e executada pela Secretaria Municipal de Indaiatuba, 

município do interior do Estado de São Paulo desde 2007. É uma avaliação externa em 

larga escala que busca, de acordo com a Lei 4899 de 17 de abril de 2006, marco legal 

desta avaliação, instituir-se enquanto base para a tomada de decisões nas políticas 

públicas educacionais do município, sob a responsabilidade de sua secretaria de 

educação (Indaiatuba 2006). 

Art. 1º- Fica instituído o Sistema de Avaliação de Aproveitamento Escolar 
dos alunos da Rede Municipal de Ensino, sob a competência e 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, com os 
seguintes objetivos: 
I- Desenvolver um sistema de avaliação do desenvolvimento 

escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino de Indaiatuba que ofereça à 
Secretaria Municipal de Educação nas tomadas de decisão referente à política 
educacional do município. 
II - Verificar as habilidades e competências dos alunos da Rede Municipal 

de Ensino, de modo a fornecer ao sistema informações que 
subsidiem. [...] 

a) Viabilizar a articulação dos resultados da avaliação com o 
planejamento escolar, a formação dos professores e o 
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estabelecimento de metas para o projeto pedagógico de cada escola 
(Indaiatuba 2006- p1).  

 
A AMDA constitui-se neste trabalho como nosso objeto de estudos, e 

verificamos pelo trecho da lei acima que ela possui 3 focos que irão guiar a sua 
realização. Entre eles estão a articulação do o planejamento, formação continuada dos 
professores e o estabelecimento de metas educacionais. Com isso, tendo em vista a 
verificação de habilidades e competências, a avaliação se propõe à uma tarefa central, 
guiando as demais políticas da área educacional de Indaiatuba. 

A avaliação, que tem ocorrido de 2007 até hoje sem interrupções, considera em 
sua aplicação as diretrizes do Plano de Metas do Compromisso Todos pela Educação e a 
promoção de monitoramento em prol da melhoria do ensino oferecido (Indaiatuba 
2019). Hoje, composta por uma avaliação diagnóstica e outra final, a Resolução nº 
2/2019 é construída a partir de uma série de premissas, como afirmado em seu texto a 
seguir: 
 

 Art. 2°– A avaliação será elaborada por professores da Rede 
Municipal de Ensino lotados no Setor de Avaliação e terão por base as 
orientações expressas nos documentos:  

I- Orientações Curriculares da Rede Municipal de Ensino;  

II - Matriz de Referência da Prova Brasil;  

III - Matriz de Referência (Guia de Elaboração de Itens) - Provinha 
Brasil;  

IV- Parâmetros Curriculares Nacionais;  
 
V- Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil;  

VI - Manual de Redação do SARESP;  

VII- Roteiro de Correção/Língua Portuguesa SARESP;  

VIII- Matriz de Referência (Documento Básico da Avaliação 
Nacional da Alfabetização) – ANA;  

IX- Matriz de Referência da Educação Infantil/Pré-Escola da Rede 
Municipal de Ensino;  

X- Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Indaiatuba 2019- p 
1-2). 

 
Vemos, portanto, que a produção da avaliação, realizada e executada pela 

secretaria municipal, está baseada nos documentos nacionais que guiam o currículo da 

educação básica. 

Entendemos que a AMDA é o principal instrumento em termos de política 

educacional do município. A partir dela forma-se uma rede, estabelecendo relações com 

o IDEMI (Índice de Desenvolvimento da Educação Municipal de Indaiatuba) e o GPAP 

(Gratificação de Produção e Aperfeiçoamento Profissional), entrelaçando-se norteados 

pela importância que a avaliação assume, como poderemos verificar nos documentos 

que fundamentam, através de um aparato normativo-jurídico, toda a política educacional 
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do município com o objetivo de, entre outros, talvez determinar e controlar o trabalho 

docente. 

Criado em 2003, a GPAP, com o passar dos anos, atrelou-se à AMDA, que 

passou a exercer papel prioritário sobre a bonificação dos professores da rede.  

Vejamos o que afirma o texto da lei que a concebe: 

Art. 25 – Fica instituída a Gratificação de Produção e 
Aperfeiçoamento Profissional na área educacional em favor do funcionário 
efetivo titular do cargo de Professor, de Professor de Nível Universitário, de 
Professor Capacitador ou de Professor Substituto, no valor correspondente a 
100% (cem por cento) do respectivo padrão de vencimento, a ser concedida 
anualmente, no mês de dezembro. 

1º A gratificação prevista neste artigo será concedida aos professores 
que no período anual compreendido entre 1º de dezembro do ano anterior e 
30 de novembro, cumprirem os requisitos de assiduidade e de 
aperfeiçoamento profissional, a serem regulamentados por decreto do 
Executado. 

2º A gratificação prevista neste artigo não será computada para 
efeito de cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias, para efeito de 
concessão de férias e licença- prêmio (Indaiatuba 2003, p 7-8). 

 
Neste momento, no ano de 2003, quando a AMDA ainda não havia sido criada, a 

GPAP não estava atrelada às metas estabelecidas entorno de uma avaliação municipal, 

porém as bases para tanto estavam formadas. Isso é visível quando é definido que a 

bonificação será concedida aos profissionais que cumprirem determinados critérios de 

assiduidade e aperfeiçoamento profissional, desvinculando-a de vantagens pecuniárias, 

férias ou licença-prêmio. 

Mais tarde, em 2010, aprimora-se a lei e a bonificação é colocada no plano da 

premiação, fortalecendo ainda mais o seu caráter de bonificação por desempenho. 

Art. 5º - O artigo 25 da Lei nº 4.309, de 2 de abril de 2003, passa a 
vigorar com os parágrafos terceiro e quarto, com a seguinte redação: 

3º - A Gratificação de Produção e Aperfeiçoamento Profissional na 
área educacional, em favor dos servidores da carreira do magistério 
municipal, poderá ser anualmente elevada em até cinco vezes o percentual 
mencionado no caput deste artigo, desde que haja disponibilidade financeira 
e tenha ocorrido elevação dos recursos a serem repassados pelo FUNDEB, 
instituído pela Emenda Constitucional n.º 53, de 19 de 19 de dezembro de 
2006 e regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro do 
mesmo ano, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e pelos 
Decretos nº 6.253 e 6.278, de 13 e 29 de novembro de 2007, respectivamente, 
e alterações subsequentes (Indaiatuba 2010, p 2). 

 
E buscando cumprir o papel de levar mais segurança jurídica ao município, 

contra eventuais ações trabalhistas movidas por profissionais da educação, em 2015 a 

câmara municipal aprova, com a Lei 6.481 de 14 de setembro, a seguinte alteração no 

estatuto municipal dos servidores públicos, datado de 1975: 
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Art. 4° - O art.110, da Lei n° 1.402, de 30 de dezembro de 1975, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Indaiatuba, fica acrescido do parágrafo único, com a seguinte redação: 

"Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica para fins de 
concessão da Gratificação de Produção e Aperfeiçoamento Profissional 
(GPAP), Avaliação de Desempenho para exercício das funções Suporte 
Pedagógico da Carreira do Magistério e ao Estágio Probatório, para os quais 
deverão ser obedecidos os critérios próprios definidos nos respectivos 
regulamentos específicos” (Indaiatuba 2015, p 1-2). 

 

É importante esclarecer que o artigo 110 da Lei nº 1402, acrescido do parágrafo 

acima, compõe a parte em que se especificam os direitos e vantagens dos servidores e 

ele determina os dias de efetivo exercício destes servidores públicos, como 

transcrevemos abaixo: 

Art. 110 - Serão considerados de efetivo exercício os dias em que o 
funcionário estiver afastado em virtude de: I - férias; II - exercício de outro 
cargo municipal, de provimento em comissão, inclusive em autarquia ou 
entidade paraestatal municipal; III - convocação para o serviço militar; 
municipal; IV - desempenho de função legislativa federal, estadual ou 
PREFEITURADOMUNICÍPIODEINDAIATUBA ESTADO DE SÃO 
PAULO 26 V - licença-prêmio; VI - licença à funcionária gestante; VII - 
licença por motivo de doença em pessoa da família; VIII - licença ao 
funcionário acidentado em serviço ou acometido de doença profissional ou 
moléstia grave; IX - doença, devidamente comprovada, até doze dias por ano 
e não mais que dois por mês; X - licença para tratamento de saúde; XI - 
missão ou estudo de interesse do Município em outros pontos do território 
nacional ou no exterior, quando o afastamento houver sido autorizado por ato 
do Prefeito ou do Presidente da Câmara; XII - exercício de função ou cargo 
de governo ou administração, por nomeação do Presidente da República ou 
do Governador do Estado; XIII - afastamento por processo disciplinar se o 
funcionário for declarado inocente ou se a punição se limitar à pena de 
repreensão (art. 284); XIV - prisão, se ocorrer soltura, a final, por haver sido 
reconhecida a ilegalidade da medida ou a improcedência da imputação; XV - 
exercício de função em sociedade de economia mista, da qual o Município 
seja maior acionista; XVI - disponibilidade remunerada; XVII - nos casos 
enumerados pelo artigo 85 (Indaiatuba 1975, p. 25-27). 

 

Tudo de que se tratavam dias de efetivo exercício, deixa de ser para a GPAP. 

Prevista estatutariamente, e definida como de direito apenas aqueles que cumprirem 

seus critérios específicos de assiduidade, é inviável aqueles que gozem licenças 

maternidade ou por morte (licença nojo). Aliás, a retirada de uma gratificação por 

licença maternidade, com a justificativa de que não se fizera jus por excesso de faltas, 

fere os direitos reprodutivos da mulher, o que é uma discussão que não será possível 

realizar neste momento.  

Colocadas as bases que regem a AMDA, esta possui ao mesmo tempo as 

peculiaridades próprias da municipalidade e as similitudes de uma política nacional de 
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avaliação, a qual também segue diretrizes internacionais. Compondo o aparato jurídico-

normativo que coloca a avaliação de desempenho no centro da política educacional 

local, o IDEMI (Indaiatuba 2017), criado e renovado anualmente através de resoluções 

municipais, indica os fundamentos sob os quais se estabelece: 

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, CONSIDERANDO as diretrizes l, ll e lll do Plano de 
Metas Compromisso de Todos pela Educação; CONSIDERANDO o Sistema 
de Avaliação Municipal de Indaiatuba – AMDA, como instrumento que 
oferece indicadores para nortear as práticas pedagógicas; CONSIDERANDO 
a importância de subsidiar a formulação de políticas na área da educação, 
mediante a elaboração de diagnósticos e recomendações decorrentes da 
avaliação da educação básica; CONSIDERANDO a necessidade de promover 
ações de monitoramento em prol da melhoria da qualidade do ensino 
oferecido; [...] CONSIDERANDO o IDEMI como ferramenta de 
acompanhamento das metas de qualidade do Plano Municipal de Educação. 
RESOLVE: Art. 1°– Estabelecer o IDEMI (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Municipal de Indaiatuba) como um indicador de qualidade 
educacional que combina informações de desempenho apresentados pela 
AMDA (Avaliação Municipal do Desempenho do Aluno) final com 
informações sobre rendimento escolar (taxa de aprovação do Ensino 
Fundamental e taxa de fluxo da Educação Infantil/Pré-Escola). Art. 2°– A 
nota da AMDA (Avaliação Municipal do Desempenho do Aluno) Final é a 
referência de dados para o cálculo do índice. Art. 3° – O desempenho na 
AMDA Final das modalidades Ensino Fundamental e Educação Infantil/Pré-
Escola de todas as unidades escolares municipais utilizado é referente ao ano 
de cálculo do IDEMI. Art. 4°– A taxa de aprovação do Ensino Fundamental e 
a taxa de fluxo da Educação Infantil/Pré-Escola utilizadas são referentes ao 
ano anterior de cálculo do IDEMI (Indaiatuba 2017, p 1-2). 

 
O IDEMI passará, mais tarde, a oferecer bases para o alcance de suas metas 

numéricas. Anteriormente, em seu Plano Municipal de Educação (Indaiatuba 2015) com 

validade até 2025, fundamentado no Plano Nacional de Educação (Brasil 2014), aponta 

para a futura criação do IDEMI e fortalece a avaliação como instrumento determinante 

para a garantia da qualidade da educação: 

Art. 9º - a Secretaria Municipal de Educação, em colaboração com a 
União, utilizará como base de avaliação da qualidade da educação básica e 
orientação das suas políticas públicas de seu nível de ensino, o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Básica e instituirá e manterá seu sistema 
próprio de avaliação. 

1º- O sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no 
máximo a cada 2 (dois) anos: 

I-IDEMI (Índice de Desenvolvimento da Educação Municipal de 
Indaiatuba), indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho 
dos alunos, apurado em exames locais de avaliação, com participação de pelo 
menos 80% (oitenta por cento) dos alunos de cada ano do Ensino 
Fundamental [...] II- Os resultados das unidades escolares  e da rede 
municipal de ensino serão públicos e receberão ampla divulgação, com as 
informações necessárias aos segmentos diretamente interessados e à 
sociedade. 
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4º- A avaliação de desempenho dos estudantes em exames referida n 
caput, poderá ser diretamente realizada pela União ou, mediante acordo de 
cooperação com o Estado, nos respectivos sistemas de ensino o Município; 

5º- O sistema próprio de avaliação do rendimento escolar da rede 
municipal de ensino deverá assegurar a compatibilidade metodológica com 
os sistemas estadual e nacional, especialmente no que se refere às escalas de 
proficiência e calendário de aplicação (Indaiatuba 2015, p. 4-5). 

 

A partir da base legislativa exposta, acreditamos que a AMDA, ao instituir-se 

como balizador do que significa qualidade da educação, que atrelada a GPAP determina 

um acréscimo salarial vinculado, na prática, como uma bonificação por desempenho, 

pode funcionar como um fator de controle sobre o trabalho dos professores. Dessa 

maneira, ao invés de ser determinado por um currículo, a AMDA, ao contrário, 

determina o currículo que será trabalhado pelos docentes.  

Tendo em vista que bonificação por desempenho possui um papel importante na 

política salarial dos professores, elevando de forma significativa os valores recebidos 

pelos professores, é possível que haja uma tendência de trabalharem conteúdos que 

julgarem mais importantes para atingirem as metas estabelecidas pelo IDEMI. 

 

3- As determinações da avaliação sobre o trabalho docente 

A divisão entre trabalho intelectual e manual, que tem origem na separação entre 

concepção e execução, os que planejam e os que executam, é típica do sistema 

capitalista de produção. Estas características da economia capitalista são 

inevitavelmente refletidas no planejamento do trabalho pedagógico, retirando de alguma 

maneira do professor seu poder de decisão. Isso ocorre quando o professor recebe 

“pacotes metodológicos” para aplicação em sala de aula ou aplica indiscriminadamente 

atividades de um livro didático introduzido enquanto sistema de ensino. A utilização de 

instrumentos de avaliação também são exemplos desse processo de cisão entre o 

planejamento e a execução do trabalho pedagógico (Villas Boas, 1993).  

O que a autora nos exemplifica é o fato de que o professor, ao executar tarefas 

determinadas por sistemas de ensino (aplicação de atividades de livros e apostilas, 

jogos, planejamentos prontos, avaliações etc.) sem consultar outas fontes e 

procedimentos, selecionando conteúdos adequados às suas turmas de acordo com as 

necessidades específicas do público para o qual leciona, este insere-se numa situação de 

separação entre a concepção e a execução do trabalho pedagógico, já que o docente 

passa a realizar apenas a aplicação de atividades de forma indiscriminada. No caso do 
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uso de instrumentos avaliativos, esta separação poderia ocorrer quando, ao aplicar 

atividades voltadas para os conteúdos predefinidos das avaliações, o professor, ao invés 

de planejar para as necessidades de ensino do grupo, passa a ministrar as suas aulas 

voltadas para esses conteúdos previstos, apenas executando uma tarefa que lhe é 

determinada para o atendimento de uma obrigação deslocada das reais necessidades 

educacionais. 

Com isso, um questionamento que levanta-se é: a avaliação externa, da forma 

desenhada nas políticas públicas, referenciadas pelas orientações internacionais, 

incidem sobre o trabalho docente, de modo a determinar a maneira como irá executar 

seu trabalho, retirando-lhe a autonomia sobre o seu fazer cotidiano? Pensando 

especificamente na política de avaliação da rede pública municipal de Indaiatuba, em 

alguma medida manifesta-se sobre o trabalho das professoras e professores uma cisão 

entre o planejamento das atividades, de alguma maneira imposto por esta secretaria, e a 

execução, num processo onde o trabalho didático é aplicado de acordo com os 

conteúdos previstos nesta avaliação? Nesse sentido, é fundamental, do ponto de vista do 

trabalho docente, analisar a avaliação em Indaiatuba, aliada à bonificação por 

desempenho estabelecida pela GPAP, verificando seu caráter e as relações sobre a 

determinação do trabalho dos professores dessa rede de ensino.  

Villas Boas (1993, p. 112) explica que para Demerval Saviani e Antônio 

Machado, há concordância de que no trabalho pedagógico a divisão entre concepção e 

execução está apenas no plano formal, não se realizando o trabalho como este se dá no 

processo de produção fabril. Portanto, o professor, apesar de toda a tendência de 

determinação sobre o fazer pedagógico, na prática, pode realiza-lo de forma mais 

autônoma, com liberdade sobre os seus planejamentos e aplicação de conteúdos. 

[...] Mas as escolas, de modo geral, apresentam evidências de 
trabalho parcelar, usando como justificativa a busca de eficiência e 
produtividade. Assim, a professora de 1ª à 4ª série, que antes se encarregava 
de todas as atividades, hoje as divide com outra/e ou com especialistas em 
educação que atuam na escola. [...] A pedagogia tecnicista, introduzida no 
Brasil no início da segunda metade do século atual, é, em grande parte, 
responsável pelo parcelamento do trabalho pedagógico com a especialização 
de funções, a proliferação de propostas pedagógicas que transformam o 
professor em mero executor e com a “padronização do sistema de ensino a 
partir de esquemas de planejamento previamente formulados, aos quais 
devem se ajustar as diferentes modalidades de disciplinas e práticas 
pedagógicas” (Saviani 1986, p. 16). Segundo o mesmo autor, nesta 
pedagogia, o elemento principal é a organização racional dos meios, 
ocupando professor e aluno posição secundária, estando relegados à condição 
de executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e 
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controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, 
objetivos, imparciais (Villas Boas 1993, p. 113). 

 

Na pedagogia tecnicista, diferentemente da pedagogia tradicional, onde quem 

está no centro do processo pedagógico é o professor, e diferentemente da pedagogia 

nova, onde o central é o aluno, na pedagogia tecnicista é o processo que determina o 

papel do aluno e do professor (Saviani 2008, p. 382-383). 

Nesse contexto, estabelece-se o discurso da qualidade na educação baseada na 

lógica do mercado e defendido pelos empresários da educação, que disputam seus 

rumos (Freitas 2016). No entanto, estes discursos que embalam as orientações que 

envolvem a política municipal de educação em nada se associam às ideias ligadas à 

tradição mais genuína de defesa da educação pública para todos, laica, democrática e 

socialmente referenciada, que estiveram presentes na luta em torno da consolidação dos 

direitos da educação na Constituição de 1988 e posteriormente na LBD de 1996, e que 

ainda perduram na defesa da educação pública brasileira. Nesse sentido, qualidade na 

educação está muito mais ligada à garantia de uma educação organizada no tempo 

necessário para o aprendizado de conteúdos que elevem significativamente o 

conhecimento daqueles que frequentam a escola, através de uma metodologia que torne 

viável a transmissão dos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade 

(Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na LDB, 1991, p. 135). 

A viabilidade de melhoria do ensino não passa pela concepção que alude à 

avaliação externa o papel de determinar a boa qualidade da educação (Declaração de 

Brasília 1991). 

Em Indaiatuba, portanto, pode haver um processo no qual os professores 

percam, em alguma medida, a autonomia sobre seu trabalho. Ao planejarem as suas 

aulas vislumbrando o conteúdo aplicado nestas provas, passam a ser, em que pesem 

ações de resistência pontuais no interior das escolas, apenas executores de um trabalho, 

dissociando de seu labor um planejamento livre. Com esse tipo de avaliação, retira-se 

do professor o poder de decisão sobre o que precisa ser ensinado para a formação do 

estudante, para obriga-lo a ensinar de acordo com os conteúdos especificados 

previamente para aplicação das provas.  

A AMDA está amparada por outros programas, como já dissemos, que são a 

GPAP, que é uma bonificação por desempenho, e o IDEMI, que com uma série de leis e 

resoluções municipais, estabelecem um aparato normativo-jurídico que garantem a 
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prioridade de sua realização. Estabelecidas as metas para o IDEMI, a bonificação 

concedida através da GPAP depende das notas obtidas na AMDA. Estabelece assim 

uma lógica que define os conteúdos que o professor deverá lecionar ao longo de um 

semestre letivo. Isso por si só não basta para determinar o trabalho do professor, pois os 

docentes muito bem podem ignorar todas as orientações e realizarem seu trabalho da 

maneira como bem entenderem, planejando livremente os conteúdos a serem 

lecionados, baseando-se nas diretrizes curriculares vigentes. Mas com o  IDEMI 

emitindo as dados numéricos e determinando metas a serem alcançadas e a GPAP 

contemplando o mérito, diante dos baixos salários, os docentes da rede optam por 

buscarem a conquista dessa bonificação. Para tanto é preciso ensinar os conteúdos que 

cairão nas provas.  

A avaliação externa e o controle do trabalho docente inserem-se numa lógica 

baseada na pedagogia tecnicista, onde professores e alunos, ao invés de controlarem os 

processos avaliativos, submetem-se a eles, com poucas garantias em relação à qualidade 

do ensino. 

 

Considerações Finais 

O presente trabalho, até por se tratar de pesquisa de mestrado em andamento, 

não traz conclusões, mas sim questões e hipóteses acerca do tema exposto. 

Por hora, atemo-nos a considerar que, dadas as premissas que colocam a 

educação inserida no processo de produção capitalista, é campo de disputa entre as 

diversas concepções pedagógicas. Hegemonicamente direcionada pela lógica do capital, 

a avaliação é um instrumento que atua em consonância com as concepções atreladas à 

lógica do capital, sendo um dos elementos da racionalidade empresarial inserida na 

educação pública. Não há como deixar de admitir que a avaliação externa em larga 

escala incide sobre a realização do trabalho dos professores e professoras do país e no 

município de Indaiatuba não poderia deixar de ser diferente. A avaliação determina a 

forma como se realiza o trabalho docente no município no âmbito formal, soerguendo-

se política tal que vise o direcionamento dos conteúdos a voltarem-se para aqueles que 

estão contidos na avaliação. Se os processos aprofundam-se rumo à cisão do trabalho, 

retirando a possibilidade de pleno planejamento das atividades por parte dos 

professores, tornando-os apenas executores de conteúdos predeterminados, é algo que 

deve ser estudado com rigorosidade. 
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Entendemos que existem elementos que indicam esta divisão e determinação 

negativa sobre a autonomia do trabalho pedagógico e que compreender estes processos 

nos ajudarão a conhecer melhor os limites e possibilidades da ação do professor na 

escola pública, visando sua afirmação enquanto democrática, voltada para a formação 

de qualidade socialmente referenciada mirando a construção de homens e mulheres 

críticos e dispostos a transformarem com justiça a sociedade em que vivem.  
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APONTAMENTOS SOBRE AS CONTRADIÇÕES ENTRE CAPITAL E 

TRABALHO NO TRABALHO DOCENTE 
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Cézar de Alencar Arnaut de Toledo2 

Resumo 

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

O presente artigo discute a categoria trabalho em Karl Marx no capitalismo. A 

partir daí, apontamos como o autor realiza sua análise das relações entre trabalho e 

capital e direcionamos a discussão para o trabalho docente. O professor vive numa 

situação de exploração, não da mesma forma que o proletário do tempo de Marx, mas, 

igualmente espoliado e marginalizado. Isto nos ajuda a compreender que as relações 

capitalistas de produção se baseiam na exploração do capital sobre o trabalho de forma 

opressiva e violenta e que o professor é uma das categorias de trabalhadores que sofrem 

com essa lógica.  

O desdobramento dessa exploração é de suma importância no debate 

educacional, uma vez que a educação escolar faz parte da organização da sociedade, 

Tendo papel central na formação dos indivíduos, é preciso recuperar o entendimento de 

como o trabalho docente se insere nesse movimento de reestruturação produtiva que o 

capital impõe por meio de novas relações de trabalho mais intensificada e com menos 

direitos e garantias. 

Esse trabalho faz parte de análise e estudos realizados em torno da categoria 

trabalho, capital e os impactos na educação, especialmente no trabalho docente de 

professores que atuam nas escolas tendo que ter sua prática educativa ao lado de 

condições inapropriadas e de semi formação. Portanto, é baseado em estudo em torno da 

compreensão da categoria trabalho em Marx e suas contradições inerentes com o 

capital, no qual afetam diversos aspectos sociais, dentre elas a educação. 

Assim, optamos por aprofundar a discussão em torno da categoria trabalho no 

sistema capitalista de produção calcados em ciclos de crise estrutural inerente do 

próprio capital. Demonstra as estratégias de reestruturação produtiva no século XX que 

impactaram as novas formas de se apropriar do trabalho. Ao mesmo tempo, adequando 

as necessidades do capitalismo de transformações do fordismo a toyotismo desenhando 

o novo cenário e manter as taxas de lucros. Por fim, se percebe e materializa no trabalho 

docente que tem sua especificidade em relação à exploração do seu trabalho está 

inserido direta e indiretamente na forma de organização do trabalho dentro dos marcos 

capitalista de produção. 
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1.1 Objetivos 

O objetivo principal é verificar a categoria trabalho em Marx, e, diante disso, as 

contradições evidenciadas pelas novas formas que se dão as relações de trabalho em 

conflitos com os interesses da classe dominante. Tendo como cenário as reestruturações 

produtivas no século XX que reorganizam a forma de trabalhar atingindo milhares de 

trabalhadores no mundo. A partir daí, compreender quais os impactos desse movimento 

no âmbito da totalidade da realidade, analisar como se dão as condições de trabalho dos 

professores desenhando o quadro dessas relações que precarizam e desvalorizam o 

trabalho docente. 

 

2 Um esboço da categoria trabalho nas relações capitalistas de produção em Marx   

 

O trabalho é uma das categorias mais importantes no pensamento de Karl Marx 

(1818-1883) e é essencial para que se entenda a sua teoria. Cabe salientar que no tempo 

em que Marx viveu, o capitalismo passava por um grande crescimento, possibilitando a 

consolidação do capitalismo industrial. Mas a sua análise acerca desse processo de 

revolução na produção de mercadorias é feita com uma perspectiva crítica, ao contrário, 

dos teóricos de perspectivas liberais que viam no modo de produção capitalista a melhor 

forma de organização da produção. 

 Cumpre assinalar, o trabalho tem como função distinguir os homens dos 

animais; é evidente que existem outras diferenças em relação aos animais. Entretanto, o 

trabalho é, sem dúvida, o que possibilitou que o homem produzisse as demais 

realizações humanas.  

O trabalho é a fonte de toda a riqueza, afirmam os economistas. Assim é , 
com efeito,  ao lado da natureza, encarregada de fornecer os materiais que ele 
converte em riqueza. O trabalho, porém, é muitíssimo mais do que isso. É a 
condição básica e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, ate 
certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem. 
(ENGELS, 1999, p. 4) 

Assim, é a categoria central da análise histórica da ação dos homens, pois é 

através do trabalho que o homem consegue produzir sua existência. Dessa maneira, tem 

a condição de produzir materialmente sua realidade, a saber, pode estabelecer um 

mundo da cultura e se humaniza. 

[...] o primeiro pressuposto de toda a existência humana e também, portanto, 
de toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens tem de estar em 
condições de viver para poder “fazer história”. Mas, para viver, precisa-se 
antes de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimentas e algumas coisas 
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mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação 
dessas necessidades, a produção da própria vida material, e este é, sem 
dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que 
ainda hoje, como há milênios, têm de ser cumprida diariamente, a cada hora, 
simplesmente para manter os homens vivos. (MARX E ENGELS, 2007, p. 
32-33) 

Apesar disso, há uma contradição em relação ao capital e o trabalho. Tendo em 

vista que a força de trabalho tem fundamental importância para o crescimento e 

desenvolvimento do capitalismo, pois sem ela seria impossível realizar as 

transformações que os grandes capitalistas buscam. No entanto, essas transformações só 

são possíveis quando se explora cada vez mais o trabalho. Ou seja, para reproduzir e 

valorizar o capital, é necessário explorar a força de trabalho a fim de aumentar a 

produção da mais valia que é uma parte da força de trabalho que foi destinada ao patrão, 

não sendo paga assegurando a lucratividade da produção para os donos dos meios de 

produção. Marx e Engels afirmam no Manifesto Comunista: 

o preço médio do trabalho assalariado é o mínimo de salário, ou seja, a soma 
dos meios de subsistência necessárias para que o operário viva como 
operário. Portanto, o que o operariado assalariado obtém com sua atividade 
apenas é suficiente para reproduzir sua pura e simples existência.(MARX, 
2006a,  p.61) 

Além disso, é necessário que o trabalho, dentro do modo de produção capitalista 

seja um trabalho alienado, isso porque o trabalhador perde o controle do que produz a 

partir do momento em que vende sua única mercadoria, a “força de trabalho”, e não tem 

o controle sobre o que produziu. Nesse sentido, Marx afirma:  

O trabalhador torna-se mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a 
sua produção aumenta em poder e extensão. [...] O trabalho não produz 
apenas mercadorias; produz-se a si mesmo e ao trabalhador na proporção que 
produz bens. (MARX, 2006b, p.111) 

Portanto, podemos observar que o trabalho é o que produz a riqueza material, 

porém, essa riqueza não é usufruída pelo trabalhador, devido à alienação provocada pela 

expropriação do que produziu e, mais, torna-se pobre ao passo que produz mais, 

conforme entende Marx: 

[...] A produção capitalista não é apenas produção de mercadoria, mas 
essencialmente produção de mais-valor. O trabalhador produz não para si, 
mas para o capital. Não basta, por isso, que ele produza em geral. Ele tem de 
produzir mais-valor. Só é produtivo o trabalhador que produz mais-valor para 
o capitalista ou serve à autovalorização do capital[...] (MARX, 1999, p. 706) 

Nessa circunstância o trabalhador é obrigado a produzir para além do que é 

necessário para pagar seu salário, o que sobra nessa relação fica para o capitalista. A 

mais-valia é instrumento de exploração e lucro do capitalista perante a intensificação do 

trabalho. Dessa maneira [...] O trabalhador torna-se uma mercadoria tanto mais barata, 

quanto maior o número de bens que produz. Com a valorização do mundo das coisas, 

1535



 

 

aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. [...] (MARX, 

2006, p. 111) 

Nessas condições, as relações sociais são baseadas nas trocas, contudo, a troca é 

desigual. Marx analisa que o trabalhador é refém dos capitalistas, pois tem que se 

submeter ao mercado competitivo, e sendo aparentemente livre para vender sua força de 

trabalho como também o é o capitalista, pois tem a liberdade de comprá-la, mas, quem 

sai ganhando é aquele que possui a propriedade dos meios de produção. Assim, 

qualquer que seja o poder de compra do trabalhador, sempre estará à mercê das 

intempéries do mercado. E, acrescente-se a isso, que o trabalho no sistema capitalista 

além de degradar o trabalhador, aliena-o, porque: 

[...] O trabalho é exterior ao trabalhador, ou seja, não pertence a sua 
característica; portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si 
mesmo, não se sente bem, mas infeliz, não desenvolve livremente as energias 
físicas e mentais, mas esgota-se fisicamente a arruína o espírito. Por 
conseguinte, o trabalhador só se sente em si fora do trabalho, enquanto no 
trabalho se sente fora de si. Assim, o seu trabalho não é voluntário, mas é 
imposto, é trabalho forçado. Não constitui a satisfação de uma necessidade, 
mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. O trabalho externo, 
o trabalho em que o homem se aliena, é um trabalho de sacrifício de si 
mesmo, de martírio. O seu caráter estranho resulta no fato de fugir do 
trabalho, como da peste, logo que não existe nenhuma compulsão física ou de 
qualquer outro no fato de que não lhe pertence, de que o trabalho não 
pertence a si mesmo, mas a outro tipo. (MARX, 2006, p.114) 

Essa análise feita por Marx no século XIX, nos ajuda a compreender que apesar 

dos muitos ganhos dos trabalhadores quanto às condições de trabalho, ainda estamos 

bem distantes de uma sociedade na qual o trabalho é condição primordial da vida digna 

dos seres humanos, o capital se sobressai na atualidade. Mais especificamente, podemos 

apontar uma categoria de trabalhadores que não produz diretamente uma mercadoria, 

mas, contribui para a manutenção ou transformação do sistema capitalista. Essa 

categoria é a dos professores. Na sociedade brasileira, no âmbito de um regime 

capitalista de produção, ainda permanece na condição de trabalhadores precarizados. 

 

3 As crises do capital e implicações no mundo do trabalho  

  Em 1929 o modelo de acumulação do capital entre em crise. Um dos motivos 

foi à superprodução proporcionada pelo binômio fordista/taylorista, além de outros 

fatores entre os quais se destacam a especulação no mercado e nas bolsas de valores dos 

Estados Unidos que de um dia para o outro proporcionou pânico em investidores e 

acionistas, gerando uma crise econômica se precedentes.  
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  Como estratégia para a superação da crise entra em cena a figura do 

economista John Maynard Keynes com suas teses que sugerem a intervenção do Estado 

na economia com o propósito de evitar o colapso total do sistema capitalista. 

  O chamado Welfare States propôs como pressuposto o financiamento por 

meio de fundo público do capital privado, além de investimento em políticas públicas, 

saúde, educação, emprego, etc. 

  O estado do bem-estar social, com a intervenção direta ou indireta na 

economia trouxe inúmeros benefícios para a classe burguesa: expansão da produção, 

altas taxas de crescimento além do aumento dos salários reais e do consumo, entre 

outros. 

  É sabido que o modelo de produção e acumulação fordista/taylorista baseia-se 

na produção em larga escala de mercadorias, intensificação do ritmo de trabalho, 

combate ao desperdício na produção e de tempo. Para se concretizar esse padrão 

produtivo, torna-se necessário a fragmentação do trabalho e decomposição de tarefas 

junto com a separação concepção e execução. Justificando assim o que Marx chama de 

reificação do trabalho, trabalho alienado, ou seja, o trabalhador é reduzido à capacidade 

produtiva, é uma mercadoria simplesmente. 

Assim, a relação original entre o sujeito e o objeto da atividade produtiva é 
completamente subvertida, reduzindo, o ser humano ao status desumanizado 
de uma mera “condição material de produção”. O “ter” domina o “ser” em 
todas as esferas da vida. Ao mesmo tempo, o eu real dos sujeitos produtivos é 
destituído por meio da fragmentação e da degradação do trabalho à medida 
que eles são subjugados às exigências brutalizantes do processo capitalista. 
(MÉSZÁROS, 2002, p. 611) 

   A subjugação e intensa expropriação do operário aliada à destituição de 

qualquer participação na organização do processo produtivo possibilitou o surgimento 

de um novo tipo de proletariado que por intermédio da sociabilidade industrial, constrói 

uma nova consciência e identidade de classe. 

Se o operário-massa foi a base para a expansão do “compromisso” social-
democrático anterior, ele também foi seu principal elemento de 
transbordamento, ruptura e confrontação, da qual foram forte expressão os 
movimentos pelo controle social da produção ocorridos no final dos anos 60. 
(BIHR apud ANTUNES, 2009, p. 43) 

Inicia-se a partir desse momento a retomada das ações contra a espoliação do 

trabalhador e combate às políticas neoliberais implementadas pela crise estrutural do 

capital a qual tem como elementos: fim da estabilidade no emprego, corte de 

investimentos em políticas públicas, privatizações, etc. 

1537



 

 

Concomitantemente ao avanço da nova organização no interior da fábrica, 

verifica-se o ressurgimento das proposições liberais que propunham o “enxugamento” 

do Estado para as questões sociais que traduzia-se no fim da estabilidade do emprego, 

corte de investimentos em políticas públicas e privatizações. Dentro dessa perspectiva, o 

Estado era apresentado como o responsável pela crise e o mercado como a instituição 

reguladora das relações sociais.  

É importante reforçar que tais mudanças se dão em virtude de transformações 

no processo produtivo, ou seja, a transição, que muitas vezes não ocorre de maneira 

linear, entre o modelo fordista/taylorista para o toytista. Acrescente-se essas 

transformações  contribuíram para a redução do trabalho estável, ao mesmo tempo que 

ampliava a quantidade de trabalhadores terceirizados, temporários  ou em tempo parcial 

A crise estrutural trouxe para o mundo do trabalho inúmeras transformações 

das quais é possível destacar a heterogeneização, complexificação e fragmentação do 

trabalho, e consequentemente perda dos direitos trabalhistas entre outros. Tais 

mudanças se dão em virtude de transformações no processo produtivo, ou seja, o 

modelo fordista/taylorista dá lugar ao toyotismo. Somam-se também o avanço 

tecnológico e novas formas de gestão organizacional. 

Opondo-se ao contra poder que emergia das lutas sociais, o capital iniciou 
um processo de reorganização das suas formas de dominação social, não só 
procurando reorganizar em termos capitalistas o processo produtivo, mas 
procurando gestar um projeto de recuperação da hegemonia nas mais diversas 
esferas da sociabilidade. (ANTUNES, 2009, p. 50)   

Esse novo processo produtivo que engloba elementos no toyotismo mesclados 

como o fordismo ou somente ao toyotismo faz com que diminua o operariado, isto é, há 

uma desproletarização, tem-se uma diminuição do trabalho estável, e consequentemente 

um aumento do trabalho terceirizado, temporário, em tempo parcial etc. 

Outro ponto essencial do toyotismo é que, para a efetiva flexibilização do 
aparato produtivo, é também imprescindível a flexibilização dos 
trabalhadores. Direitos flexíveis, de modo a dispor desta força de trabalho em 
função direta das necessidades do mercado consumidor. O toyotismo 
estrutura-se a partir de um número mínimo de trabalhadores, ampliando-se, 
através de horas extras, trabalhadores temporários ou subcontratação, 
dependendo das condições de trabalho. O ponto de partida básico é um 
número reduzido de trabalhadores e a realização de horas extras. [...] 
(ANTUNES, 2015, p. 47) 

 Nessa nova configuração de organização do trabalho baseado no 

toyotismo, temos um aprimoramento em criar novas formas de exploração, a partir da 

intensificação do trabalho, pois determina é mais flexível para atuar em diversas 

1538



 

 

funções recebendo parcos salários, dependentes de horas-extras como mais um fonte de 

renda. Além de ter como prática a perda de direitos dos trabalhadores, ainda mais, com 

a desregulamentação das leis trabalhista que garantem que o patrão exerça mais 

propriamente dito um processo de exploração da força de trabalho. 

Trata-se da subordinação dos sindicatos a ordem do capital, ou seja, tem sua 

institucionalização e burocratização. Copia-se o modelo japonês de empresas que estão 

em conjunto com os interesses das grandes empresas. Além disso, a redução de 

trabalhadores sindicalizados acarretou uma diminuição dos movimentos grevistas, outro 

problema ocasionado pela metamorfose do trabalho. Ocorre, um movimento de 

desmobilização da classe trabalhadora de fragmentar as lutas sociais, para manutenção 

da ordem. A fala de Antunes (1995, p. 64) indica que: 

Ao longo da década de 1980 pôde-se constatar uma diminuição dos 
movimentos grevistas nos países capitalistas avançados, que por certo advém 
das dificuldades de aglutinar, numa mesma empresa, os operários “estáveis” 
e aqueles “terceirizados”, que trabalham por empreitadas ou os trabalhadores 
imigrantes, segmentos que não contam, em grande parte, nem mesmo com a 
presença de representação sindical.  

Portanto, temos ataques aos trabalhadores e seus movimentos para 

desorganizar as tentativas de contrapor aos ditames dados pela ideologia liberal na 

sociedade que regula-se pelo mercado. Mascara-se justamente a contradição que é real 

entre os interesses dos trabalhadores e do capital. Nesse embate ideológico e prático nos 

últimos anos temos vivido um período marcadamente de perdas de direitos e de 

precarização do trabalho.  

[...] cada vez mais homens e mulheres trabalhadores encontram menos 
trabalho, esparramando-se pelo mundo em busca de qualquer labor, 
configurando uma crescente tendência de precarização do trabalho em escala 
global, que vai dos EUA ao Japão, da Alemanha ao México, da Inglaterra ao 
Brasil sendo que a ampliação do desemprego estrutural é sua manifestação 
mais virulenta. (ANTUNES 2015, p. 124) 

Diante dessa análise  o desemprego estrutural aparece como estratégia para 

precarização do trabalho, porque a necessidade de garantir um emprego, melhor 

dizendo, garantir a sua sobrevivência diária acarreta consequentemente a aceitação de 

trabalhos com condições mínimas. O efeito é a precariedade nas condições de trabalho. 

Como se vê, é um projeto para funcionamento do sistema que gera mais desigualdade 

social e exclui milhares de uma vida digna. 

Dentro da mesma lógica de precarização do trabalho dos trabalhadores 

produtivos, verifica-se também que outros segmentos sofreram processo análogo. 

Assim, verifica-se que as mudanças ocorridas nas relações entre capital e trabalho 
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produziram também a intensificação do trabalho que caminha no sentido oposto ao 

discurso oficial de valorização da educação.  

 

4 Trabalho docente e as mudanças no mundo do trabalho 

 

Há um senso comum na sociedade em considerar o trabalho docente como uma 

carreira fundamental no desenvolvimento econômico, cultural, político, etc, no entanto, 

percebe-se que as condições materiais e de trabalho oferecidas, não tem correspondido 

ao discurso oficial em torno dessa carreira, ao contrário, tem sido promovido à 

desvalorização. 

Nesse sentido, vemos um discurso em nome de uma valorização profissional 

dos professores, ao mesmo tempo, não se visualiza ações práticas para contribuir na 

alteração desse quadro de precariedade. A condição do trabalho docente dificulta uma 

prática educativa fundamentada na concepção da pedagogia histórico-crítica, pois: 

Isso se reflete na formação de professores, que também resulta precária, 
sendo agravada porque são obrigados a ter uma sobrecarga de aula, o que, em 
conseqüência, traz dificuldades para a teoria, como estou tentando mostrar. 
Em tais condições, fica difícil para esses professores assimilar as propostas 
teóricas e procurar implementá-las na sua prática. Evidencia-se aí um quadro 
de precariedade que repercute na teoria, colocando óbices para o seu 
desenvolvimento e para a verificação do grau em que as propostas teóricas de 
fato podem ser alternativas para um trabalho qualitativo pedagogicamente 
diferenciado (Saviani, 2008, p.116). 

Sendo assim, ao vislumbrar um proposta crítica e diferenciada do processo 

educativo, fica limitado o trabalho docente, pois a materialidade das escolas não permite 

que se concretize. Isto dificulta demasiadamente a transmissão-assimilição do 

conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, impossibilitando a tarefa 

da educação escolar em formar indivíduos capazes de transformar sua realidade. 

Os serviços públicos, como saúde, energia, educação, telecomunicações, 
previdência etc. também sofreram, como não poderia deixar de ser, um 
significativo processo de reestruturação, subordinando-se à máxima 
mercadorização, que vem afetando fortemente os trabalhadores do setor 
estatal e público. (ANTUNES, 2015, p. 128) 

A mercadorização da educação tem sido um atenuante para se instalar cada vez 

mais a lógica e os padrões de cunho capitalista na escola. O serviço oferecido pelo 

Estado em educação tem seguido um receituário de exigência de produtividade dos 

professores sem dá as condições indispensáveis para efetuar um trabalho 

verdadeiramente de qualidade. Avalia-se pelos resultados quantitativos dos alunos e não 

qualitativos compara-se ao invés de equiparar todas as escolas com qualidade. 
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Intensifica-se o trabalho docente sem remunerar com respeito ao trabalho exercido. 

Investe-se o mínimo para que os trabalhadores da educação tragam resultados. Repassa 

dinheiro do público para o privado, ao contrário de usar para melhoria nos salários e 

formação continuada de professores. 

Um dos problemas relativos à situação precária é a questão da flexibilização 

dos contratos de trabalho, pois com o enfraquecimento dos sindicatos atenua-se perdas 

de direitos trabalhista e a sujeição dos professores em aceitar as regras do mercado de 

não terem estabilidade no emprego e muita rotatividade que não permite uma 

consolidação e vinculo com a instituição, como podemos observar particularmente na 

rede privada, como podemos observar na seguinte reportagem sobre a ausência de 

direitos trabalhistas dos professores terceirizados. 

Além disso, as políticas de valorização de professores não contribuem para 

melhoria no trabalho docente, pois os governos brasileiros aceitam de bom grado as 

propostas impostas pelo receituário neoliberal das agências multinacionais. No rol de  

propostas que se baseiam apenas no discurso e não em práticas efetivas de melhorias, 

universaliza à educação escolar, mas sem dá o mínimo de condições aos trabalhadores 

docentes, ao mesmo tempo, que tem um aumento excessivo em responsabilização desse 

docente. Nas conclusões a tese de doutorado Maria Eunice França Volsin (2016, p. 193) 

que aborda sobre as políticas de valorização de professores da educação básica pós-

constituição de 1988 até 2014 aborda que: 

“As políticas educacionais direcionadas aos professores da Educação Básica 
ao desses anos pós- Constituição de 1988 podem ser denominadas políticas 
de valorização? Analisadas sob perspectiva da luta histórica dos profissionais 
da educação por valorização, não é possível evidenciar tais políticas como 
promotoras nem de reconhecimento social e muito menos valorização, pois 
elas têm se estruturado no sentido de evidenciar o papel do professor como 
responsável pela qualidade da educação e assim minimizar ou mesmo ocultar 
outros fatores fundamentais para entender esse processo, que não se limita 
somente ao papel desempenhado pelo professor, que embora de extrema 
importância, não pode ser analisado de forma isolada do contexto que o 
origina. 

Nesse sentido, o trabalho docente que é responsabilizado pelo fracasso e 

sucesso escolar sofre as alterações no mundo do trabalho e as exigências da 

reestruturações do capital para a formação de mão de obra, pois a partir dessas políticas 

educacionais que dá os ditames do funcionamento e gerenciamento da educação escolar 

temos um padrão para formação de professores. Contudo, o trabalhador docente tem um 

aumento em suas atividades e responsabilidades nas escolas tornando como os demais 

trabalhadores flexíveis. Adapta-se e acrescenta funções aos docentes além da aula, 
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correções de prova, planejamento, relatório, reuniões pedagógicos, projetos na escola, 

com salas lotadas, com salários baixos.  

Uma carga horária muito extenuante que prejudica o trabalho docente. Valoriza 

apenas a formação que por sinal se torna uma semi formação, pois é preciso preparar 

esse professores rapidamente e em alta escala. Desse modo, há um crescimento das 

faculdades privadas e a distância que oferecem cursos muito aquém de uma formação 

mais sólida para os professores, mas atendem o que se pede na lei e aos interesses 

intrínsecos na reprodução do capital. 

A discussão em torno da categoria trabalho aponta que o professor tem no seu 

trabalho o modo de garantir a sua sobrevivência e existência, e se inclui ao movimento 

de exploração de trabalho por meio de reestruturações que atacam decisivamente apenas 

os direitos e garantias dos trabalhadores. 

A educação escolar se torna um reflexo da desigualdade, porque formam-se 

professores com o mínimo para atuarem na escola pública. Não estamos dizendo que 

não seja possível fazer uma educação de qualidade em plena instituição pública. Mas 

condiciona a escola a sofrer com a precarização do trabalho docente, intensificação do 

trabalho, semi formação, valorização inexistente na prática, somente no discurso 

dominante e dos governantes. Por isso, a luta dos professores pela educação pública de 

qualidade se junta com a luta por melhores condições de trabalho e formação. E se 

junta, concomitantemente a luta dos demais trabalhadores que querem e buscam uma 

sociedade mais justa e igualitária e que supere a lógica do capital.  

 

5 Procedimentos Metodológicos 

O artigo se propôs a tratar do tema relacionado a categoria trabalho, procurou 

fazer um pesquisa de cunho bibliográfico que postulava apresentar o entendimento 

acerca de discutir a atualidade de reafirmar que a luta de classes ainda permanece, que 

há embates e contradições entre capital e trabalho. Por isso, a preocupação primeira em 

apresentar como se organizar e entende Marx “o trabalho”, a partir de então 

compreender as transformações ocorridas na organização do trabalho para 

reestruturação produtiva. Assim, integrar o trabalho docente nessa conjuntura de 

embates globais e conflitos. Para tanto, nos apoiamos em alguns intelectuais que 

discutem essas temáticas: Marx (2006) Antunes (2015), Mészaros (2002), Saviani 

(2008) no qual subsidiam nossos argumentos. O materialismo histórico- dialético é o 
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nosso referencial tendo em vista que assumimos um posicionamento como pesquisador, 

jamais sendo neutro, mas com a preocupação em produzir conhecimento para a análise 

baseados numa construção do real e suas contradições. Sabendo, que é o início de 

outros estudos mais aprofundados, mas é importante trazer para o debate em eventos e 

trocar experiências e conhecimentos. 

 

6 Resultados 

Tivemos como resultado colocar em pauta a discussão em torno do “trabalho, 

reestruturação produtiva e os impactos no trabalho docente”, fruto de estudos anteriores 

e pesquisas que fazemos e que seguem sendo importante para compreensão. Por isso, a 

oportunidade em apresentar no seminário com os companheiros e companheiras, 

estudiosos e estudiosas, educadores e educadoras que abordam a temática, colabora 

decisivamente para aprimorar nossos conhecimentos, mais do que isso, continuar firme 

na luta por uma educação pública de qualidade, para isso pensar e agir sobre mudar a 

forma que se coloca o trabalho dos professores evidencia um caminho que passa pela 

superação das relações de trabalho exploratória. Por isso, ter um evento como temática 

principal “a defesa da escola pública” nos obriga a denunciar as relações de exploração 

e ataque que todos os professores recebem por parte do Estado e dos interesses do 

grande capital. Temos a consciência que nosso empenho no estudo não está sendo em 

vão, mas importantíssimo na renovação de forças para as lutas de todos os educadores e 

trabalhadores. 

  

7  Considerações Finais 

Esse trabalho girou em torno da questão da categoria trabalho em Marx, onde o 

trabalhador é explorado pelo sistema de produção capitalista. Para assim, fazermos 

algumas considerações acerca da condição do professor na atual realidade, onde este 

trabalhador responsável pela transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos 

pela humanidade está submetido a condições precárias de trabalho (salários baixos, má 

formação, salas lotadas, sobrecarga de trabalho, etc.) que impossibilitam o 

desenvolvimento de uma prática educativa que permita aos educandos conseguirem 

conquistar todas as suas potencialidades e contribuir para luta maior que é a luta 

socialista. 
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Este estudo apresentado no IV Seminário Internacional Desafios do Trabalho e 

Educação no Século XXI, I Seminário Internacional do HISTEDBR e XI Seminário 

Nacional do HISTEDBR. O evento deste ano tem como tema "Educação e Mundo do 

Trabalho: em defesa da escola pública". Tal temática ensejou a intenção de contribuir 

nos debates da relação educação e trabalho, a partir de uma perspectiva marxista 

comprometida com o entendimento das contradições apresentadas nesses confrontos 

entre o capital e o trabalho.  Por isto, a responsabilidade de desenvolver uma pesquisa 

bibliográfica a fim de inserir o trabalho docente num movimento extremamente 

marcado por novas relações e exigência no mudo do trabalho que o capitalismo se 

reorganiza e comanda as relações sociais, e postulando alternativas para que os 

professores possam lutar contra essa lógica feroz do capital que agride a todos e a todas 

que precisam garantir sua sobrevivência. 

Com efeito, realizamos uma rápida contextualização das transformações na 

produção e organização do capital a fim de situar o cenário criado para reestruturação 

do capital. Desse modo, podemos destacar um entrave para a manutenção das relações 

de trabalho de precarização, além disso, quando se constata uma crise sindical que afeta 

diretamente as lutas sociais dos trabalhadores por mais direitos trabalhistas. Ao se 

averiguar que vivemos dentro de princípios neoliberais quando a proposta é buscar que 

os sindicatos percam suas forças. Precisamos de trabalhadores conscientes e combativos 

contra o capital. Para tanto, lutar nos movimentos sociais por demandas de todos os 

trabalhadores, principalmente na educação. Exigir uma escola com condições adequadas 

de trabalho que se traduz em recursos pedagógicos, salas com número razoável de 

alunos, melhores salários, uma formação sólida na teoria e na prática, jornadas de 

trabalho apropriadas, acesso a laboratórios na escola e materiais, formação continuada 

etc. Essa pauta está alicerçada a outras exigências de todos os trabalhadores por mais 

direitos, jornada de trabalho menos extenuante, estabilidade etc. Portanto, é uma luta de 

classe, uma luta de todos e todas da classe trabalhadora. 

Ao defender uma perspectiva marxista, não podemos de desconsiderar que 

apesar de educação fazer parte da superestrutura da sociedade, postulamos que a 

educação escolar tem uma parcela enorme em colaborar para emancipação de homens e 

mulheres que vivem dentro sistema capitalista que cada vez oprime e explora a classe 

trabalhadora. Tendo em vista que a educação escolar possibilita a classe trabalhadora a 

apropriação dos conhecimentos historicamente renegados a classe trabalhadora, mesmo 

1544



 

 

assim, muitas vezes, continua sendo negado quando não se dá as condições para 

estabelecer condições de trabalho adequadas aos professores, logo, dificultando o 

trabalho educativo. 

 Quando se quer realizar uma revolução, não se pode deixar de considerar 

a educação como um dos instrumentos para superação do modelo capitalista. Portanto, 

pela educação é possível formar uma geração que se contraponha a essa sociedade pelo 

qual se naturaliza as desigualdades sociais. E com uma educação crítica podemos 

vislumbrar um futuro onde o trabalho não seja tão explorado e seja mais valorizado, não 

apenas a categoria dos professores, mas toda classe trabalhadora. 
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GT 5: HISTÓRIA, TRABALHO, EDUCAÇÃO E CONFLITOS SOCIAIS GLOBAIS  

 

FLEXIBILIDADE LABORAL: OS TUTORES DIGITAIS E A UBERIZAÇÃO DO 

TRABALHO DOCENTE  

Raphael Henrique de Araújo Vieira 1 
 

Resumo 

Este trabalho tem por finalidade fazer algumas reflexões críticas à uberização do trabalho 
docente observada a partir de algumas empresas de tecnologia que se valem do conceito de 
cooperativismo de plataforma. Essa discussão se insere no bojo das diversas metamorfoses 
que têm ocorrido no mundo no trabalho contemporâneo, apontadas Antunes (2008). 
Impulsadas pelo ideário neoliberal, permeadas pelo desenvolvimento das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TIC), novas modalidades de trabalho tem despontado; 
galgadas na flexibilidade. Segundo Scholz (2016) recorda, desponta um novo tipo de 
economia, conhecido como economia de compartilhamento, na qual toda e qualquer posse do 
ser social (incluindo seu conhecimento) pode ser convertida em um produto ou serviço 
disponível para a geração de renda e capital. Frequentemente visto com entusiasmo, tal 
processo, que atinge a educação a partir de portais e aplicativos digitais para oferecimento de 
aulas on line. Como Harvey (2017) argumenta, alguém lucra e alguém paga a conta das 
destruições promovidas com as implementações tecnológicas (ela nunca é gratuita), 
justificando-se, assim, os contrapontos a serem aqui tecidos.  
  
Palavras-chave: Trabalho. Tecnologia. Precarização. 

 

1 Introdução  

Conforme Harvey (2008) aponta, as práticas econômico-produtivas pautadas pelo 

fordismo e keynesianismo, deixaram evidentes, entre 1965 a 1973, sua incapacidade para lidar 

com as contradições e crises inerentes ao capitalismo. O renomado teórico aponta que  

“havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital físico de larga escala e de longo 

prazo em sistemas de produção de massa que impediam muita flexibilidade de planejamento e 

presumiam crescimento estável em mercados de consumo invariáveis” (HARVEY, 2008, 

p.135). 

A fim de superar tais dificuldades, fundadas na mencionada questão da rigidez, abriu-

se espaço a uma reação ao estado intervencionista, como elucida Anderson (1995). A 

intervenção estatal, a rigidez, o controle, seriam um afronte à liberdade político-econômica, 

abrindo espaço para a doutrina neoliberalista. Tal programa consistia em “de um lado, tornar 

o mundo o mais livre possível para o deslocamento de capital e mercadorias, e, de outro, 
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destruir as proteções aos trabalhadores duramente conquistadas” (BRENNER, 1999, p. 10). 

Inaugurava-se o reinado da flexibilidade, da “liberdade”. 

 Concomitante a esse momento, observa-se, como visto em Antunes (2008) um grande 

salto tecnológico (invasão da automação, da robótica e da microeletrônica no setor fabril), que 

alteraria sobremaneira as relações laborais e de produção de capital. O teórico recorda a 

imersão de novas maneiras de gestão da força de trabalho e ressalta, além disso, que dentre os 

desdobramentos desse quadro de intensificação da flexibilização do processo de produção, 

encontram-se os reflexos relativos aos direitos trabalhistas, os quais são desregulamentados e 

também flexibilizados.  

 As metamorfoses do mundo da economia e do trabalho mesclam-se, então, às 

mudanças tecno-sociais do momento contemporâneo, no qual o desenvolvimento das TICs 

(Tecnologias da Informação e Comunicação) desenha novos padrões de vivência. As 

metamorfoses do mundo do trabalho são, assim, associadas à lógica de redes, ao 

desenvolvimento da internet, da virtualização da cultura; no advento da Cibercultura - como 

nomeia Lévy (1999). Dessa maneira, em consonância à instituição da lógica digital 

interconectada, que ecoa do mundo informacional ao laboral, associada às metamorfoses do 

trabalho contemporâneo, o sistema econômico sofre constantes mudanças, pautados por tais 

transformações sociotécnicas.  

Assim, no âmbito dessas mencionadas novas morfologias do labor contemporâneo, o 

presente artigo busca alguns contrapontos às novas práticas de trabalho desregulamentado e 

“livre”. Buscamos fazer uma breve descrição bibliográfica e crítica do quadro e uma análise 

sucinta de alguns serviços que, a partir do uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação, a fim de despertar futuros apontamentos e reflexões sobre esse profícuo 

assunto. 

1.1 Objetivos 

 Como objetivos do trabalho em questão tem-se a realização de uma pesquisa 

bibliográfica que aborde o contexto sócio histórico da problemática em questão; a realização 

de uma breve análise do perfil dos profissionais disponíveis em uma das plataformas digitais 

para aulas on-line em uma disciplina em específico; análise concisa dos termos de uso e 

informações presentes ao profissional em três plataformas que oferecem o serviço em pauta 

no Brasil.  
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2 Referencial Teórico 

2.1 Ubercapitalismo: o cavalo de troia para o trabalhador  

Conforme Castells (2003) pondera, na obra A Galáxia da Internet, com o advento da 

lógica de redes digitais, os componentes primordiais para todos os processos de negócios 

(capital e trabalho), modificam-se em suas características e na forma como operam. Para o 

autor, as leis da economia de mercado seguem vigorando no atual momento, porém de forma 

específica e que devem ser refletidas para o melhor viver e prosperar do indivíduo. Segundo o 

autor, a flexibilidade, os modelos variáveis de emprego, heterogeneidade das condições 

laborais e a individualização das relações de trabalho denotam traços singulares do momento 

em questão. Tais características se difundiriam por todo o mercado de trabalho, impulsando a 

estrutura social por ele nomeada como sociedade em rede, trazendo implicações diversas. 

O desenvolvimento das TICs, recorda Antunes (2018), culmina no advento e grande 

expansão de um novo proletariado na era digital. A longa e referida metamorfose do capital 

atinge a era da financeirização e da mundialização em escala global; institui-se uma nova 

divisão internacional do trabalho. Ao invés da retração e da descompensação da lei do valor, 

há uma forte ampliação dos mecanismos de funcionamento do mundo do capital, afirma o 

teórico. “Em todos os espaços possíveis, os capitais convertem o trabalho em potencial 

gerador de mais-valor” (ANTUNES, 2018, p. 31). Ademais, nesse contexto, o crescimento do 

setor de serviços contribui para a diminuição da tradicional classe operária industrial, 

intensificando-se uma classe de subproletariado, regida em condições de trabalho 

precarizadas, subcontratadas e ‗terceirizadas’, que marcam o capitalismo avançado (Antunes, 

2008).  

 Nesse âmbito laboral, permeado pelo impulsar da internet e da lógica de redes 

(potencializada, ubíqua e inevitável), presente em todas as esferas sociais, como aponta  

Castells (1999)  na obra Sociedade em Rede,  e envolta à noção de flexibilização, surge o ideal 

de uma economia mais inteligente e dinâmica, conforme  Rüsche e Santini (2016) prefaciam 

na obra Coopertivismo de plataforma. Nessa economia, a posse exclusiva de objetos perde 

força ante a facilidade e liberdade. Possuir um carro pode não ser interessante se você pode 

conseguir um motorista por um preço razoável. Um quarto vazio pode ser uma fonte de renda, 

já que alguém pode aproveitar esse espaço – uma lógica que abrigará as relações de trabalho, 

recordam os autores.  
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Caso esteja desempregado (ou mesmo para complementar sua renda), o trabalhador 

pode tornar-se um empreendedor e oferecer algum serviço ou bem seu, ou conseguir alguma 

ocupação temporária a partir de uma plataforma digital de oportunidades. Há trabalho a 

qualquer momento, nas condições que melhor convierem, no momento desejado, sem 

reportar-se a ninguém. Amplia-se a sensação de liberdade, incrementam-se as possiblidades, 

abre-se mão da rigidez, condições e subordinações. Impulsionada pela Internet, tal realidade é 

muitas vezes bem vista, tida como melhor, justamente por distar-se de um chefe ou de 

horários definidos, valorizar habilidades pessoais (como dirigir, lecionar, fotografar, e até 

mesmo jogar futebol). Uma “novidade” nomeada de ubercapitalismo.  Uma realidade vista 

com empolgação e entusiasmo, como um elixir para a crise do capital de então. Uma novidade 

que vem ao encontro do  homo oeconomicus neoliberal descrito por Foucault (2008) – o 

homem empreendedor de si mesmo, o agente do Laissez-faire. Uma problemática que merece 

ser discutida.  

2.2 Uberização: o cavalo de troia  

 Scholz (2016) recorda que tal economia, vista como o caminho para um capitalismo 

sustentável, e que leva o mote “o que é seu é meu”, seria um cavalo de Troia da economia 

para o trabalhador. Envolveria formas jurássicas de trabalho, desencadeando uma massa 

antissindical, e passando por cima de trabalhadores mais velhos. A suposta liberdade, advinda 

do momento, poderia ser acompanhada de ansiedade, autoexploração e depressão. A 

uberização do emprego, acompanhado e refletindo o desmanche de direitos do trabalhador, 

que como visto já é próprio do capitalismo contemporâneo, pode conduzir a um remorso 

futuro, ao descobrir-se que estamos partilhando apenas as sobras das grandes corporações 

digitais, e  não a economia, como se costuma pensar, recorda Scholz (2016).  

 O autor destaca, ademais, que a economia de compartilhamento, na qual o seu próprio 

quarto pode ser alugado para um turista de qualquer parte do mundo (ou em que se pode 

utilizar as horas livres para ser entregador de uma loja global, ou usar suas 

habilidades/conhecimento como artista ou professor mediante qualquer demanda digitalmente 

expressa) seria um reaganismo revisitado, despontado a partir da crise de 2008 e do 

desemprego a esse momento associado. Essa economia derivaria de um momento aproveitado 

pelos bilionários da tecnologia, que usando a linguagem de empreendedorismo, autonomia, 

flexibilidade e escolha, transferiria a responsabilidade de arriscadas questões da vida (como 

previdência, saúde e desemprego) aos próprios trabalhadores.  
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Assim, aproveitando-se de uma espécie de zero hour contract, no qual trabalhadores 

(em disponibilidade perpétua) esperam a dádiva de um chamado a um trabalho intermitente, 

ganhando estritamente pelo que fizeram (e nada recebendo pelo tempo que ociosos estiveram 

e que ficarão), “expande-se a praga da precariedade total, que surrupia ainda mais os direitos 

vigentes” (ANTUNES, 2018, p. 34). 

3 Procedimentos Metodológicos 

Para alcançar os objetivos supracitados, primeiramente fez-se uma pesquisa 

bibliográfica acerca da temática em questão, na qual destacamos que, com vistas ao campo da 

educação, historicamente arraigado à esfera do trabalho, a realidade laboral há pouco 

comentada não se faz discrepante. Semelhantes ao serviço do Uber (plataforma digital 

pioneira que conecta automobilistas à demanda de clientes, por um custo mais baixo que o 

serviço tradicional), os tutores digitais comporiam o “Uber da educação”, descrito no blog 

Graduate XXI.  

Tal mídia destaca a definição da plataforma Tutor.com como definidora do fenômeno: 

“A escola é difícil, conseguir um tutor é fácil”. Serviços de diversos países, como “My tutor 

web”, “TutorHub” (Inglaterra), Skoolie e Tutor.com (EUA), “Aula ya” (Argentina), oferecem 

um serviço personalizado de estudos pela internet, no qual o docente se torna um tutor, 

ministrando aulas particulares pela plataforma virtual. O aluno é livre para escolher o docente 

que mais lhe agrada (valendo-se, inclusive dos comentários de outros usuários) e o professor  

tem a liberdade de flexibilizar  seus horários e precificar seu trabalho de acordo com suas 

necessidades. No Brasil, como noticiado pela revista brasileira Exame, a plataforma 

Superprof, uma startup fundada na França em 2013, presente em mais de dez países e líder 

mundial no segmento, e que caminhava a passos largos, adquiriu em 2016 a concorrente Go 

Aulas, que liderava o mercado brasileiro.  

Na data da realização deste artigo, verificamos na referida plataforma algumas 

informações destinadas aos docentes que por ventura queiram lecionar a partir do Superprof, 

uma das plataformas disponíveis no Brasil. Para atrair os profissionais, destaca-se a não 

cobrança de taxa de inscrição do perfil e publicação do anúncio do professor, ressalta-se que 

esse pode controlar totalmente sua metodologia, tempo, disponibilidade e preço. Os cursos 

são organizados com total liberdade - palavra de ordem para o momento socioeconômico 

discutido e que não poderia deixar de ser mencionada. Arrola-se a quantidade de oito milhões 

de professores envolvidos, e de mais de mil disciplinas disponíveis, em 27 países. O site não 

1551



 

cobra taxas ou comissões para divulgar o perfil do professor, mas caso queira que seu anúncio 

tenha destaque, aparecendo dentre os primeiros a serem visualizados, deve pagar uma taxa de 

cerca de R$200.00.  

No Superprof, a fim de verificar o perfil do público docente abarcado pelo site, em 

uma busca por professores/tutores de Sociologia (disciplina escolhida aleatoriamente), 

verificou-se que 33 professores foram disponibilizados para aulas presenciais em Uberlândia. 

Dentre os profissionais arrolados, somam-se 33 profissionais (14 graduandos, 15 graduados e 

4 mestres). O valor médio da remuneração anunciada por aula era de R$31.30, oscilando entre 

R$15.00 e R$50.00. O menor preço fixado, e também vários dos anúncios expostos, possuíam  

o valor de aula abaixo do exigido pela Convenção Coletiva da categoria docente da região, 

inclusive para cursos livres, além de também ser (em média) inferior ao preço das aulas 

particulares oferecidas na região. Para a aula virtual, a oferta era de 3822 professores 

disponíveis, também com valores e formações diversas.  

Como se afirma no próprio site, não é possível validar as informações presentes no 

perfil postado pelo professor, nem se exige formação na área específica de seu anúncio. Essa 

última questão é, inclusive apontada como uma qualidade da proposta, já que estudantes 

podem atuar profissionalmente e atender a chamados de quaisquer disciplinas (os estudantes 

de engenharia são citados na página como exemplificação, por possuírem ampla formação e 

demonstrarem a capacidade proferirem aulas particulares para diferentes disciplinas escolares 

no campo das Ciências Exatas). O site isenta-se de responsabilidades quanto ao pagamento 

das aulas e de questões técnicas, tendo em vista que apenas atende à relação oferta/demanda, 

reunindo anúncios e conectando as partes interessadas na aprendizagem. As aulas são 

utilizadas a partir de outros recursos tecnológicos, como aplicativos específicos para vídeo-

chamadas.  

Outro portal, o  Profes, oferece serviço similar ao francês Superprof. No sítio, que 

aponta ser o maior portal de aulas particulares do país (com 160 mil alunos buscando 

professores particulares), há menções para o profissional a compartilhar seu conhecimento, 

ser autônomo, trabalhar com o que se ama e conseguir renda trabalhando em casa. De maneira 

análoga ao concorrente, há a possiblidade de incluir-se publicidade gratuita ou paga. Ademais, 

são ofertados diferentes planos para a associação do usuário, partindo de uma versão gratuita, 

sendo que cada um disponibiliza diferentes recursos. Nessa plataforma, há uma infraestrutura 
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tecnologia como lousa digital e outros recursos, dos quais o professor pode se valer ao 

ministrar sua aula virtual.  

Há, ainda, no sítio, um blog com artigos disponíveis, no qual, dentre os temas 

elencados versa-se sobre o trabalho autônomo (trabalhar com o que se ama),  marketing 

pessoal para o docente, ensino-aprendizagem, economia; a possibilidade de lecionar-se on line 

após a aposentadoria.  Porém, apesar de tamanha euforia, liberdade e empolgação suscitados, 

alguns tópicos nos intrigam. Ao visitar os termos de uso do referido serviço, interessante 

pontuar que o portal arrola diversas desobrigações, deixando claro não responsabilizar-se de 

obrigações fiscais e trabalhistas. Ademais, destaca-se um tópico relacionado à cessão de 

direito patrimonial: o usuário cede à corporação, gratuitamente todo material postado ou 

gravado no site: alguns pontos que devem ser pontuados dialeticamente.  

No campo do ensino de línguas estrangeiras, área que por diversos motivos demonstra 

alto grau de precarização docente, podem ser notadas diversas iniciativas que, através da 

economia de compartilhamento, impulsada por recursos das TIC, reúnem tutores digitais e 

disponibilizam aulas de diversos idiomas, de maneira personalizada e em diferentes níveis. 

Um exemplo é o portal norte-americano Preply. Nele, professores de todo o mundo podem 

tornar-se tutores online, destacando-se a oportunidade do aluno buscar um falante nativo e 

personalizar o curso de acordo com suas necessidades. Para a língua inglesa, por exemplo, 

estão disponíveis mais de 2500 tutores. Ao realizarmos uma busca no portal, é possível 

conseguir ofertas de um tutor nativo, com formação para o ensino de línguas, por apenas 

cinco dólares americanos por hora/aula – remuneração bem inferior àquela que um instrutor 

não nativo (muitas vezes preterido em tal ramo educacional)  receberia em uma aula 

presencial. 

4 Resultados 

A partir dos três exemplos brevemente apontados, percebe-se que realmente a 

economia de compartilhamento, no bojo da Sociedade digital interconectada e neoliberal, 

permeada por processos de uberização e desregulamentação, tem chegado com veemência ao 

campo educacional. Diversas são as temáticas a ser estudadas a partir de tal fenômeno, o que 

propõe um campo vasto e fértil para pesquisas. Há de se explorar os efeitos desse processo no 

mundo do trabalho, seus desdobramentos na vida do trabalhador, que nele muitas vezes 

enxerga uma tábua de salvação, abrindo mão de seus direitos e de suas proteções, sem a 

ciência do lado pernicioso da questão, que não se isenta da luta de classes. Não propomos 
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uma tecnofobia, como Demo (2009) nomeia os avessos  ao uso da tecnologia na educação. 

Não propomos a crucificação total da tutoria digital. Não obstante, ademais de toda tecnofilia, 

de todo o entusiasmo, há de estudar e difundir-se, também o lado antagônico da questão. 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Como discutido, há, sob um primeiro olhar, um fascínio, um deslumbrar ante a 

tecnologia e a economia de compartilhamento. O que antes era um hobby ou uma divulgação 

de seu trabalho, como gravar e publicar uma vídeo-aula, disponibilizar materiais de estudo, 

dicas e conteúdo, passa agora a ser uma forma de renda para o professor. A tecnologia amplia 

as possibilidades de trabalho: é possível atender a alunos de cidades distantes, manter seu 

próprio programa de ensino a distância sem necessidade de muito investimento, é possível 

transformar as horas ociosas em fonte de trabalho e renda. Há a possibilidade de receber um 

chamado a essa dádiva da servidão a qualquer momento e organizar a rotina como se queira. 

Como o mundo digitalizado não possui apreço pela reflexão (ao proporcionar estímulos e 

gratificações instantâneas e colocar em destaque as decisões e reações de curto prazo) como 

aponta Standing (2017), essa visão utópica e positiva reina por excelência na mente do 

trabalhador. Muitas vezes é vista como única e benéfica.  

 Logo, observando de forma dialética tal questão, há de se buscar as antíteses desses 

processos, identificando as ocultas e milionárias relações financeiras, de poder e exploração 

do trabalhador, indo além do tão comum fetiche e do vislumbrar acrítico diante do 

tecnológico, como aponta Pinto (2005). Nesse sentido, o renomado autor, recorda que  

Temos  de denunciar o lado secreto, maligno do endeusamento da tecnologia, aquele que visa 
unicamente a fortalecer ideologicamente os interesses dos criadores do saber atual, a fim de 
conservá-lo no papel de instrumento de domínio e espoliação econômica da maior parte da 
humanidade, levada a trabalhar para as camadas altas dos povos senhoriais sob a falsa e 
emoliente impressão de estar participando, na única forma em que lhe é possível, da promoção 
do progresso em nosso tempo (PINTO, 2005, p. 44) 

É preciso, então, estar ciente de que o contexto da expansão da flexibilidade das 

relações laborais, potencializado pela lógica de redes, seus aplicativos, sites e infinitas 

possibilidades, faz parte da ampliação da precariedade do trabalho em nível global. Nesse 

sentido, ao recordar as novas formas de trabalho, Antunes (2018) destaca como suas formas 

distintivas a presença constante da instabilidade e insegurança. Além do vislumbrar 

tecnológico, é preciso que os docentes também estejam cientes e reflitam quanto ao lado 

pernicioso (mas a princípio apenas sedutor) de tal realidade. Tecendo uma analogia a tal 

contexto aos contratos de zero hora britânicos, percebemos, pois, que, 
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Trata-se de uma espécie de trabalho sem contrato, no qual não há previsibilidade de horas a 
cumprir nem direitos assegurados. Quando há demanda, basta uma chamada e os trabalhadores 
e as trabalhadoras devem estar on-line para atender o trabalho intermitente. As corporações se 
aproveitam: expande-se a uberização, amplia-se a pejotização, florescendo uma nova 
modalidade de trabalho: o escravo digital. Tudo isso para disfarçar o assalariamento. 
(ANTUNES, 2018, p. 23). 

A flexibilidade laboral da qual os portais e aplicativos de tutoria virtual se valem, é 

vista por Dal Rosso (2017) como um verdadeiro ardil ao trabalhador. Uma armadilha que lhes 

tolhe a organização sindical, que faz o labor se tornar onipresente e que não anula as 

seguranças das quais a classe-que-vive-do-trabalho (que agora se julga classe empreendedora) 

se amparava. Em um silogismo, se a defendida liberdade, ou flexibilidade laboral  

(...) faz parte dos princípios do discurso neoliberal hegemônico, e ainda mais se a política 
neoliberal conduziu o mundo capitalista à crise financeira econômica social sem precedentes, 
aumentando as disparidades, então é plausível admitir que há relação entre as políticas de 
flexibilização de horários e desigualdades no curso do desenvolvimento do capitalismo. Ou 
seja, a flexibilidade não é um componente intrinsicamente a favor dos trabalhadores (DAL 
ROSSO, 2017, p. 14).  

Dal Rosso (2017) afirma ainda que a educação é um setor propício para a flexibilidade 

total, em virtude das práticas de remuneração por hora já há muito praticado no setor. Uma 

hora trabalhada equivale a uma hora recebida e nada mais. Além disso, o autor destaca a 

grande presença de trabalhadores jovens nas lides flexíveis. Esse grupo, em um mercado 

marcado pela crise, contenta-se e se insere no mercado, muitas vezes, a partir de contratos 

sem rigidez. Na busca realizada em um dos serviços de tutoria digital mencionados nesse 

trabalho, tal premissa mostrou-se verdadeira.  

Conforme Harvey (2017) esclarece, modos de viver e de pensar são drasticamente 

modificados a partir da revolução tecnológica. É preciso englobar o novo, olvidar o velho. No 

entanto, tal mudança não é gratuita ou indolor. Os custos e a dor desses processos não são 

uniformemente repartidos, e há de se questionar quem lucra e quem arca com o impacto da 

destruição, relembra o pesquisador. Essa é a reflexão que buscamos pontuar. Quem 

verdadeiramente lucra, quais os impactos de todo esse processo aqui discutido? Respostas que 

almejamos alcançar em pesquisas posteriores. 
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[GT5 - História, Trabalho, Educação e Conflitos Sociais Globais] 

 

OS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA [LEI N.º 

11.892/2008] E O PARADIGMA DA POLITECNIA NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO. 

 

Geraldo Gonçalves de Lima1 
 

Resumo 

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

                                                             
1 Pós-Doutor em Educação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, e-mails 
[geraldgli@yahoo.com.br / geraldolima@iftm.edu.br]. 
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1 Introdução 

A realidade da História da Educação brasileira dos dias atuais revela a gênese de 

instituições escolares destinadas ao desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica, 

relevantemente a partir das escolas agrotécnicas federais e dos CEFETs, com a possibilidade 

de constituírem uma rede de alcance nacional, com o pacto de oferecerem uma formação 

integral, omnilateral, por meio de princípios conceituais da politecnia. 

No decorrer do governo Lula (2003-2011), a partir da Lei n.º 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, foi instituída “[...] a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras 

providências”. Destarte, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia assim 

estabelecidos podem ser caracterizados como instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, destinados à oferta de educação profissional e 

tecnológica nas múltiplas modalidades de ensino, fundamentados na junção de saberes 

técnicos, humanísticos e tecnológicos. 

Neste modelo, há a distinção de aliar a formação politécnica e omnilateral, 

conceituações inspiradas epistemologicamente na visão educacional marxiana. De outro 

modo, no contexto brasileiro contemporâneo, os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia têm gênese na orientação institucional do governo federal, procurando 

implementar na prática educacional escolar o princípio da verticalização do ensino através da 

oferta de cursos em todos os níveis reconhecidos pela legislação específica da educação 

escolar nacional. 

 

1.1 Objetivos 

Neste sentido, o presente trabalho pretende entender as nuances históricas da educação 

politécnica no Brasil, embasar as questões teóricas referentes às dimensões humanas em sua 

formação profissional e tecnológica, assim como revisitar as ideias filosóficas como trabalho, 

educação, cultura, ciência e tecnologia, em uma perspectiva politécnica e omnilateral. 

 

2 Referencial Teórico 

Assim, através de investigações de cunho bibliográfico e documental, com base nas 

atuais legislações educacionais brasileiras, procura-se perceber as perspectivas históricas da 

educação politécnica na realidade do país (ROMANELLI, 1998; SAVIANI, 2007; RAMOS, 

2014) e estabelecer as bases das questões teóricas concernentes aos sentidos humanos em sua 

formação profissional e tecnológica, examinando concepções filosóficas como trabalho, 
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educação, cultura, ciência e tecnologia, em uma composição politécnica e omnilateral 

(BRASIL, 2008; BRASIL, 2012; MOURA, 2007, 2013; MOLL, 2010; KUENZER, 2009; 

CIAVATTA, 2014; dentre outros). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A presente investigação tem por iniciativa realizar uma abordagem qualitativa, tendo 

como procedimento metodológico por excelência a realização de pesquisa bibliográfica, como 

base em textos de autores reconhecidamente responsáveis pelos estudos históricos da 

educação, assim como dos conceitos mais elementares e fundamentais voltados para a 

educação politécnica e omnilateral, definições inspiradas epistemologicamente na concepção 

educacional marxiana. 

Por sua vez, a reflexão basilar desta abordagem também se sustenta na pesquisa 

documental, com base na análise dos textos legais marcadamente voltados para o 

aperfeiçoamento e o desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, 

procurando também vincular a constituição da rede federal de educação profissional e 

tecnológica com elementos da ética e filosofia política. 

 

4 Resultados 

Para se discutir e apresentar o cenário de surgimento dos institutos federais de 

educação, ciência e tecnologia no Brasil, é necessário considerar a trajetória secular das 

iniciativas de formação profissional e tecnológica no país, a serviço de uma lógica excludente 

em que há uma clara divisão social do trabalho, entendendo que isto nada mais é do que a 

expressão de um dualismo social marcadamente presente ao longo do história nacional, desde 

os tempos coloniais. 

Em outras palavras, como processo essencialmente social, relacionado às condições 

materiais de produção, a educação sempre esteve vinculada de forma intrínseca aos processos 

econômicos, a serviço da exploração dos trabalhadores, sejam colonos, escravos ou 

assalariados. Com isso, o processo educacional de cada um dos segmentos sociais que 

compõe a nacionalidade brasileira, independentemente da época histórica (colonos X 

escravos; fazendeiros X lavradores; burguesia X proletariado; etc.), assume diferentes facetas, 

de acordo com a função específica de cada classe social no processo econômico como um 

todo. Assim, podemos considerar que há uma dualismo escolar presente na realidade histórica 

brasileira ao longo de toda a sua trajetória, caracterizado por algumas particularidades a partir 

de cada época histórica, mas que promove a manutenção de uma realidade escolar própria 
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para as elites, outra para as classes trabalhadoras em geral, sendo resguardadas diferentes 

expectativas para tais. Desse modo, 

 

Assim como acontece com a cultura letrada e com a ordem econômica, a forma 
como se origina e evolui o poder político tem implicações para a evolução da 
educação escolar, uma vez que esta se organiza e se desenvolve, quer 
espontaneamente, quer deliberadamente, para atender aos interesses das camadas 
representadas na estrutura de poder. Dessa forma, ainda que os objetivos 
verbalizados do sistema de ensino visem a atender aos interesses da sociedade como 
um todo, é sempre inevitável que as diretrizes realmente assumidas pela educação 
escolar favoreçam mais as camadas sociais detentoras de maior representação 
política nessa estrutura (ROMANELLI, 1998, p. 29). 

 

Contudo, ao pensarmos a educação profissional e tecnológica na sua perspectiva 

radical, compreendemos a educação como processo de aperfeiçoamento exclusivamente 

humano, englobando todas as dimensões: físicas; espirituais; mentais; etc. Ou seja, o processo 

educacional deve ser contemplado como um todo, entendido como o pleno desenvolvimento 

de áreas que não podem ser constituídas isoladamente. 

O ser humano tem por característica intrínseca a capacidade de interferência na 

natureza, buscando dos recursos disponíveis a sobrevivência, o desenvolvimento, o 

aperfeiçoamento. Deste modo, ontológica e historicamente, a educação consiste em condição 

sine qua non para o trabalho, pois o comportamento humano é quase que exclusivamente 

adquirido na convivência com os semelhantes e na aprendizagem a partir do processo de 

individuação, socialização e, consequente, humanização. Logo, 

 

Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva natural, mas 
tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um produto do trabalho, 
isso significa que o homem não nasce homem. Ele forma-se homem. Ele não nasce 
sabendo produzir-se como homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa 
aprender a produzir sua própria existência. Portanto, a produção do homem é, ao 
mesmo tempo, a formação do homem, isto é, um processo educativo. A origem da 
educação coincide, então, com a origem do homem mesmo. Diríamos, pois, que no 
ponto de partida a relação entre trabalho e educação é uma relação de identidade. Os 
homens aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de produzi-la. Eles 
aprendiam a trabalhar trabalhando. (SAVIANI, 2007, p. 154) 

 

Em uma visão fundamentada na politecnia, ou seja, advinda da problemática em torno 

da discussão filosófica sobre a dimensão do trabalho, em uma perspectiva marxista, entende-

se que ele somente será desenvolvido tendo em vista a promoção de toda a existência humana, 

buscando a sobrevivência da espécie, a partir do acúmulo de conhecimentos, recursos, 

aplicações tecnológicas, etc. Sendo assim, aliada à questão da educação e do trabalho, outra 
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ideia filosófica fundamental surge no âmbito cultural, assumindo a faceta de tecnologia. Por 

isso, 

 

 
[...] o ideário da politecnia buscava romper com a dicotomia entre educação básica e 
técnica, resgatando o princípio da formação humana em sua totalidade; em termos 
epistemológicos e pedagógicos, esse ideário defendia um ensino que integrasse 
ciência e cultura, humanismo e tecnologia, visando ao desenvolvimento de todas as 
potencialidades humanas. (RAMOS, 2014, p. 38) 

 

Neste caso, o panorama da politecnia considera por consequência que a educação deve 

ser executada socialmente de forma omnilateral, ou seja, considerando de forma inter-

relacional todas as dimensões que compõem a existência humana, situada ao longo do 

processo histórico. Deste modo, todas as realizações humanas que compõem o universo 

cultural, oriundas da constante busca e tentativa humana de se ajustar à realidade natural e 

social, necessariamente deve considerar as conquistas do conhecimento científico, assim 

como suas aplicações por parte da tecnologia. 

A partir da análise do conteúdo textual da Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

que “institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências”, podemos 

destacar os seguintes pontos teóricos que fundamentam a referida legislação, como reflexo da 

perspectiva politecnia / omnilateral, quando da definição dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia:  

 

Art. 2º  Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 
profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na 
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas 
pedagógicas, nos termos desta Lei.” (BRASIL, 2008, grifos nossos). 

 

Assim, idealmente, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são 

instituições concebidas para o desenvolvimento dos saberes científicos, artísticos, técnicos e 

tecnológicos conjugados. Destacadamente, podemos citar, por outro lado: “Art. 7º  [...] são 

objetivos dos Institutos Federais: I - ministrar educação profissional técnica de nível 

médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino 

fundamental e para o público da educação de jovens e adultos; [...]” (BRASIL, 2008, grifos 

nossos). Dentre as diversas possibilidades de ensino, em termos de nível e de modalidades de 

oferta, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia devem ofertar 
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prioritariamente os cursos técnicos integrados ao ensino médio. Ainda segundo a referida lei, 

“Art. 8º  No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício, 

deverá garantir o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de suas vagas para atender aos 

objetivos definidos no inciso I do caput do art. 7º desta Lei” (BRASIL, 2008, grifos 

nossos), ou seja, destacadamente para a oferta dos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio (BRASIL, 2012, grifos nossos), estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Educação / Câmara de Educação Básica, 

 

Art. 5º Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por 
finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências 
profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos 
fundamentos científico-tecnológicos, socio-históricos e culturais. 

 

Além disso, dentre os diversos princípios da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio (BRASIL, 2012, grifos nossos), podemos considerar: 

 

I - relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e a 
preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à formação integral 
do estudante;  
II - respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na 
perspectiva do desenvolvimento para a vida social e profissional;  
III - trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração com a 
ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta político-pedagógica e do 
desenvolvimento curricular;  
IV - articulação da Educação Básica com a Educação Profissional e Tecnológica, na 
perspectiva da integração entre saberes específicos para a produção do 
conhecimento e a intervenção social, assumindo a pesquisa como princípio 
pedagógico;  
V - indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 
historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem;  
VI - indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem;  
VII - interdisciplinaridade  assegurada no currículo e na prática pedagógica, 
visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da 
organização curricular;  
VIII - contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de 
estratégias educacionais favoráveis à compreensão de significados e à integração 
entre a teoria e a vivência da prática profissional, envolvendo as múltiplas 
dimensões do eixo tecnológico do curso e das ciências e tecnologias a ele 
vinculadas;  
IX - articulação com o desenvolvimento socioeconômico-ambiental dos territórios 
onde os cursos ocorrem, devendo observar os arranjos socioprodutivos e suas 
demandas locais, tanto no meio urbano quanto no campo;  
X - reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, considerando, entre outras, 
as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades, as pessoas em regime de acolhimento ou internação e em regime de 
privação de liberdade,  
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XI - reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim como dos 
povos indígenas, quilombolas e populações do campo;  
XII - reconhecimento das diversidades das formas de produção, dos processos de 
trabalho e das culturas a eles subjacentes, as quais estabelecem novos paradigmas;  
XIII - autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, execução, 
avaliação e revisão do seu projeto político-pedagógico, construído como instrumento 
de trabalho da comunidade escolar, respeitadas a legislação e normas educacionais, 
estas Diretrizes Curriculares Nacionais e outras complementares de cada sistema de 
ensino;  
XIV - flexibilidade na construção de itinerários formativos diversificados e 
atualizados, segundo interesses dos sujeitos e possibilidades das instituições 
educacionais, nos termos dos respectivos projetos político-pedagógicos;  
XV - identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que contemplem 
conhecimentos, competências e saberes profissionais requeridos pela natureza do 
trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas e 
ambientais;  
XVI - fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federados, 
incluindo, por exemplo, os arranjos de desenvolvimento da educação, visando à 
melhoria dos indicadores educacionais dos territórios em que os cursos e programas 
de Educação Profissional Técnica de Nível Médio forem realizados;  
XVII - respeito ao princípio constitucional e legal do pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas. 

 

Assim, podemos considerar que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio também procurar garantir as condições e os princípios 

básicos para o desenvolvimento de uma educação integral, embasada nas condições 

politécnicas e omnilaterais que, por sua vez, podem assim ser expressas: “[...] fundamentos 

científicos, sociais, organizacionais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, estéticos e 

éticos que alicerçam as tecnologias e a contextualização do mesmo no sistema de produção 

social” (BRASIL, 2012). De outro modo, 

 

[...] essa retomada produz reflexões importantes quanto à possibilidade material da 
implementação da politecncia [sic] na educação básica brasileira na perspectiva aqui 
mencionada, hoje em dia. Tais reflexões e análises permitiram concluir que as 
características atuais da sociedade brasileira dificultam a implementação da 
politecnia ou educação tecnológica em seu sentido original, uma vez que, dentre 
outros aspectos, a extrema desigualdade socioeconômica obriga grande parte dos 
filhos da classe trabalhadora a buscar a inserção no mundo do trabalho visando 
complementar o rendimento familiar, ou até mesmo a auto-sustentação, muito antes 
dos 18 anos de idade. (MOURA, 2007, p. 19) 

 

Ou seja, apesar da crescente oferta de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 

assim como da expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica, são ainda 

notáveis empecilhos para a efetiva implementação dos ideais politécnicos / omnilaterais na 

realidade educacional brasileira, como, por exemplo, o ainda persistente índice de 

desigualdade social, ainda mais alarmante no interior do país, assim como nas periferias das 

regiões metropolitanas. Por sua vez, 
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[...] a realidade socioeconômica brasileira exige, do ponto de vista teórico e ético-
político, conceber e materializar um tipo de ensino médio que garanta uma base 
unitária para todos, fundamentado na concepção de formação humana integral, 
omnilateral ou politécnica, tendo como eixo estruturante o trabalho, a ciência, a 
tecnologia e a cultura. Além disso, garantida essa mesma base, exige também 
proporcionar o EMI2 como uma opção. (MOURA, 2013, p. 715) 

 

Conquanto, a educação profissional e tecnológica, de modo geral, assim como a 

técnica integrada ao Ensino Médio, de modo particular, se apresenta como alternativa viável e 

promissora para o aperfeiçoamento educativa das classes sociais menos favorecidas, no 

sentido de permitir o desenvolvimento humano em suas mais diversas facetas, de forma 

integrada, interdependente, complementar e indissolúvel. Por isso, 

 

Integrar é então, tornar inteiro. A palavra toma o sentido moral em alguns usos 
correntes. Mas não é disto que se trata aqui. Remetemos o termo ao seu sentido de 
completude, de compreensão das partes no seu todo ou da unidade no diverso, de 
tratar a educação como uma totalidade social, isto é, nas múltiplas mediações 
históricas que concretizam os processos educativos. No caso da formação integrada 
ou do ensino médio integrado ao ensino técnico, queremos que a educação geral 
torne parte inseparável da educação profissional em todos os campos onde se dá a 
preparação para o trabalho. (MOLL, 2010, p. 76) 

 

Em outras palavras, a forma integrada do ensino técnico pode desenvolver as 

dimensões humanas de modo a contemplar a realidade como um todo, sem separações ou 

distorções em termos de alcance e de amplitude, perante as demandas de formação do mundo 

contemporâneo. Com isso, “a formação de trabalhadores e cidadãos no Brasil constituiu-se 

historicamente a partir da categoria dualidade estrutural, uma vez que havia uma nítida 

demarcação da trajetória educacional dos que iriam desempenhar as funções intelectuais ou 

instrumentais” (KUENZER, 2009, p. 27). Assim, “Politecnia, educação omnilateral, formação 

integrada são horizontes do pensamento que queremos que se transformem em ações”. 

(CIAVATTA, 2014, p. 189). Logo, a educação integral, politécnica ou omnilateral tem por 

potencialidade ofertar condições para o pleno desenvolvimento das capacidades humanas 

voltadas para os conhecimentos e os saberes científicos, artísticos, literários, técnicos e 

tecnológicos, sendo também uma forma de combate ao dualismo escolar, ainda presente na 

realidade histórica brasileira. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Portanto, compreende-se que a gênese e o fortalecimento da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica baseia-se em uma experiência 
                                                             
2 EMI = Ensino Médio Integrado. 
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institucionalizada com o pressuposto de ser uma tentativa de resistência à inclinação histórica 

do dualismo escolar ao longo da evolução histórica do país, configurando-se como um desafio 

para os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, por um lado, assim como o 

fomento de uma educação baseada em ideais integradores e politécnicos, como paradigma 

alternativo e disposição curricular, pedagógica e educacional no contorno omnilateral, 

sobretudo por meio dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. 
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GT5 – História, Trabalho, Educação e Conflitos sociais globais 

 

A INFLUÊNCIA DO FUNCIONALISMO DE DURKHEIM NAS ESCOLAS 

TÉCNICAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS (1946-1961) 

 
Talita F. Bordignon 1 

 

 

Resumo 

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

Durante o nacional desenvolvimentismo, o Estado brasileiro se viu diante da 

necessidade de integrar-se à nova ordem econômica, logo após a Segunda Grande 

Guerra. Foi um período marcado pela necessidade de fazer-se presente diante da 

correlação de forças que se desenhavam; afinal de contas, o desenvolvimento do modo 

de produção capitalista impunha ao globo uma nova configuração. 

De acordo com Octavio Ianni (1975), até a década de 1930 a economia brasileira 

se propunha a oferecer-se segundo o modelo agrário-exportador, especialmente 

considerando a produção dos cafeicultores paulistas. No entanto, diante da crise 

envolvendo as oligarquias, a partir do início da década Vargas reorganizou o cenário 

político-econômico de forma a sinalizar para um certo nacionalismo, sem afastar-se do 

capital estrangeiro – com a substituição de importações. Se até aquele momento a 

economia brasileira estava a oferecer gêneros produzidos no campo, a opção de outrora 

passa a ser o investimento no parque industrial.  

Ora, “[...], a história da industrialização no Brasil é ao mesmo tempo a história 

das relações com os países que desempenham papéis hegemônicos. [...]” (IANNI, 1975, 

p. 23). Neste contexto, as economias periféricas revestiram-se de sentido como 

importadoras de produtos industrializados vindos das economias centrais2 – estratégia 

de acumulação de capital e situação que garante forma ao que é “subdesenvolvido”. 

Influenciadas pelo american way of life, as burguesias nacionais operacionalizaram a 

transformação nos padrões de consumo: apenas um seleto grupo de pessoas passou a 

consumir produtos diversos que, via de regra, não deveriam estar acessíveis à grande 

massa da população, já que a intenção não era equiparar o poder de compra desta 

minoria e da massa de trabalhadores. 

O governo de Juscelino Kubitscheck segue adiante no curso de 

desenvolvimento capitalista e assegura a abertura do capital estrangeiro para a 

configuração do chamado desenvolvimento econômico. Falou-se até em 

“desnacionalização” da indústria brasileira: para além do Plano de Metas – estratégias 

que buscavam progresso rápido –, em 1958 o presidente propôs a Operação Pan-

                                                             
2 Celso Furtado se utiliza dos termos centro e periferia para referir-se ao desenvolvimento econômico 
desigual entre os países. Cf. FURTADO, C. O Mito do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1974. 
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americana (OPA), um programa de ajuda financeira que se baseou na ideia de que 

apenas a eliminação da miséria no continente americano propiciaria a contenção do 

comunismo e a expansão da democracia, por meio do desenvolvimento econômico 

associado à cooperação internacional.  

Aqui, cabe um parêntese importante: este era contexto de Guerra Fria, em que 

duas superpotências disputaram a atenção e o poder político, econômico e ideológico de 

todos os países mundo. De um lado, os Estados Unidos da América (EUA) com sua 

campanha de divulgação do capitalismo como um reino de plena liberdade; de outro, a 

União das Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), intencionando ganhar adeptos 

para a composição de uma sociedade progressista.  

 

A peculiaridade da Guerra Fria era a de que, em termos objetivos, não existia 
perigo iminente de guerra mundial. Mais que isso: apesar da retórica 
apocalíptica de ambos os lados, mas sobretudo do lado americano, os 
governos das superpotências aceitaram a distribuição global de forças no fim 
da Segunda Guerra Mundial, que equivalia a um equilíbrio de poder desigual 
mas não contestado em sua essência. [...] (HOBSBAWM, 2009, p. 224). 

 

Ou seja, a ameaça parecia ser substancialmente ideológica e era preciso agir 

para impedir o perigo do avanço que esse conjunto de convicções antagônicas 

representava. Para além de apenas bombardear as populações com informações e ideias, 

via-se ser necessário operacionalizar planos em todas as esferas da administração 

pública. O Brasil, alinhado aos Estados Unidos, procurou seguir o curso dos 

acontecimentos e não ficou de fora deste movimento. Em outros termos, “[...] O 

Programa de Metas do Governo Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956-60) demonstra 

perfeitamente a elaboração prática do modelo de associação internacionalista, como 

política de expansão da economia brasileira. [...]” (IANNI, 1975, p. 124) 

É neste contexto que se pode compreender a opção dos governos que se 

seguiram por investir nas escolas técnicas industriais no país. Havia a necessidade 

latente de alimentar o mundo do trabalho com técnicos preparados para levar adiante o 

desenvolvimento econômico conduzido pelas fábricas, rumo ao progresso. Portanto, foi 

para viabilizar esta estratégia de desenvolvimento que, em 1946 o governo brasileiro 

assinou os primeiros acordos de cooperação técnica para o ensino profissionalizante. 

Por estes convênios de “ajuda” financeira, o Brasil e os EUA estariam a contribuir para 

um fundo comum, que seria investido nas escolas que preparariam os trabalhadores das 

1570



 

indústrias. O montante foi investido em recursos humanos, equipamentos e dezenas de 

outras carências, importantes que eram para o desenvolvimento deste ramo de ensino 

(BORDIGNON, 2012, 2018).  

Para solucionar como aplicar os investimentos, foi criada a Comissão 

Brasileiro-Americana de Educação Industrial, a CBAI. Tratou-se de uma comissão 

mista formada por membros de ambos os países, encarregada de operacionalizar os 

convênios e decidir como deveriam ser investidos os recursos do fundo. No tempo em 

que atuou, a CBAI publicou um periódico mensal  para divulgar os feitos dos governos 

em favor do desenvolvimento econômico por intermédio da educação profissional dos 

trabalhadores da indústria: 

No geral, os periódicos trazem textos técnicos sobre os pormenores do 
trabalho na indústria: há algo sobre botões – o que inclui sua História –, 
vocabulário técnico de corte e costura, ensino de matemática, registro de 
filmes em filmotecas, cinematografia de filmes dinamarqueses, uso de 
cadernos de apontamentos, métodos para indicar a precisão de engrenagens, 
medidas de precisão, prolongamento econômico das brocas, cinematografia 
educativa, prelos de rotação e cilindros de dupla parada, e diversos outros 
assuntos de cunho técnico.  
Publicaram também uma variedade muito grande de matérias envolvendo o 
mundo do trabalho. Os textos versaram sobre a vida do trabalhador na fábrica 
e enquanto este estava se preparando para ela; e também houve quem 
escrevesse sobre as questões que envolviam as relações entre o processo 
educativo e o modo de produção que o mantinha. [...] Os boletins também 
têm publicados textos sobre educação, educação técnica e sobre o modo 
como deveriam contribuir para arquitetar a sociedade imaginada como a 
ideal. Do ponto de vista da CBAI, e dos autores que tiveram textos seus 
publicados ali, a educação profissional foi estratégica para evitar a revolução 
da ordem. (BORDIGNON, 2012, p. 17-18) 

Diante do que foi divulgado nos Boletins da CBAI, é possível inferir algumas 

reflexões sobre as finalidades que se colocavam ao trabalhador da indústria já em seu 

processo de formação; os propósitos dos patrões diante da classe trabalhadora 

configuram parte de um projeto de dominação mais amplo. A educação, neste caso, 

seria a via de acesso mais fácil para se colocar estes objetivos em prática. 

 

1.1 Funcionalismo e Escolanovismo  

A CBAI – na figura de todos os funcionários que dela se serviram – foi 

uma das instituições que organizaram e tornaram possíveis as condições para 

a penetração ideológica do liberalismo durante o período em que atuou. Como 

um intelectual orgânico representativo de uma dada classe social, buscou 

preparar terreno para fazer germinar seus princípios, o que significa dizer que 
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os cidadãos-trabalhadores não apenas deveriam acreditar no capitalismo como 

a melhor forma de organização da sociedade, mas também senti-lo, de modo 

que até seu comportamento pessoal na vida íntima emanasse liberalismo 

(BORDIGNON, 2018).  

A saída encontrada pelos intelectuais orgânicos envolvidos com a inculcação 

ideológica aos operários que se preparavam para o trabalho na indústria, foi adotar um 

método de ensino que proporcionasse atingir o objetivo. Ora, se a finalidade era moldar 

uma sociedade dividida em classes sem que os indivíduos questionassem esta situação, 

então a estratégia deveria ser a obtenção do consenso – o que evitaria a penetração de 

ideais que subvertessem a ordem liberal-burguesa.  

Neste sentido é que se pode analisar o posicionamento ideológico 

adotado pela CBAI. O Boletim apresenta a comissão como veículo dos 

pressupostos da Escola Nova, para a qual a base fundamental de organização 

da coletividade deve ser a democracia liberal. Para os escolanovistas, a 

educação seria a possibilidade de adaptar o indivíduo ao meio, de modo que o 

respeito às suas diferenças incorpore cada qual à sua maneira na constituição 

do todo. Esta é, sem dúvida, uma forma legítima de justificar as classes sociais, 

sem que o cidadão-trabalhador perceba as relações de dominação e 

subordinação que regem sua vida em sociedade.  

No Boletim, quase a totalidade do conteúdo dos artigos que se referem 

às práticas pedagógicas no ensino técnico-industrial segue a linha de raciocínio 

dos renovadores, além de pactuar com a unificação diferenciadora de Émile 

Durkheim, numa forma de confirmar a importância da utilidade dos estudos de 

biologia e psicologia aplicados às relações sociais.  

A proposta dos liberais para a educação serviu à necessidade de fazer lícitos os 

mecanismos integradores diante da intensificação da heterogeneidade social. A educação 

era um destes mecanismos diante da regulamentação das diferenças, o que significa dizer 

que não deve ser para todos sob os mesmos moldes.  

A proposta liberal de unificação escolar constitui um dos elementos do 
sistema de defesa do capitalismo, na guerra de posições, pois visa consolidar 
a direção da burguesia, quebrando a unidade de seus opositores. [...] Tais 
avanços, porém, não chegam a desnaturalizar o conteúdo diferenciador desta 
proposta de escola “única”, pois ela implica o desenvolvimento unilateral do 
indivíduo, a monotecnia e o ajustamento à divisão social do trabalho. [...] 
(MACHADO, 1989: 10) 
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Para a CBAI, portanto, ficou claro que a intenção deveria ser transformar 

o todo social numa massa de trabalhadores a serviço dos desígnios liberais do 

modo de produção capitalista, em favor de uma classe social. Nem mesmo as 

pessoas que tivessem certa dificuldade em aprender trabalhos específicos 

ficariam de fora, contribuindo da forma que pudessem. As escolas técnicas 

                                                 “ j     ”         í     à 

sociedade, mesmo que estes fossem consider         “            

         ”            à                     “      ”  

Num dos artigos publicados pelo Boletim, Ewerton C. Comaru escreveu 

sobre o assunto, em dezembro de 1950. Para ele, uma pessoa desajustada é 

aquela que apresenta dificuldades intelectuais e não tem a capacidade de 

realizar certos tipos de afazeres. Sendo assim, a escola técnica industrial teria 

      “           ”     procurar inserir pessoas com impedimentos cognitivos 

no mercado de trabalho, para que não ficassem desligadas do todo social. 

As escolas profissionais são, sem dúvida, o melhor ambiente de 
ajustamento para os subdotados intelectuais pelas oportunidades que 
lhes oferecem na sua variedade de oficinas, na sua diversidade de 
profissões, entre as quais, com a informação, a assistência e o final 
aconselhamento do orientador, eles vão encontrar a que melhor se 
adapta às suas aptidões. (CBAI, 1950, p. 565, n. 12, v. IV) 

 
Comaru se referiu às pessoas com algum tipo de deficiência, mas o Boletim 

reportou-se com certa regularidade às diferenças de aptidão entre os indivíduos, de 

modo geral. Integrar as pessoas respeitando suas limitações e diferenças foi um 

comportamento considerado democrático. Ora, todos têm o direito de participar da vida 

em sociedade, mas de forma controlada.  

Num outro exemplo, em janeiro de 1951 o Boletim publicou um texto de John L. 

Childs, Professor de Educação no Teachers College, da Universidade de Columbia, sob 

o título “A Democracia e o Método Educacional”. Para ele, a educação serve aos 

princípios e à moral da sociedade da qual o indivíduo faz parte e este, por sua vez, deve 

aprimorar sua capacidade intelectual tendo em vista o bem-estar do grupo que o acolhe. 

 
[...] a neutralidade social ou moral e a educação formalizada são 
conceitos contraditórios. Educamos porque preferimos certos 
aspectos definidos da vida grupal e conduta pessoal, e não outros, 
que poderiam surgir se deixássemos de dirigir a experiência da 
criança. [...] a justificação social da escola encontra-se no fato de que 
a educação formalizada do ser humano pode aumentar a 
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probabilidade de se obterem caracteres e conduta desejáveis do 
ponto de vista social. 
[...] os resultados educacionais almejados dependem dos valores que 
tivermos constituído como ideais. Estes valores não são intuitivos, 
nem transcendentais; antes são empíricos, históricos e institucionais. 
[...] 
[...] É nestes conceitos básicos e ideais de democracia, tomada como 
um movimento político, social e moral, que o educador deve firmar 
seus critérios éticos fundamentais para avaliação da vida social. [...] 
um dos objetivos supremos da escola nova deve ser precisamente participar 
dessa redefinição do significado de democracia. (CBAI, 1951, p. 587, n. 1, 
v. V, grifo nosso) 

 
Ou seja, todas estas proposições reforçam a simpatia da CBAI ao método 

funcionalista de Durkheim, que compara a sociedade a um “corpo vivo”, em que cada 

órgão cumpre uma função (SELL, 2009) e a falta de uma célula desempenhando o que 

lhe cabe é condição para que todo o organismo se prejudique.  

A premissa do sociólogo francês é possibilitar a individualização 
socializando, unificar diferenciando. Se os indivíduos são 
condicionados por sua vida em sociedade, logo não faria sentido que 
o agrupamento tivesse como fundamento a igualdade. Cada indivíduo 
é determinado a exercer uma função na sociedade e a igualdade não 
faz sentido por que deve ser entendida historicamente. Ao longo do 
tempo, as funções atribuídas aos homens ganharam corpo à medida 
em que se apossavam da natureza, o que determinava as relações 
entre si. É como se carregássemos um código genético com toda a 
experiência de nossos predecessores com relação à propriedade 
privada, bem como as relações que dela decorrem. 
Se cada povo, ao longo do tempo, tinha organização social própria, 
havia também uma educação que lhe era peculiar, acompanhando o 
desenvolvimento das relações estabelecidas entre os homens. 
(BORDIGNON, 2018, p. 109) 
 

Na prática, era o que previa o método da Escola Nova, que advinha do 

pressuposto de que, para que fosse possível a orientação da experiência dos 

alunos para o seu consequente ajustamento à sociedade, seria necessário 

conhecer detalhes do meio em que viviam, principalmente para que se 

assimilasse o funcionamento de cada organismo, tendo em vista o 

comportamento decorrente da relação entre o ambiente e o círculo do qual se 

faz parte  “[   ] O                                      x                   

acerca da interação entre o organismo e o meio [...]. Direta ou indiretamente, 

essas conquistas se refletiram no esclarecimento das possibilidades da ação 

          [   ]” (LOUR NÇO FILHO  1978, p. 40). Ou seja, Lourenço Filho – um 
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dos principais defensores da Escola Nova3 – sugere  que a inter-relação do 

indivíduo com o meio oferece informações ao educador para orientar o 

comportamento que se pretende adequar. Daí a insistência em defender o 

trabalho dos orientadores vocacionais e educacionais: estes seriam os 

profissionais adequados para auxiliar o professor no trato com a modelagem 

das diferenças entre os alunos, ajustando aqueles que, porventura, não 

estivessem propensos a se adequarem às regras gerais da sociedade e, 

inclusive, o fato de aceitar a divisão social do trabalho, tal como se 

apresentava.  

Justificando-se com a teoria sociológica de Durkheim, o funcionalismo 

da Escola Nova pressupõe a sociedade como algo imutável quando defende a 

formação dos indivíduos para que se adaptem ao coletivo do qual fazem parte, 

contribuindo como podem. Sendo assim, a ideia é que as pessoas não se 

formem para transformar a ordem, mas se conformem ao que – desde cedo – 

lhes é apresentado como dado e não passível de mudança. 

Para Lourenço Filho, a escola deveria adequar o comportamento dos 

indivíduos para adaptá-los ao meio e evitar o contrário: os homens e mulheres 

não deveriam conhecer a formação humanística para que construíssem o meio 

sob seus moldes. 

É mister, portanto, refletir sobre as condições que foram criadas pela decisão de 

adotar um método como o dos renovadores – estruturado a partir dos pressupostos de 

Durkheim – nas escolas técnicas industriais brasileiras e suas consequências para os 

operários no mundo do trabalho.  

Naquele contexto, o escolanovismo contribuiu para incentivar a apatia das 

classes assalariadas diante da realidade de exploração a que estavam submetidas? A 

Escola Nova contribuiu para configurar a superestrutura, mas não foi o fator 

determinante na construção de um contexto reacionário; cabe-lhe importância na análise 

do período se a educação for considerada peça-chave para a conservação ou revolução 

da ordem. Talvez, portanto, seja possível inferir que sim – o escolanovismo contribuiu 

para salvaguardar aquela estrutura lógica. 

                                                             
3 Lourenço Filho, Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo foram os principais educadores empenhados 
em difundir a Escola Nova no Brasil. Quando se refere a eles, Dermeval Saviani (2007) usa o termo 
“tríade cardinalícia”, dada a importância da contribuição destes intelectuais à divulgação do 
escolanovismo como método a ser adotado como prática pedagógica.  
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2 A configuração da superestrutura 

Os pressupostos teóricos de Émile Durkheim, para quem a condição 

humana é definida por sua relação com a sociedade, podem ser utilizados para 

justificar a hierarquia econômico-social como uma situação tida como natural 

“[   ]                                  h      h                            

         à                      [   ]” (DURKHEIM, 2014, p. 60) – já que aos 

seres irracionais não é facultada a capacidade intelectual para transformar as 

coisas. O caso é que os seres humanos, por sua vez, podem fabricar o que 

lhes é necessário através do trabalho, circunstância que pode rejeitar a ideia de 

desigualdade ou fabricá-la propositalmente. Se todos podem produzir, todos 

podem ser iguais e cooperar entre si, sem levar em consideração a 

diferenciação econômica entre os indivíduos, decorrente da acumulação de 

capital por apenas parte deles. Para Marx, a configuração das classes sociais 

como resultado do processo de produção não tem o mesmo significado que em 

Durkheim.  

Em Marx, para que as relações humanas se concretizem dialeticamente 

é fundamental o trabalho de cada indivíduo para a transformação da natureza 

em benefício do grupo. Ou seja, o trabalho humano determina a forma como 

cada sujeito se relacionará com os demais, produzindo, consequentemente, as 

diferenças entre os grupos. Estas relações determinam a organização da vida 

material e a dominação e subordinação entre os indivíduos – já que pressupõe 

a existência da propriedade e divide o trabalho socialmente entre os 

proprietários dos meios de produção e os que trabalham para eles por que não 

têm a posse da base material. “[   ]    h                            

produção material e suas relações materiais, transformam, a partir da sua 

realidade, também o seu pensar e os produtos de seu pensar. Não é a 

                                                                           ” 

(MARX, 2005, p. 52) 

A leitura que faz Durkheim sobre as relações humanas possibilita 

justificar uma organização social cooperativa e igualitária, mas com ponto de 

vista antagônico a Marx. 
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Enquanto o primeiro discursa em favor de justificar a estrutura em classes sem 

a pretensão de que haja metamorfose, o segundo critica esta situação e propõe 

a revolução. Enquanto Durkheim faz reparos às diferenças entre os indivíduos 

e discursa em favor da inércia, Marx indica a necessidade de que as classes 

subalternas tomem consciência da exploração que sofrem e propõe o 

movimento para desbancar a hegemonia burguesa. 

O propósito dos intelectuais que deram corpo à CBAI como um partido, 

segue a 

orientação teórica ditada por Durkheim e, por isso, manifestam pânico pela 

classe trabalhadora (FERNANDES, 1975). Os artigos publicados no Boletim 

insistem na democracia liberal porque era assim que as classes dominantes o 

queriam; convencer a massa foi uma estratégia eficiente porque convergiu para 

garantir o consenso e a hegemonia burguesa. 

A busca pelo consenso se dá com vistas à conquista do poder político 

que, por sua vez, encerra a necessidade de conflito para a conquista do poder 

estatal. Esta conquista, por seu turno, passa pelo nível intelectual e moral, 

antes de assumir o poder, propriamente dito. 

Pensando nisso é que Gramsci se reporta à ação orgânica dos 

intelectuais para com as classes das quais fazem parte. Eles representam seus 

grupos e figuram como os responsáveis pela obtenção do consenso e da 

coesão desejando a perpetuação de sua classe na condição de dominância ou 

na busca dela. Estas pessoas agem arquitetando a base ideológica que 

desejam ver instaurada na totalidade do tecido social. Se há intenção de que 

uma classe domine outra, estes seriam os responsáveis pelo convencimento 

geral, a fim de conferir desejos e visões de mundo a todos, garantindo que a 

diferenciação econômico-social entre os indivíduos fique intacta.  

Quando burgueses lutam para eliminar a noção subversiva de 

revolucionar-se por parte dos operários, estão levando adiante sua essência de 

indivíduos frente a classe à qual se vinculam diante das relações de produção. 

O  x   í    “      ”    h         

  

[...] caracteriza-se pela combinação da força e do consenso, que se 
equilibram de modo variado, sem que a força suplante em muito o 
consenso, mas, ao contrário, tentando fazer com que a força pareça 
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apoiada no consenso da maioria, expresso pelos chamados órgãos 
da opinião pública – jornais e associações –, os quais, por isso, em 
certas situações, são artificialmente multiplicados (GRAMSCI, 2010, 
p. 96, v. 3). 

 

 Em síntese, não é possível conceber a CBAI sem considerar a função 

que desempenhara naquele contexto de busca por hegemonia. Se havia a 

possibilidade de usar os processos educativos para alcançar a coesão e obter 

o consenso, por que não fazê-lo? Seria mais interessante convencer o tecido 

social de que um determinado modelo de organização é mais interessante que 

outro pela imposição da ideologia, afinal de contas, para garanti-lo, a força não 

seria suficiente. Usar da manipulação da superestrutura faria mais harmonioso 

o desenvolvimento do modo de produção capitalista.  

Quando se refere à atuação da burguesia e à sua luta pela conservação da ordem, 

Gramsci a apresenta como interessada em alcançar a hegemonia política e cultural, 

usando a estrutura burocrática do Estado: o aparelho escolar (das escolas infantis até as 

universidades), os aparelhos de cultura (museus, bibliotecas), o arranjo do sistema de 

informação, do meio ambiente e da forma como as cidades estão organizadas. 

Configura-se, desta forma, um aparelho de hegemonia incorporado ao Estado, 

ampliando-o. 

Uma classe pode tornar-se dirigente antes mesmo de ser dominante, ou seja, 

pode conquistar a hegemonia antes do poder político e do controle do Estado. “[…] Por 

um lado, ele [Gramsci] diz respeito às ‗sociedades capitalistas’, ou seja, às condições de 

vida materiais, ao sistema privado de produção. Por outro lado, ele implica os aparelhos 

ideológico-culturais da hegemonia, o aspecto educador do Estado. […]” (BUCI-

GLUCKSMANN, 1980, p. 99, grifo da autora). 

O Estado, portanto, amplia-se por que é cogitado a partir da somatória da 

sociedade civil à sociedade política, em relação orgânica entre si na luta pela 

hegemonia. O conceito de hegemonia, dessa forma, engloba a ideia de que para estar em 

posição de dominância é necessário ter práticas de classe dominante, mas também 

desfrutar dos aparelhos do Estado para tal. Para Gramsci, as classes dominantes só 
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poderiam tornar-se hegemônicas utilizando o Estado para conformar a superestrutura4 e 

controlar a infraestrutura. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O texto que ora se apresenta é parte das conclusões oriundas da tese de 

doutoramento sobre a atuação da CBAI entre 1946 e 1962 (BORDIGNON, 2018). 

Foram analisados cerca de 76 exemplares do Boletim da CBAI, num total de 1204 

páginas. Para o exposto, apenas foram considerados os textos que versam sobre os 

processos educativos, seus métodos, a educação e suas relações com o mundo do 

trabalho. 

A proposta foi analisar o conteúdo das fontes documentais e estreitar suas 

relações com o desenvolvimento histórico da Educação e o mundo do trabalho, tendo 

em vista o materialismo histórico e dialético e as premissas de Gramsci, tais como a 

noção de intelectual orgânico em busca da hegemonia  para favorecer frações de classes 

específicas – sendo para manter-se no poder ou na busca por ele –, bem como o 

comportamento do Estado como Aparelho Privado de Hegemonia (APH).  

Sendo a CBAI um órgão governamental em articulação com os Estados Unidos, 

os interesses deveriam ser exclusivamente públicos, no que se refere à parte brasileira. 

No entanto, o Boletim revela confundirem-se os indivíduos que compõem o Estado e os 

que fazem parte das classes dominantes, uma vez que a comissão representara também o 

que era conveniente para os industriais, na medida em que se propunha conceber a 

formação de uma classe trabalhadora que atendesse às suas necessidades e não 

perturbasse o status quo. 

 

4 Resultados 

É certo que a Escola Nova começou a ganhar espaço a partir da década de 1930 

no Brasil, principalmente por que os educadores viam na pedagogia tradicional traços 

de retrocesso.  

Em suma, o movimento de 1930, no Brasil, devido à ascensão do 
escolanovismo, correspondeu a um refluxo e até a um desaparecimento 
daqueles movimentos populares que advogavam uma escola mais adequada 

                                                             
4 De acordo com o materialismo histórico e dialético, a sociedade é formada a partir da soma 
de superestrutura e infraestrutura. A primeira se refere às formulações abstratas das 
representações culturais e da política. A segunda, às forças e relações de produção. A relação 
entre ambas é dialética. 
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aos seus interesses. E por que isso? A partir de 1930, ser progressista passou 
a significar ser escolanovista. E aqueles movimentos sociais, de origem, por 
exemplo, anarquista, socialista, marxista, que conclamavam o povo a se 
organizar e reivindicar a criação de escolas para os trabalhadores, perderam a 
vez, e todos os progressistas em educação tenderam a endossar o credo 
escolanovista. [...] (SAVIANI, 2012, p. 53) 

 

O objetivo era de modernizar a educação desprendida à população, de modo a se 

utilizar da estratégia para atingir a hegemonia burguesa. A bandeira escolanovista, por 

exemplo, da universalização da educação pública, laica e gratuita reveste-se de 

democracia, mas esconde o fato de que esta democracia era a liberal. A escola deveria 

ser para o povo, mas não dele. 

Cravar o funcionalismo aos métodos educacionais com vistas à conservação da 

ordem implica em adotar posturas que condizem com este princípio epistemológico. É 

preciso indicar, portanto, o apreço à monotecnia quando da formação dos trabalhadores 

fabris; não é interessante que o operário entenda qual sua posição na divisão social do 

trabalho e, tampouco, tenha consciência de que sua condição de dominado não é 

perpétua, se assim o desejar.   

Ora, se durante a atuação da CBAI junto às escolas técnicas industriais a Escola 

Nova foi a tônica, à medida que o tempo se desloca parece que seu funcionalismo se 

apresenta sob a forma de permanência no tempo, customizando-se à medida em que o 

contexto pede que se adapte5.  

Se considerarmos como traço distintivo da nossa história a descontinuidade 
sem ruptura, ou seja, a passagem de uma ordem institucional para outra, 
conservando elementos estruturais da anterior, é possível que encontremos aí 
a explicação para determinadas permanências. (FERREIRA, 2006, p. 1160) 

 

O interesse é, portanto, cimentar a organização dos trabalhadores divididos em 

diferentes funções, dentro e fora das fábricas, sem desconsiderar a importância que cada 

um tinha para o sucesso de funcionamento do todo, além de convencê-los de que eram 

importantes os especialistas em apenas uma função, os monotécnicos. Deve haver 

diferença entre o homem que pensa e o homem que produz, afastando do trabalhador a 

possibilidade da formação omnilateral.  

Resistindo a esta premissa é que Gramsci apresenta sua proposta para a 

formação dos trabalhadores: o Estado deveria ocupar-se da geração de intelectuais 

                                                             
5 É possível inferir que os “modismos pedagógicos” que vieram depois da proposta escolanovista se 
revestem de seus princípios – mesmo que incluam novos elementos. É o caso do tecnicismo e das 
pedagogias do “aprender a aprender”. 
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orgânicos em escolas “desinteressadas”, que existam para o desenvolvimento por 

completo dos indivíduos, sem interesse em formar pessoas que sirvam ao processo 

produtivo. Ou seja, o movimento deveria ser negar a especialização de tarefas e a 

unificação diferenciadora, em detrimento da ideia de que todos os indivíduos devem 

aprender tudo para eliminar a desigualdade – mesmo porque este é um direito de todos. 

A tendência atual é a de abolir qualquer tipo de escola “desinteressada” (não 
imediatamente interessada) e “formativa”, ou de conservar apenas um seu 
reduzido exemplar, destinado a uma pequena elite de senhores e de mulheres 
que não devem pensar em preparar-se para um futuro profissional, bem como 
a de difundir cada vez mais as escolas profissionais especializadas, nas quais 
o destino do aluno e sua futura atividade são predeterminados. A crise terá 
uma solução que, racionalmente, deveria seguir esta linha: escola única 
inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de modo justo o 
desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, 
industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual. 
[…] (GRAMSCI, 2010, p. 33) 

 

Além disso, é preciso considerar os desfechos que se esperam das práticas 

pedagógicas progressistas para a organização social. Do ponto de vista da classe 

trabalhadora, obviamente que é mais interessante formar sujeitos conscientes de sua 

posição no mundo do trabalho, se o objetivo for a sua emancipação. É neste sentido que 

se coloca como sugestão contra hegemônica a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), para 

a qual o objetivo é justamente a formação humanista de um trabalhador completo e 

crítico do modo de produção capitalista, que tenha condições de se levantar contra a 

classe dominante e que reconheça os instrumentos disponíveis para tal.  

Fazendo menção à “teoria da curvatura da vara”6, bem diz Dermeval Saviani: 

[...] a ênfase que dei invertendo a tendência corrente, decorre da consideração 
de que, na tendência corrente, a vara está torta; está torta para o lado da 
pedagogia da existência, para o lado dos movimentos da Escola Nova.  
Creio ter conseguido fazer curvar a vara para o outro lado. A minha 
expectativa é justamente que com essa inflexão a vara atinja o seu ponto 
correto, o qual está também na pedagogia tradicional, mas na valorização dos 
conteúdos que apontam para uma pedagogia revolucionária. Esta identifica as 
propostas burguesas como elementos de recomposição de mecanismos 
hegemônicos e dispõe-se a lutar concretamente contra a recomposição desses 
mecanismos de hegemonia, no sentido de abrir espaço para as forças 
emergentes da sociedade para as forças populares, para que a escola se insira 
no processo mais amplo de construção de uma nova sociedade. (SAVIANI, 
2012, p. 57) 

 

                                                             
6 Cf. SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia.  
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Reconhecer a possibilidade da transformação social através da educação é, 

portanto, um ato político que requer o compromisso dos intelectuais orgânicos da classe 

trabalhadora na busca da escola pública do povo e para ele. 

 

5 Considerações Finais 

É importante que as reflexões acerca do desenvolvimento histórico da sociedade 

brasileira em suas relações com os movimentos em favor da educação sejam 

considerados  para planejar onde se quer chegar. Conhecer a fundo os propósitos dos 

educadores e intelectuais orgânicos da burguesia é lançar luz às ações que a classe 

trabalhadora deve empreender para emancipar-se – tanto das amarras impostas no 

âmbito das relações de produção, quanto daquilo que a fazem acreditar ser o ideal.  

Em tempos sombrios, nos quais se divulgam as ciências, principalmente as 

humanas, como inimigas do desenvolvimento das sociedades, é mais que necessário 

conhecer a história para lançar luz ao futuro que se quer ver estampado aos que virão. 
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Resumo 

O trabalho é parte da pesquisa de Estágio Pós-Doutoral, em andamento, na 
Universidade Federal de São Carlos/UFSCAR e, traz uma discussão acerca do avanço 
do neoliberalismo no Brasil nos últimos anos, enfatizando o processo de flexibilização e 
intensificação da precarização do trabalho. O avanço do neoliberalismo traz um projeto 
de educação que atende os interesses do capital, aprofundando as diferenciações entre a 
educação da classe trabalhadora e da burguesia, referendadas pelas políticas 
educacionais instituídas. A pesquisa tem como objetivo compreender o movimento 
dialético da realidade que, traz no bojo de suas políticas, as disputas entre os diferentes 
projetos educacionais, e que se revelam no jogo de forças explicitadas nas práticas 
socioespaciais dos diferentes atores sociais. De modo que, nos últimos anos, a educação 
pública tem sido alvo de intensas reformas para atender os interesses do capital, como 
as políticas da Reforma do Ensino Médio e da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Nesse processo, os tensionamentos entre as políticas postas e os anseios 
dos/das estudantes culminam em movimentos contra-hegemônicos, que revelam 
possibilidades de enfrentamento à racionalidade imposta. O materialismo histórico 
dialético adotado como método, permite identificar a importância dos movimentos 
sociais nesse contexto, revelando a importância de se pesquisá-los, partindo assim da 
realidade objetiva, do particular para o geral, investigando, portanto, à luz da 
materialidade concreta, as disputas dos projetos educacionais no movimento dialético 
entre um projeto hegemônico e o movimento de resistência imbuído nas práticas 
espaciais insurgentes apresentadas pelos movimentos de resistências às reformas 
impostas à educação. A metodologia adotada nessa etapa da pesquisa aqui apresentada é 
a revisão bibliográfica, destacando os referenciais de Harvey (2005); Antunes (2018); 
Duarte (2011); Gramsci (2000); Marx e Engels (2016); Saviani (2000).  
 
Palavras-chave: neoliberalismo; educação; movimentos contra-hegemônicos. 
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1 Introdução  

Esse artigo é parte da pesquisa de pós-doutorado em andamento na Universidade 

Federal de São Carlos/UFSCAR e, traz uma análise do avanço do neoliberalismo na 

América Latina, o processo de aprofundamento da precarização do trabalho e seus 

reflexos no sistema escolar. No movimento contraditório do capitalismo, contrariando 

essa hegemonia imposta, avançam movimentos que são contra-hegemônicos como, por 

exemplo, as ocupações das escolas públicas que ficou conhecido por “primavera 

secundarista”, ocorrido em 2016, em vários estados do Brasil, dentre outros 

movimentos na América Latina, como a Reforma de Córdoba e a Revolução dos 

Pinguins no Chile.  

As novas formas de exploração dominantes, a precarização, a retirada de 

direitos, dentre outras, e, consequentemente, as contradições que o capitalismo gera, 

também os movimentos contra-hegemônicos, ou seja, movimentos que vão contra a 

hegemonia imposta pelo capitalismo e que revelam os anseios e lutas da classe 

trabalhadora. 

As análises parciais da pesquisa, apresentadas nesse artigo, apontam a 

importância de se dar visibilidade a esses movimentos contra-hegemônicos, uma vez 

que a história do capitalismo e do sistema escolar não acontecem sem resistências na 

América Latina.  

As escolas ocupadas em 2016 nos diversos estados brasileiros, destacando-se 

duas escolas em Minas Gerais, no município de Ituiutaba, apontam reivindicações dos 

secundaristas para a educação pública, para a sua educação, mostram uma noção de 

educação e de politização nesse processo que são elementos importantes para a 

conscientização da classe trabalhadora e sua formação no processo de luta 

anticapitalista.  

 

1.1 Objetivos 

A pesquisa tem como objetivo geral analisar a importância das ocupações das 

escolas em 2016 pelos estudantes secundaristas e que ocorreu em diversos estados do 

Brasil, considerando a ocupação de duas escolas em Ituiutaba/MG. A hipótese aqui 

esboçada é de que as ocupações são um movimento contra-hegemônico ao avanço do 

neoliberalismo que vem assolando a América Latina nas últimas décadas, provocando o 
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desmonte da educação pública. E, nesse movimento, os secundaristas, na apropriação e 

organização coletiva do espaço público, mostram uma educação política e essencial para 

a formação de classe. 

Os objetivos específicos são: 

- Compreender o avanço do neoliberalismo no Brasil nos últimos anos, suas 

implicações para as políticas educacionais e as disputas entre os diferentes projetos 

educacionais, que se revelam no jogo de forças explicitadas nas práticas socioespaciais 

dos diferentes atores sociais. 

- Investigar, considerando documentos, dados da União Brasileira dos 

Estudantes e pesquisas científicas produzidas, as ocupações das escolas por estudantes 

em 2016, a “primavera secundarista”, como movimento contra-hegemônico; 

- Analisar, a partir de documentos e materiais disponíveis, as ocupações que 

aconteceram em Ituiutaba/MG no contexto da “primavera secundarista”. 

 

2 Referencial Teórico 

O neoliberalismo é uma nova fase do capitalismo, marcada pela hegemonia do 

capital financeiro, dada a crise de acumulação do sistema nos anos de 1970. Essa nova 

fase, começou no Chile com um golpe do General Pinochet apoiado pelos Estados 

Unidos e pelo capital privado, provocando a abertura externa comercial e financeira, 

contratação flexível do trabalhador.                   

Segundo Harvey (2005), a centralidade do pensamento neoliberal está na 

dignidade humana e na liberdade individual como ideais políticos, valores centrais da 

civilização, pressupondo que as liberdades individuais serão garantidas pela liberdade 

de mercado, marcando a promoção de uma economia social e moral.  

O trabalho, segundo Antunes (2018), no contexto da flexibilização fica cada vez 

mais individualizado, dessocializado, sem convivência com outros trabalhadores, há 

uma maior instabilidade e insegurança. Flexibilizar é ordem e, com a flexibilização, 

vieram o desmonte dos direitos trabalhistas e das funções do Estado. Há uma 

fragmentação maior da classe trabalhadora e a unidade nas lutas torna-se um desafio 

ainda maior dificultando a atuação de sindicatos e movimentos organizados.  

O Estado neoliberal vai além do Estado mínimo, visando se eximir totalmente da 

sua função social. Privatizações, Organizações Sociais (OS); militarização da educação, 

fim da previdência pública e estatal, reformas no ensino, fechamento de turmas nas 
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escolas públicas e fechamento de escolas; retirada da autonomia das universidades são 

objetivos que acompanham o neoliberalismo. E, tudo isso é garantido pela disseminação 

do ideal de liberdade individual, do empreendedorismo, da flexibilização. Essa nova 

fase, segundo Antunes (2018), não acontece sem o sistema de coerção e assédio no 

trabalho, caracterizando fortemente o adoecimento, os problemas de saúde mental como 

depressão, síndrome do pânico e também aumento do número de suicídios, incluindo os 

suicídios no local de trabalho.  

 O sistema escolar não fica alheio à essa nova fase, ao contrário, o 

neoliberalismo atinge a educação, com a forte onda das privatizações, mudanças no 

currículo, militarização das escolas. A educação pública é pautada pelas grandes 

corporações e organismos mundiais como o Banco Mundial e a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), voltada para a empregabilidade, 

para o modelo dos projetos, das habilidades e competências. Alves (2015) afirma que a 

escola capitalista é uma pequena fábrica onde se cultivam a disciplina e o 

assujeitamento de classe.  

Porém, esse movimento do capitalismo não acontece sem que contradições o 

acompanhe. Inerente a esse processo está, portanto, um crescimento da desigualdade 

como problema estrutural da acumulação na fase neoliberal do capitalismo. Antunes 

(2018), trata do que denomina trípode destrutiva: terceirização, informalidade e 

flexibilização.  

E, tanto no movimento contraditório do avanço do capitalismo, quanto no 

processo histórico de formação do sistema escolar capitalista, destacam-se resistências 

em toda a América Latina que marcam o tensionamento da luta de classes, como a 

Reforma de Córdoba de 1918, a Revolução dos Pinguins no Chile em 2006 e as 

ocupações das escolas públicas no Brasil em 2016, movimento que ficou conhecido 

como “primavera secundarista”.  

A Reforma de Córdoba de 1918, segundo Solano (2019), ficou conhecida como 

a primeira greve geral da história do movimento estudantil. Criticava o sistema 

educativo e o capitalismo de modo geral, com intuito de quebrar o monopólio político e 

cultural do Estado na educação. Esse movimento de reforma se expandiu pela América 

Latina ao longo dos anos. E, assim, seguiram-se períodos de avanços e retrocessos para 

a educação pública e o movimento estudantil no jogo de forças entre as classes e seus 

interesses. 
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A Revolta dos Pinguins, em 2006 no Chile, de acordo com Poli et al. (2018), foi 

outro movimento importante na América Latina de luta estudantil, no qual, segundo os 

autores, estudantes ocuparam mais de 600 escolas reivindicando gratuidade do exame 

de seleção, reformas na educação e passe livre para transporte. E, no Brasil, desde os 

anos de 1990, diversas reformas estão em curso e ganham força nos últimos anos com 

as Organizações Sociais, a militarização da educação, as privatizações e outras medidas 

para a educação que geraram revolta e manifestações estudantis. 

 Em 2015, começaram algumas manifestações estudantis contra as reformas no 

ensino, com pautas locais. Aproximadamente 200 escolas foram ocupadas por 

estudantes em São Paulo, contra as medidas do governo estadual que visavam 

“reorganizar” o ensino e fechar 94 escolas, realocando mais de 300 mil estudantes, 

segundo Polli et al. (2018).   No mesmo ano, conforme os autores, houve protestos no 

Paraná contra o fechamento de escolas. 

 E, no ano de 2016, a PEC 55, proposta de emenda constitucional que estipula o 

teto e congela os gastos com educação por 20 anos e a MP746/2016 que propunha a 

reestruturação do ensino secundarista, o notório saber, tirando a obrigatoriedade de 

algumas disciplinas, geraram descontentamento na comunidade estudantil, culminando 

nas ocupações das escolas públicas em vários estados do Brasil e, nesse ano, houve até 

mudanças nos locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) pois 

parte das escolas onde aconteceriam os exames estarem ocupadas. 

Essas ocupações contestaram a hegemonia do capitalismo e a ordem que esse 

sistema impõe à educacão, caracterizando-se, portanto, como movimentos contra-

hegemônicos, por isso a importância de dar visibilidade a eles. Martins e Lavoura 

(2018) afirmam que, conhecer o objeto é alcançar suas múltiplas determinações e 

relações, partindo do singular, particular ao universal, superando a aparência do objeto 

investigado, chegando em sua essência, desvelando a dinâmica e estrutura de 

funcionamento do objeto. 

Segundo Saviani, (2000), a função social da escola é socializar conhecimentos 

desenvolvidos e sistematizados. No entanto, compreendemos que a luta de classes com 

suas tensões se reproduz também na educação escolar. O capitalismo tem um projeto de 

educação para a classe trabalhadora, pautado na formação dentro de um modelo de 

competências e habilidades, característicos dessa fase atual do capitalismo, na 
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pedagogia do “aprender a aprender” nas palavras de Duarte (2011), com objetivo de 

formar cidadãos capacitados para o mercado de trabalho, para a lógica mercadológica.  

Gramsci (2000), destaca o papel da escola como espaço privilegiado de 

formação da consciência humana e o papel da educação escolar na superação da 

sociedade capitalista. Duarte (2011) afirma que a burguesia teme a escola, teme o 

espaço escolar e o ensino que nela é praticado, uma vez que o pensamento crítico 

questiona o sistema e a ordem imposta por ele. A escola é, portanto, espaço da 

contradição.  

Partindo da ótica da dialética, segundo Duarte (2011), sabemos que, na 

sociedade burguesa, é impossível a superação da contradição da escola em si mesma. 

Há um jogo de forças e projetos em disputa, de modo que, no jogo das tensões, à 

medida que avança o nível de consciência das massas, avança as formas de cerceamento 

por parte da burguesia, incluindo violência policial e repressão de diversas ordens à 

estudantes e professores.  

Segundo Mascarenhas et al. (2017), a escola, ao ser instituída, então, como 

forma predominante de educação na sociedade do capital e sujeita, portanto, a toda 

ordem de contradições que são inerentes a esta estrutura social, torna-se um importante 

campo de disputas político-ideológicas no interior da luta de classes. De acordo com os 

autores, as lutas hegemônicas entre capital e trabalho efetivadas no interior da escola se 

materializam por meio de ações estratégicas que buscam criar condições de 

estabelecimento da direção intelectual e moral de uma classe sobre o conjunto das 

demais classes sociais.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O método é fundamental na pesquisa. Considerando a realidade observada em 

2016, a partir das ocupações de duas escolas no município de Ituiutaba/MG, 

acompanhando também o movimento de ocupações em escala nacional, abrangendo 

diversos estados brasileiros, busca-se investigar à luz do materialismo histórico-

dialético esses movimentos, a partir dos seguintes procedimentos: pesquisa 

bibliográfica; pesquisa documental; entrevistas; sistematização e produção dos 

resultados finais.  

Parte-se da observação das ocupações ocorridas em 2016 em Ituiutaba/MG, na 

qual estudantes secundaristas ocuparam duas escolas, como forma de manifestação 
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contra as medidas do governo referentes às reformas na educação brasileira, a PEC 55 e 

a MP746. Essas medidas foram repudiadas pelos estudantes secundaristas que viram a 

escola pública sendo atacada e o simples acesso e permanência à educação serem 

ameaçados. Em Ituiutaba/MG, duas escolas foram ocupadas por estudantes 

secundaristas. As ocupações aconteceram em vários estados brasileiros, além de MG, 

GO, RJ, PR e SP, dentre outros.  

A partir da observação dessas ocupações surgiram várias pesquisas, estudos 

foram feitos por diferentes áreas da ciência e livros, artigos, reportagens, documentários 

e outros materiais foram produzidos sobre essas ocupações. Nesse sentido, é que se 

questiona qual a importância desses movimentos, no curso do avanço do neoliberalismo 

nos últimos anos.  

Seguindo a pesquisa, partiu-se da realidade observada, buscando relacioná-la à 

totalidade das ocupações nos diferentes estados, relacionando-as também com o avanço 

do neoliberalismo e as reformas propostas para a educação nos últimos anos. Sendo 

fundamental, contextualizar o conflituoso sistema educacional que se implantou na 

América Latina e os vários movimentos de resistência que ocorreram ao longo dessa 

história.  

Assim, foi fundamental realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o avanço do 

neoliberalismo no Brasil e seus desdobramentos para a educação. Antunes (2018); 

Harvey (2005) foram os principais autores consultados nessa etapa da pesquisa. Os 

desdobramentos produzidos pelo avanço do neoliberalismo para a educação e o sistema 

escolar brasileiro foi outra etapa da pesquisa, tendo como principais fontes Saviani 

(2005); Duarte e Martins (2013) e também Solano (2018) que analisa o movimento de 

Córdoba, importante marco da resistência ao projeto capitalista de educação na América 

Latina.  

E, trazendo a discussão da importância do método e da análise a partir do 

materialismo histórico e dialético, considerando as fontes de Saviani (2005); Gramsci 

(2000); Martins e Lavoura (2018) é que se deu a abstração à luz de conceitos e 

categorias como realidade concreta, capitalismo, luta de classes, educação, ocupações 

dentre outras que vão surgindo a partir das análises. 

Nesse artigo, apresenta-se as etapas até então realizadas com os resultados 

parciais. A pesquisa segue em andamento, na fase de pesquisa bibliográfica e 

documental sobre as ocupações, tanto as de Minas Gerais, com destaque para as que 
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aconteceram em Ituiutaba, bem como as do Paraná, São Paulo e Goiás que tiveram 

bastante repercussão. Entrevistas também serão feitas com estudantes das ocupações de 

Ituiutaba/MG e uma busca por registros das ocupações será feita, no sentido de 

investigar qual a importância dessas ocupações e como elas se constituem como 

movimentos contra hegemônicos no cenário atual e, mesmo tendo findado, tiveram e 

tem efeitos sobre a política educacional e são importantes no tensionamento da luta de 

classes.  

 

4 Resultados 

O movimento de ocupação das escolas no final de 2016 mostrou reação ao 

contexto político, econômico e educacional e à ordem imposta pelo capitalismo. A 

pesquisa analisa esse movimento e seus potenciais formativos e organizativos, 

considerando a forma e os conteúdos das ações dos secundaristas à luz da crítica aos 

modos dominantes de educação.  

Em 2016, os estudantes de vários estados brasileiros se mobilizaram contra as 

propostas do governo federal de reajuste fiscal e reforma do Ensino Médio. Destaca-se 

nesse contexto, além das ocupações das escolas paulistas e mineiras, as ocupações das 

escolas paranaenses que atingiram 850 instituições e interferiram na vida social em 

quase todos os 399 municípios do estado. O movimento de ocupações tomou projeção 

nacional. Em nível nacional a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), 

contabilizou um total de 1.197 escolas ocupadas. 

Nesse processo, novos elementos foram trazidos pela forma de luta dessas 

ocupações, cuja força ultrapassou os muros das escolas e ensaiou uma relevante 

resistência ao caráter conservador e empresarial das políticas sociais atuais. E, ao 

mesmo tempo, é importante apreender o significado desse movimento, o que ele nos diz 

sobre nosso momento histórico, sobre as lutas do presente e sobre a forma social da 

educação. Os estudantes secundaristas que ocuparam o território das escolas públicas, 

conseguiram elaborar, em si, uma crítica radical da escola pública tal como existe hoje, 

indo além das demandas econômico-corporativas do movimento sindical de professores. 

(Alves, 2015).  

A pesquisa segue em andamento, analisando através de pesquisa documental, 

bibliográfica e entrevistas, como foi a ocupação, a desocupação, coletando os relatos, e 

investigando como foi a recomposição das relações no interior da escola após as 

1591



 

ocupações, como foi a relação com outras escolas, movimento estudantil. O que ficou 

da experiência da ocupação de significativo que carrega consigo.  

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

A pesquisa mostra que a luta é também um processo formativo, na qual, os 

estudantes, na apropriação do espaço e na convivência e gestão coletiva desse espaço, 

estão se formando politicamente. Daí, a necessidade de dar visibilidade a esses 

movimentos e investiga-los.  

A luta contra a reorganização do sistema escolar mobilizou estudantes 

secundaristas das escolas públicas de todo o Brasil, jovens da classe trabalhadora, pois 

afetou exclusivamente a escolarização desse segmento da sociedade. E, ao assumir a 

posição de resistência e confronto com a política educacional atual, os secundaristas 

esboçam uma noção de educação política voltada para as condições concretas de 

formação da classe.  

A pesquisa segue analisando os registros sobre as ocupações, documentos 

produzidos que tratam da resistência empenhada contra as reformas no ensino 

anunciadas em 2016, destacando algumas características das escolas ocupadas de 

Ituiutaba/MG, desvelando esse movimento e sua importância e, investigando como 

ocorreu a reorganização das relações após as desocupações das escolas e as 

contribuições deixadas pelo movimento na formação da classe trabalhadora para a luta 

anticapitalista.  
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[GT 1 – História e Historiografia da Educação] 

 

CONCEPÇÕES JUVENIS ACERCA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO E 

EXPRESSÕES DE SEXUALIDADE 

 

Rita Cristiana Barbosa1 
 

Resumo 

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

A problemática que situou esta pesquisa surgiu a partir do desenvolvimento de 

ações voltadas para a prevenção e o enfrentamento da violência na educação básica por 

meio de ações e projetos de pesquisa e extensão fomentados pela PRG/UFPB e 

PRAC/UFPB de 2009 a 2013, nas cidades de Bananeiras e Solânea, na Paraíba.  

Os referidos projetos tiveram o foco em favorecer aos(às) participantes ocasiões 

de debate sobre direitos humanos, relações de gênero, sexismo, violências, expressões 

de sexualidade, fenômeno Bullying e suas implicações nas relações interpessoais, com 

perspectivas para a criação da cultura de paz na escola, a fim de prevenir/combater a 

violência e o Bullying. Tais questões foram retomadas nesta pesquisa, pelo Programa de 

Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM), a fim de fortalecer contribuições 

significativas na área, especificamente no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros 

(CAVN). 

O CAVN pode ser considerado um dos mais tradicionais estabelecimentos do 

ensino técnico agrícola no Nordeste e o pioneiro do ensino técnico em agroindústria no 

Brasil. Sua origem data de 1913, com a criação do Patronato Agrícola Vidal de 

Negreiros pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, no final do governo de 

Venceslau Brás. Depois, o Patronato foi transformando em escola agrícola, num período 

em que já era tradicional o ensino e compromisso com as questões agrárias no Estado2. 

Está localizado no município de Bananeiras e compõe o Campus III da UFPB. 

Sua escolha se deu por ser um colégio que atende adolescentes, em sua maioria 

meninos, e apresenta crescimento no número de jovens LGBTQI+ (Lésbicas, gays, 

bissexuais, transexuais, queer, intersexos etc). Observou-se também que muitos 

conflitos vivenciados nas salas de aula, nos corredores, nos alojamentos e em outros 

espaços do colégio têm motivações por questões de gênero3. 

A educação não sexista e comprometida com a equidade de gênero se apresenta 

mundialmente como necessária. As problematizações dos estudos de gênero têm sido 

imperativas para a superação de preconceitos e estereótipos, como também para o 

pensar da própria diversidade. Ao tratar sobre a pluralidade cultural, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) buscam enfatizar a importância das diversas heranças 

                                                           
2
 Disponível em: http://www.cchsa.ufpb.br/ Acesso em: 01 de Ago. de 2019. 

3
 Resultados dos estudos e ações citadas anteriormente. 

1595



 

 

culturais, oferecendo informações que contribuam para a formação de novas 

mentalidades, voltadas para a superação das formas de discriminação e exclusão 

(BRASIL, 1998). Desta forma, discutir a diversidade nos ajuda a analisar não somente o 

gênero, mas a cultura e as práticas de violências e bullying, tentando refletir sobre a 

importância do respeito às diferenças, especialmente no CAVN, por se caracterizar 

como um colégio do modelo de internato, onde as relações interpessoais extrapolam a 

convivência das salas de aula. 

As relações humanas em geral e no convívio escolar em particular, são norteadas 

por construções discursivas que podem trazer noções estereotipadas e preconceitos 

determinantes, inscrevendo nos corpos o gênero, a cultura e a sexualidade considerados 

“legítimos”. Tais representações que circulam no cotidiano vêm interpelando 

especialmente adolescentes e jovens, “que agregam a seus corpos marcas que 

funcionam como códigos identitários e que permitem reconhecer seu pertencimento a 

um determinado grupo cultural” (LOURO, 2000, p. 71). Portanto, membros de um 

mesmo grupo de adolescentes partilham significados e representações, buscando através 

de inúmeros marcadores tornarem reconhecíveis as suas identidades individuais e 

grupais. 

Os conteúdos das subjetividades constituídas a partir destas relações formam os 

dados para traçar um perfil da juventude que compõe o conjunto de escolares do 

CAVN. O foco esteve nas respostas de um questionário diagnóstico e nas seguintes 

questões-problemas: o que compõe as concepções de jovens estudantes sobre questões 

de gênero, papéis sociais, sexismos, violências etc.? Como eles e elas costumam 

expressar a sexualidade? Que tipos de discriminações e preconceitos sofrem? Assim, 

foram analisadas as concepções juvenis acerca das relações de gênero, violências e 

expressões de sexualidade dentre outros temas correlatos. 
 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral foi analisar as concepções acerca de gênero, diversidade de 

gênero e sexual, papéis sexuais, sexismo, misoginia, violências e expressões de 

sexualidade. Mais especificamente conseguimos: 1) mapear os tipos de concepções 

sobre as relações de gênero e sexualidade do(a)s estudantes do CAVN; 2) identificar as 

expressões de sexualidade entre estudantes do CAVN; 3) identificar os tipos de 

discriminações e preconceitos vivenciados por estes discentes no CAVN; 4) traçar um 
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perfil diagnóstico da população estudantil do CAVN e as questões de gênero e 

sexualidade. 

 

2 Referencial Teórico 

Desde fins da década de 1990 que o delineamento de uma política 

educativa/escolar/curricular nacional sobre as questões da sexualidade e de gênero 

avançou. O primeiro marco é a introdução do tema transversal: orientação sexual, nos 

PCNs para o Ensino Fundamental, com três blocos de conteúdo: 1) corpo, matriz da 

sexualidade; 2) relações de gênero e; 3) prevenção às doenças sexualmente 

transmissíveis/AIDS (BRASIL, 1998), numa tentativa inicial de articular corpo, gênero 

e sexualidade. 

Também o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) 

adverte contra a reprodução de identidades de gênero estereotipadas entre suas 

orientações didáticas, sugerindo que as crianças brinquem com “as possibilidades 

relacionadas tanto ao papel de homem como ao da mulher” (BRASIL, 1998, p. 41); e 

reconhece que a expressão da sexualidade, relacionada ao prazer, é de grande 

importância para o desenvolvimento psíquico, estando presente desde o momento do 

nascimento e manifestando-se de formas distintas segundo as fases da vida, sempre 

marcadas pela cultura e pela história. 

Em seguida o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001), nos objetivos e 

metas da educação superior, assinala a inclusão de temas relacionados às problemáticas 

tratadas nos temas transversais (tais como gênero, educação sexual, ética, pluralidade 

cultural, meio ambiente, saúde), nas diretrizes curriculares dos cursos de formação de 

docentes. 

A partir do reconhecimento das discriminações, desigualdades e violências que 

afetam as mulheres brasileiras (articuladas a diferenças de origem social, raça/etnia, 

orientação sexual, geração e condição física e mental), e da afirmação do princípio da 

equidade, entendida como tratar desigualmente os desiguais, buscando-se a justiça 

social através de ações específicas e afirmativas voltadas aos grupos historicamente 

discriminados, o Plano Nacional de Políticas para Mulheres vai além da inclusão das 

questões de gênero nos currículos, ao apontar a necessidade de transformação das 

práticas educativas, da produção de conhecimento, da educação formal, da cultura e da 

comunicação discriminatórias (BRASIL, 2013). 
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Ao mesmo tempo a Organização das Nações Unidas (ONU) prevê a igualdade 

entre os sexos e a autonomia das mulheres como um dos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM) estabelecidos com 189 nações para combater diversos males da 

sociedade, compromisso que foi firmado em 2000 para ser alcançado até 2015. Este 

objetivo é considerado importante tanto para o empoderamento das mulheres como para 

atingir outras metas prioritárias, em especial aquelas ligadas à pobreza, fome, saúde e 

educação (PNUD, 2013). Em 2015, ele permanece na Agenda 2030, entre os 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, construídos sobre o legado dos ODM e com 

a missão de concluir o que estes não conseguiram alcançar. 

Assim também as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, à 

medida que afirmam a existência da pluralidade de sujeitos e assumem como princípio 

“o reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades”, propõem a 

constante discussão sobre os direitos humanos (BRASIL, 2013, p. 45).  

Embora estejamos vivendo um retrocesso acerca desses assuntos no Brasil, até 

aqui as orientações enfocam a equidade de gênero, o reconhecimento das diferenças e a 

superação dos preconceitos em prol da diversidade sexual e de gênero, a educação e a 

escola, como tendo importante papel. Mesmo que o Plano Nacional de Educação (PNE 

2014- 2024) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em dezembro 

de 2017, tenham suprimido os termo ‗gênero’ e ‗orientação sexual’, “a educação escolar 

é responsável por contribuir para a superação de relações historicamente assimétricas e 

por promover a diversidade, a igualdade e os direitos humanos”, e esta ideia não saiu do 

documento, está “presente de forma transversal em várias áreas do conhecimento da 

Base”. Além disso, há algumas “habilidades presentes na versão aprovada da Base que 

amparam as discussões sobre direitos humanos, discriminações e violências e suas 

superações”, as competências 7, 8 e 9 (DAHER, 2018, p. 1). 

Nesse ínterim, há enorme desconhecimento acerca das problemáticas da 

desigualdade de gênero, do sexismo, do heterossexismo, da misoginia e da homofobia, 

especialmente partindo da concepção da juventude. 

Dentre a discussão acerca da cultura e da formação de identidades, focalizamos a 

escola como lugar de cultura própria e seu currículo como formador das identidades de 

estudantes porque é organizado num dado momento histórico, numa dada sociedade e 

vai refletir aquilo que a sociedade deseja formar, isto é, um(a) cidadão(ã) com uma 

consciência e conduta específica (GARCIA e MOREIRA, 2008). 
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Nesse sentido, vivemos um tempo em que num movimento de novas influências, 

especificamente das teorias pós-críticas, às quais abrangem os estudos culturais, pós-

modernistas, pós-estruturalistas e estudos feministas, ampliam-se as conexões do 

currículo com outros temas como multiculturalismo, gênero, etnia, raça e identidades, 

daí a importância de trabalhar tais temáticas na escola. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Este trabalho se caracterizou como pesquisa de campo e exploratória, de 

abordagem qualitativa, tendo como instrumentos de coleta de dados a aplicação de um 

questionário misto composto de questões fechadas e abertas sobre a temática. 

O campo empírico dessa investigação foi o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros 

(CAVN) e os sujeitos foram 66 jovens que cursam as séries de 1° a 3° ano do ensino 

médio. A faixa etária dos sujeitos foi de 14 a 26 anos de idade. Sendo que para o grupo 

com menos de 18 anos somente aplicamos o questionário com a autorização das pessoas 

responsáveis. A pesquisa contou com termos de anuência institucional e termos de 

consentimento livre e esclarecido conforme orientações do conselho de ética da UFPB. 

Os sujeitos foram adolescentes e jovens que gostam de fazer muitas coisas 

como: jogar, brincar, estudar, cantar, assistir TV, ouvir músicas, viajar; se divertir com 

amigos(as), participar de grupos de igreja, ir à igrejas, ler a Bíblia; gostam de teatro, 

leitura, dança, celular, videogame; comer, dormir, dançar etc. Dentre as coisas que não  

gostam, as mais comuns foram: estudar e jogar futebol. 

Recordamos que a análise em investigação qualitativa é indutiva, as abstrações 

são estabelecidas à medida que os dados particulares recolhidos vão se agrupando e se 

inter-relacionando (BOGDAN e BIKLEN, 1994). Desse modo, o tratamento e analise 

dos dados foram realizados conforme os pressupostos da análise textual discursiva 

(MORAES e GALIAZZI, 2013). Essa metodologia de análise é composta pelos ciclos: 

1) a desmontagem dos textos; 2) o estabelecimento de relações; 3) a captação do novo 

emergente; e 4) a construção do metatexto. Após realizarmos as três primeiras etapas, 

construímos o metatexto a partir de quatro (4) categorias de análises: concepções sobre 

gênero; violência e relações de gênero; expressões de machismo e sexismo nas relações 

de gênero e; o machismo/sexismo como demarcação de direito. 
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4 Resultados 

4.1 Concepções sobre gênero 

Sobre o conceito gênero, 41 estudantes afirmaram que não sabiam responder; 10 

disseram que seria a diferença entre homem e mulher, o que se define de acordo com o 

sexo e 1 falou que não tinha conhecimento.  

É sabido que o conceito de gênero envolve aspectos sociais, culturais e 

individuais e uma pluralidade de significados. Em geral, ele é apresentado como uma 

construção histórica e social, compreendido como identidade construída a partir de 

imposições das relações sociais que definem o que é ser homem e o que é ser mulher a 

partir de dicotomias e assimetrias (BARBOSA, 2015). Desse modo, pode ser entendido 

como sendo “todas as formas de construção social, culturais e linguísticas implicadas 

com os processos que diferenciam homens de mulheres”, estão inclusos aqui, os 

processos “que produzem os corpos, distinguindo-os e separando-os como corpos 

dotados de sexo, gênero e sexualidade” (MEYER, 2003, p. 16).  

Assim, opiniões como as seguintes encontram sentido, mesmo que 

sinteticamente, no que a literatura apresenta: 

Maneira que diferencia mulheres e homens no meio social no decorrer de sua 
historia [G.B.O., 18 anos, solteiro, mora com avo e irmão, não tem filho, não 
trabalha, mora em Belém-PB, católico]. 
 
[...] categoria de separação de pessoas, pois elas escolhem onde se encaixam 
[M.V., 19 anos, solteiro, mora com a mãe e irmãos, não tem filho, não 
trabalha, mora em Nova Floresta-PB, católico]. 
 
É como o ser humano se define independente do seu sexo [J.D.D., 21 anos, 
solteiro, mora com a mãe e o irmão, não tem filho, não trabalha, mora em 
Nova Cruz-RN, sem religião]. 
 

 Portanto, como afirma Louro (1988, p. 88), gênero “não é propriamente o sexo 

ou não são exatamente as características sexuais que nos permitem dizer o que ou quem 

é masculino ou feminino”, mas é “uma estrutura de dominação simbólica, materializada 

na organização social e nos corpos, resultante de um processo de construção 

sociocultural com base nas diferenças sexuais percebidas” (CARVALHO, ANDRADE 

e JUNQUEIRA, 2009, p. 18).  
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4.2 Violência e relações de gênero 
 

Para Cubas (2006) há dificuldades de definir a violência que ocorre na escola e 

identificar quais atos devem ser considerados violentos e como podem ser evitados. Por 

isso é importante definir as diferenças entre os diversos tipos de violência. 

Segundo a definição de Charlot (2002) sobre três tipos de violência4, nos 

detemos no que explica: violência da escola, entendida como a violência onde as 

vítimas são discentes, exemplificada no tipo de relacionamento estabelecido entre 

docentes e discentes ou nos métodos de avaliação e de atribuição de notas que refletem 

preconceitos e estigmas. 

Também tomamos por base os aspectos externos e internos atribuídos às causas 

de violências segundo Abramoway (2002): 1- externos: ideais de gênero, sexismo; 

relações raciais, racismo e xenofobia, migração e conflitos regionais; estrutura familiar 

do alunado; influências da mídia; características do ambiente onde a escola está inserida 

etc. e; 2- internos: idade e nível de escolaridade dos escolares; regras, disciplina e o 

sistema de punições das escolas; a indiferença de docentes frente a todos os casos de 

violência, a má qualidade do ensino, carência de recursos humanos e a relação de 

autoridade entre docentes e discentes etc. 

No grupo de sujeitos desta pesquisa, ao serem perguntados se já sofreram 

alguma violência dentro do CAVN, por quem, como foi, qual a reação e por que, 31 

sujeitos responderam que nunca sofreram nenhum tipo de violência e 7 responderam 

sim por vários motivos, como por exemplo: 

Por um professor. Eu não fiz uma atividade que ele mandou porque não 
estava com condições físicas e ele quase me agrediu fisicamente. Agrediu-me 
com palavras. Eu pretendia processá-lo, mas a direção do CAVN tomou 
todas as medidas para que o caso não saísse de dentro da Universidade, 
porque o nome do colégio já estava e está sujo demais5 [T.J.S., 21 anos, 
solteiro, mora com o pai e o irmão, não tem filho, não trabalha, mora em 
Nova Cruz-RN, crença indefinida]. 
 
Por um funcionário. Foi constrangedor, fiquei calado só ouvindo os insultos. 
Porque sou homossexual [G.B.O., 18 anos, solteiro, mora com a avó e o 
irmão, não tem filho, não trabalha, mora em Belém-PB, católico]. 
 

                                                           
4
 Os outros tipos são: violência na escola, quando ela é o local de violências que têm origem externa a 

ela e violência à escola, relacionada às atividades institucionais e que diz respeito a casos de violência 
direta contra a instituição. 
5
 Em conversa informal com esse estudante, ele explicou que o fato com o professor ocorreu porque ele 

é gay, e ue havia um tipo de marcação” por esse motivo, ou seja, era uma violência repetitiva. 
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Por alguns alunos. Pelo fato de não entenderem que o ser gay não é diferente 
deles. Eles não entendiam e não tinham a experiência de conviverem com 
gays que sabem tratar os demais com respeito e educação sem querer algo em 
troca [S.M.F., 22 anos, solteiro, mora com a mãe, a irmã e o padrasto, não 
tem filho, não trabalha, mora em Esperança-PB, sem religião]. 

 
Notam-se nos exemplos que tanto entre o corpo docente, o corpo discente e 

equipe não docente existem pessoas que agridem, principalmente, com palavras; 

palavras que ferem, machucam a alma, diminuem as pessoas, constrangem, violam a 

dignidade da pessoa humana e os direitos humanos universais. E que as agressões estão 

relacionadas à identidade sexual e de gênero dos estudantes. 

Em seu artigo: “A homofobia não é um problema, aqui não há gays nem 

lésbicas!”, Junqueira (2010), alerta para a indisposição e negação da diversidade na 

escola por gestores e agentes públicos. Um docente ou um funcionário que toma uma 

atitude de violência verbal e psicológica, encorajado pelo fato de a outra pessoa 

apresentar vivências e expressões sexuais não afinadas com a heteronormatividade6, 

está usando de homofobia. Para Junqueira (2010, p. 124) homofobia é “um conjunto de 

crenças e a mecanismos urdidos pela heteronormatividade que atentam contra as 

expressões sexuais e de gênero que não se enquadram nas ‗normas de gênero’ e na 

sequencia sexo-gênero-sexualidade”. Assim, a homofobia é um fenômeno que vai além 

da violência contra pessoas que se identificam ou não como LGBTQI+, e por isso é um 

assunto latente para ser discutido nas escolas como enfrentamento de “estratégias de 

resistência, forjadas a partir de um ‗estado de negação’, que indica a direta influência de 

um conjunto estruturante de matrizes de enunciações heteronormativas” (JUNQUEIRA, 

2010). Ou seja, é uma forma de frear a reprodução da heteronormatividade na escola. 

 
4.3 Expressões de machismo e sexismo nas relações de gênero 
            

Ao falar em machismo estamos nos referindo a ações e pensamentos que 

desmerecem a mulher e enaltecem o homem, reforçando a ideia de que o homem é 

superior à mulher. Machismo então é um sistema de representações simbólicas que tem 

o efeito de induzir a dominação do homem e a submissão da mulher. Há o uso de 

argumentações pautadas em relações de sexo para instituir dois polos: o dominante e o 

dominado. O machismo nasce numa relação desigual de poder apropriando-se da 

                                                           
6 Ou norma heterossexual refere-se a um arsenal de valores, normas, dispositivos por meio do qual a 
heterossexualidade é instituída como a única possibilidade legítima e natural de expressão identitária e 
sexual (WARNER, 1993 apud JUNQUEIRA, 2010, p. 124). 
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realidade sexual, envolvendo papeis sexuais, símbolos, imagens etc. (DRUMMONT, 

1980). Já o sexismo pode ser relacionado ao tratamento preconceituoso dado pela 

sociedade aos homens, aos homossexuais, aos transgêneros, aos que não se identificam 

com nenhum dos gêneros, entre outras formas de representação de identidade sexual. 

Aos serem perguntados sobre a existência de práticas machistas/sexistas no 

CAVN, 18 sujeitos responderam que não existem tais práticas e 3 respondentes 

disseram que existem, mas não exemplificaram. Dentre as respostas que afirmaram que 

as práticas existem destacamos as seguintes: 

Alunos que não respeitam suas colegas de classe, eles ficam falando palavras 
machistas referentes a partes do corpo delas [G.B.O., 18 anos, solteiro, mora 
com a avó e o irmão, não trabalha, não tem filho, mora em Belém-PB, 
católico]. 
 
Nas aulas práticas voltadas para a agricultura só quem realizam são os 
meninos [J.S.H., 18 anos, solteiro, mora com os pais, não tem filho, não 
trabalha, mora em Frei Martinho-PB, católico]. 
 
Meninas que cometem machismo com as outras. Falando mal da roupa, 
dizem que quando elas são estupradas a culpa não é do indivíduo que 
praticou o ato e sim porque elas usam roupas curtas [17 anos, solteira, mora 
com a mãe e irmã, não tem filho, não trabalha, mora em Belém-PB, 
evangélica]. 
 
Muitas vezes homens que acham que mulheres que fazem Agropecuária é 
menos femininas que as que fazem Agroindústria [B.M.S.A., 16 anos, 
solteira, mora com os pais, não tem filho, não trabalha, mora em Dona Inês-
PB, católica]. 
 
Claro que existe. Principalmente por parte de professores e funcionários. 
Professores que ficam falando mal de alunos por serem gay; professores que 
só gostam de receber um ‗boa tarde’ de mulheres; professores que humilham 
os gays dentro da universidade durante o dia e à noite ligam para eles, para 
beberem bebida alcoólica e depois fazerem sexo [T.J.S., 21 anos, solteiro, 
mora com o pai e o irmão, não tem filho, não trabalha, mora em Nova Cruz-
RN, crença indefinida]. 
 
As bolsas auxílio que exigem uma mão de obra mais tradicional ou envolver-
se com algo que antes não estava ao alcance das meninas ainda torna-se 
impossibilidade para elas conquistarem seu espaço [S.M.F., 22 anos, solteiro, 
mora com a mãe, irmã e o padrasto, não tem filho, não trabalha, mora em 
Esperança-PB, sem religião]. 
 

 Dentre os exemplos citados percebemos as relações de poder envoltos da crença 

machista/sexista de que o homem pode mais do que a mulher, e heterossexuais valem mais do 

que homossexuais. São expressões de machismo/sexismo nas relações entre iguais, com 

docentes e com a instituição. Há também o exemplo do machismo feminino, quando a própria 

mulher absorve a cultura machista para diminuir ela mesma e/ou outra mulher. 
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4.4 O machismo/sexismo como demarcação de direito 
  
 Ter leis que garantam direitos e cidadania não significa que tais direitos sejam 

conhecidos e vivenciados na família, na escola, no trabalho e em outros âmbitos da 

sociedade.  Assim é imperativo concretizar uma cultura de direitos humanos no século 

XXI. Tal constatação leva a reafirmar o papel da educação e do currículo escolar, em 

todos os níveis, no que diz respeito ao conhecimento dos direitos humanos, a crítica das 

relações de poder e a consciência de que o exercício da cidadania nas práticas cotidianas 

conduz ao avanço e a garantia de direitos para todas as pessoas. 

 As mulheres nem sempre tiveram os mesmos direitos que os homens: à 

educação, à herança e à propriedade, ao trabalho remunerado e fora do lar, ao voto, ao 

lazer, ao prazer sexual, entre outros. 

 As pessoas que não se enquadram na heterossexualidade, também são 

descriminadas e sofrem violência. Por que ainda não superamos o sexismo, o 

androcentrismo, a misoginia e o heterossexismo? É necessário e importante incluir o 

enfoque das relações de sexo e gênero, entendidas como relações de poder, na educação 

e na escola, junto com a agenda dos direitos humanos e da cultura de paz. 

 Benevides (2007, p. 10), diz que “a igualdade não significa uniformidade, 

homogeneidade. Daí, o direito a igualdade pressupõe, e não é uma contradição, o direito 

a diferença”. Uma sociedade democrática de direito é feita a partir do respeito às 

diferenças e a valorização da igualdade na heterogeneidade; não se pode pensar a 

diversidade isolada da dualidade existente entre igualdade e diferença visto que ambas 

se complementam. Segundo Santos (1997, p. 105) “temos direito a reivindicar a 

igualdade sempre que a diferença nos inferioriza e temos direito de reivindicar a 

diferença sempre que a igualdade nos descaracteriza”. 

 Com base nas diferenças biológicas entre homens e mulheres organizou-se uma 

divisão social de trabalho e se constituíram concepções de feminilidade e de 

masculinidade que, ao longo da história, tem sido usada, em diferentes culturas, para 

justificar a interiorização, a submissão e a opressão de mulheres. 

 Nesse sentido, nas sociedades de herança cultural patriarcal e androcêntrica, as 

mulheres são tradicionalmente associadas a características como fragilidade, 

afetividade, sensibilidade, passividade. Aos homens, por sua vez, se atribuem força, 

agressividade, racionalidade, atividade. A maior valorização social dos atributos 
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culturalmente considerados masculinos e a consequente desvalorização daqueles 

considerados femininos têm conferido privilégios aos homens, sobretudo aos homens 

heterossexuais, brancos, cristãos, de classe alta e média, legitimando hierarquias e 

excluindo as mulheres das esferas de poder. Assim, durante muito tempo elas foram 

privadas do direito à educação, à propriedade e ao exercício de cargos públicos. Do 

mesmo modo, até poucas décadas atrás, estavam restritas a esfera privada: ao lar e aos 

papéis de esposa, mãe e dona-de-casa. 

Durante a pesquisa, ao serem perguntados(as) se as meninas são excluídas de 

algumas atividades no CAVN pelo fato de serem meninas, 32 respondentes disseram 

que não e entre as respostas afirmativas destacamos: 

Os trabalhos mais delicados são impostos a elas, as partes teóricas são elas 
que executam enquanto os homens ficam com a parte da prática manual 
[S.M.F., 22 anos, solteiro, mora com a mãe, irmã e o padrasto, não tem filho, 
não trabalha, mora em Esperança-PB, sem religião]. 
 
Por serem mulheres são restritas de algumas práticas no campus [E.G., 17 
anos, solteiro, mora com os pais, não tem filho, não trabalha, mora em Dona 
Inês-PB, católico]. 
 
Nas aulas de mecanização o homem diz que dirige melhor do que a mulher 
[B.C.B.M.D., 16 anos, solteiro, mora com os pais, não tem filho, não 
trabalha, mora em Mamanguape-PB, católico]. 
 
Nas aulas de educação física elas não podem jogar bola. Segundo o professor 
elas são delicadas [I.E.S.S., 15 anos, solteiro, mora com o pai, não tem filho, 
não trabalha, mora em Caiçara-PB, católico]. 

 
 Percebe-se que mesmo hoje, quando as mulheres já conquistaram muitos direitos 

através das lutas feministas, elas ainda são impedidas ou desencorajadas de 

desenvolverem qualidades de lideranças e certas habilidades cognitivas e práticas. 

 Além disso, a partir de pretensas características feministas e masculinas, cada 

cultura, dentro de um esquema binário, busca fixar como todos os homens e todas as 

mulheres deveriam ser, desconsiderando as diferenças individuais e a diversidade de 

modos de “ser mulher” e de “ser homem”, criando estereótipos que ditam 

comportamentos, modos de pensar, gostos e, até mesmo, sentimentos. 

Para Bourdieu (2002) a violência contra a mulher está atribuída à violência 

simbólica, a dominação masculina é algo tão imposto pela sociedade que é propagado 

sucessivamente entre as principais instituições sociais: as famílias, as escolas e as 

religiões. Esse legado cultural de subordinação das classes minoritárias, tais como as 

mulheres, homossexuais, pessoas negras, são perpassadas de forma natural. 
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 Desse modo, diferenças têm sido transformadas em desigualdade. As diferenças 

são a origem da exploração sexual, da divisão desigual das tarefas domésticas entre os 

membros da família, da violência praticada contra as mulheres e contra a população 

LGBTQI+, das desigualdades salariais entre homens e mulheres e tantos outros 

problemas. 

  

5 Considerações finais 

Concluímos que embora estejamos vivendo um retrocesso acerca dos assuntos 

de ‗gênero’ e ‗orientação sexual’ no Brasil, as orientações, contudo, enfocam a equidade 

de gênero, o reconhecimento das diferenças e a superação dos preconceitos em prol da 

diversidade sexual e de gênero.  

Diante disso, a escola tem importante papel de transformação, pois, apesar do 

acelerado processo de democratização do ensino e da construção de modernas práticas 

pedagógicas, ela segue sendo uma instituição que cria, reproduz e alimenta ideologias e 

práticas discriminatórias, excludentes, através do processo de socialização/educação. 

Através de sua organização – currículo, práticas pedagógicas, estrutura física, docentes, 

regulamentos e avaliações –, a escola produz, implícita e explicitamente, as diferenças 

entre os indivíduos, imprimindo valores, normas e concepções interiorizadas, de forma 

a concebê-los como “naturais”, ainda que provenham das relações sociais estabelecidas 

culturalmente. 

Os efeitos acumulados por essa cultura da diferença, propagada pelas escolas, 

são muitos e aparecem sob as mais diversas formas, a exemplo da violência, cuja 

eclosão no universo escolar faz a sociedade assistir estupefata e não saber lidar com a 

situação. Assim, ela precisa desconstruir tal cultura, com respostas para as questões que 

resultam de novas expressões de sexualidade, das diversas formas de violências, das 

transformações nos papéis de gênero e seus reflexos na família, nas práticas 

pedagógicas e nas relações interpessoais, deixando de ser instituidora de espaços e 

medos de ser ou agir. 

Para assumir esse novo papel é fundamental uma mudança de mentalidade entre 

professores(as), coordenadores(as) e a própria direção escolar, no sentido de 

compreender as relações de gênero, as dinâmicas inter-raciais e suas implicações no 

campo da cidadania. E isso implica em um novo olhar e em uma nova prática por parte 

de educadores(as) e dirigentes (CARVALHO, 2015). É preciso que sejam reavaliados 
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os conceitos que compõem a cultura escolar, para que o alunado consiga enxergar que o 

verdadeiro papel da instituição é formar pessoas que consigam viver em sociedade e 

respeitam as diferentes escolhas. 

Todavia, verificamos enorme desconhecimento acerca das problemáticas da 

desigualdade de gênero, do sexismo, do heterossexismo, da misoginia e da homofobia, 

especialmente partindo da concepção da juventude. 

O perfil do alunado do CAVN pode ser caracterizado por três possíveis grupos 

de estudantes: 1) estudantes que desconhecem sobre questões de relações de gênero e 

que não apresentam interesse em conhecer, são indiferentes com tais questões; 2) 

estudantes que vivem e sofrem com relações de gênero insalutíferas, mas temem 

represálias e se “acostumam” com as discriminações e; 3) estudantes que igualmente 

vivem e sofrem com relações de gênero insalutífero, mas se incomodam e quando 

aparece alguma oportunidade, falam o que pensam. 

Os grupos 2 e 3, embora vivam e sofram discriminações e preconceitos ligados à 

questões de gênero, como o grupo 1, também demonstram desconhecimento 

relacionado às relações de gênero e sexualidade e outros termos relacionados. O grupo 1 

é, em sua maioria, composto por jovens que professam a fé católica ou evangélica, o 

que nos leva a deduzir que o desconhecimento pode ser reflexo da obediência às igrejas 

que catequisam a leitura literal bíblica.  

Por isso, cremos que a escola pode enfocar e trabalhar sobre a equidade de 

gênero, o reconhecimento das diferenças e a superação dos preconceitos desde seu 

corpo docente e funcionários não docentes até o corpo discente, para a construção de 

uma cultura de paz escolar e de respeito à diversidade sexual e de gênero. 
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IDEOLOGIA DA EMPREGABILIDADE  
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Resumo 

Este estudo tem por objetivo problematizar o ensino médio técnico profissional no 
Brasil a partir dos anos de 1980, considerando a concepção de instrumento social estatal 
com vistas à ideologia da empregabilidade. Faz parte da parte do desenvolvimento da 
tese de doutorado, inserido na linha de pesquisa Trabalho, Sociedade e Educação no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, 
Minas Gerais. Tal justificativa se embasa através dos princípios ideológicos da 
acumulação capitalista, no qual se constitui como uma educação em que as 
características do discurso da empregabilidade norteiam o processo de aprendizagem 
para o capital, sob a justificativa de este ensino ser uma oportunidade para a entrada no 
mercado de trabalho. Para compreender tais aspectos, o objeto de estudo é situado 
historicamente, levando em consideração suas características específicas, suas conexões 
e relações internas, para cujo movimento exige uma apreensão além do que se manifesta 
na realidade. De acordo com Ciavatta (2000), o fundamental na perspectiva 
metodológica histórica é compreender os processos históricos mais amplos na 
sociedade, como parte integrante de um processo de concretização, que se apresenta 
pelos movimentos que ocorrem das partes para o todo e do todo para as partes, do 
fenômeno para a essência e da essência para o fenômeno. Este movimento possibilita 
contextualizar e compreender os mecanismos que, historicamente, fizeram e fazem com 
que o ensino médio técnico profissional se mostre muito mais como difusores que busca 
garantir a ideologia da empregabilidade, do que oferecer aos jovens processos 
educativos mais amplos, que os tornem sujeitos conscientes, críticos e autônomos. Pois 
ao reproduzir as condições ideológicas direcionadas para a empregabilidade, faz com 
que os jovens sejam ao mesmo tempo produzidos e reproduzidos por essa realidade, não 
contemplando o desenvolvimento social e humano do indivíduo por meio de uma 
educação ampla e consciente sobre os aspectos e as mutações do mundo do trabalho, e 
assim, os mantém como indivíduos de uma determinada classe social subordinada ao 
sistema capitalista.  

Palavras-chave: Formação Técnica. Capital. Trabalho. 
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1- Introdução  

Este estudo é uma pesquisa bibliográfica e faz parte da pesquisa que esta sendo 

realizada na elaboração da tese de doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), inserido na linha de pesquisa 

Trabalho, Sociedade e Educação. Assim, tem por objetivo problematizar o ensino médio 

técnico profissional no Brasil a partir dos anos de 1980, considerando a concepção de 

instrumento social estatal com vistas à ideologia da empregabilidade. Isto porque os 

anos de 1980 é um marco político, econômico e social para o país, pois saímos de um 

longo período do regime militar para iniciarmos a redemocratização de um Estado civil 

e democrático de direito. Ao tanto que em 1988, é promulgada a Constituição Federal 

da República, que dentre outras questões, tratou a Educação como um direito social. 

Porém, ao mesmo tempo em que o país se reestabelecia democraticamente, sua 

economia se internacionaliza através do processo de globalização econômica, em que o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia, propiciou a interligação das economias 

mundiais. Assim, surgiram medidas governamentais neoliberais de liberalização e 

desregulamentação das economias, ampliando a mobilidade do capital e do trabalho, 

reforçando o ideal de competitividade e levando a transformação do mundo em um só 

mercado. 

 No que se refere ao trabalho, deflagra uma intensa reestruturação no processo 

produtivo através da introdução de novas tecnologias, que por sua vez, requer 

trabalhadores multifuncionais e polivalentes que saibam lidar com as incertezas que 

apregoa o sistema de produção (Antunes, 2009). A educação, em especial a educação 

profissional, passa então a conter aspectos que vão de encontro com o atual modelo 

tecnológico de produção, e assim a força de trabalho vai sendo educada em prol das 

necessidades exigidas pelo mercado de trabalho, visando garantir a reprodução 

ideológica do capital nas relações do processo de aprendizagem. Para Alves (2010) 

estes dispositivos organizacionais buscam resgatar o envolvimento intrínseco do 

indivíduo com o seu trabalho através do princípio da flexibilidade, no qual articula o 

envolvimento do trabalhador com o seu trabalho, o que implica em capturar pelo capital 

a subjetividade deste trabalhador. Esta subjetividade se processa pela relação com que o 

capital e o trabalho vão assumindo nesta reorganização flexível do trabalho, em que 

emerge uma ideologia que requer um trabalhador multifuncional, participativo, 

qualificado e competente. Ou seja, um trabalhador polivalente que consiga operar várias 
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máquinas e tarefas simples ao mesmo tempo. É um aprender direcionado 

unilateralmente para formar um jovem futuro trabalhador em que o aprendizado sobre 

as questões comportamentais dos indivíduos com o seu processo de trabalho prevaleça 

sobre o que denominamos de uma formação humana, ampla e condizente sobre o ser 

social histórico. Nesta linha de pensamento a formação do trabalhador continua 

historicamente determinada para atender as especificidades que o mercado de trabalho 

exige. De acordo com Alves (2000):  

Não é apenas o „fazer‟ e o „saber‟ operário que são capturados pela lógica 
do capital, mas a sua disposição intelectual-afetiva que é constituída para 
cooperar com a lógica da valorização. O operário é encorajado a pensar 
„pró-ativamente‟, a encontrar soluções antes que os problemas aconteçam 
(o que tende a incentivar, no plano sindical, por exemplo, estratégias 
neocorporativas de cariz propositivo). Cria-se, consequentemente, um 
ambiente de desafio contínuo, em que o capital não dispensa, como fez o 
fordismo, o „espírito‟ operário (Alves, 2000, p. 54/55).  

 

Nesta realidade, a formação técnica posto pelo Estado para os jovens trazem a 

concepção do ensino médio integrado à formação técnica profissional, apesar de terem 

sido construídos por meio de uma “[...] proposta de currículo integrado, englobando as 

diversas dimensões da formação integral do trabalhador: trabalho, cultura, sociedade, 

ciência e tecnologia, participação sindical e cidadania” (MANFRDI, 2016, p. 276), 

acabam por estarem impregnados por estes discursos engendrados pela classe 

empresarial capitalista. Isto porque de acordo com Kuenzer (2017, p. 340) a concepção 

da formação técnica profissional está inserida em um quadro conceitual de maior 

amplitude, ou seja, em consonância com as demandas do mercado, que cada vez mais 

buscam implementar uma nova qualidade ao processo de aprendizagem, aproximando-a 

de padrões comportamentais e participativos com o objetivo de “[...] formar 

subjetividades flexíveis que se relacionem, produzam e consumam em uma sociedade 

cuja base técnica, a mover o mercado, é a microeletrônica”. 

Diante do exposto, indaga-se: Por que o Estado investe precocemente na 

formação do ensino médio técnico profissional para os Jovens, ao invés de 

primeiramente investir na Educação geral, para depois oportunizar uma formação que os 

possibilitem a ingressar no mundo do trabalho? Por que direcionar o ensino médio 

técnico profissional para uma formação unilateralmente condizente com os requisitos 

que o mercado de trabalho impõe? Por que diante dos altos índices de desemprego que 
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assola a sociedade, o Estado ainda continua a formar estes Jovens para a busca de 

emprego? 

Portanto, o que nos instiga a esta investigação é que esta formação técnica 

profissional de nível médio está em conformidade como as estratégias do governo 

neoliberal e com a manutenção do sistema capitalista, no sentido de formar estes Jovens 

de acordo com os discursos ideológicos da empregabilidade, responsabilizando-os, 

precocemente, quanto ao seu futuro profissional.  E assim, o Estado deixa que as 

características embasadas em uma formação mercadológica prevaleçam sobre os demais 

conteúdos currículos que compõem o processo da formação ontológica sobre o ser 

humano e social. 

 

1.1- Objetivos 

Problematizar o ensino médio técnico profissional no Brasil a partir dos anos de 

1980, considerando a concepção de instrumento social estatal com vistas à ideologia da 

empregabilidade. 

 

2- Procedimentos Metodológicos 

Para atender ao objetivo proposto desta pesquisa, tanto do ponto de vista teórico 

quanto metodológico, necessitamos de um referencial que nos ofereça elementos para 

pensar a sociedade, a educação e as formas de trabalho em sua totalidade, de acordo 

com as contradições e conexões com que os fenômenos vão sendo negados e 

preservados em sua historicidade.  

Assim, esta pesquisa faz uso da abordagem qualitativa, uma vez que esta 

abordagem lida com interpretações das realidades sociais que vão se manifestando na 

sociedade.  Busca-se desvelar uma compreensão tida através da relação indivíduo-

objeto, em um determinado contexto social, em que a realidade a ser interpretada se 

processa sob uma perspectiva histórica em que o ensino médio técnico profissional 

posto pelo Estado para os Jovens, se manifesta com um viés ideológico direcionado 

para o mercado de trabalho. Constitui-se em uma aproximação fundamental para o 

fenômeno pesquisado, pois “quem pesquisa procura descrever, compreender ou explicar 

alguma coisa” (GATTI, 2007, p. 10). E assim, a familiaridade, o conhecimento e a 

interpretação com que os fatos referente ao objeto pesquisado vão sendo manifestados e 

interpretados, possibilita abarcar as reais funções com que o ensino médio técnico 
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profissional se torna um instrumento social estatal em consonância com suas relações 

estabelecidas com o capital.  

Para tanto, esta pesquisa terá como princípio norteador os pressupostos teóricos-

metodológico do materialismo histórico dialético, pois este oferece subsídios para 

pensar a sociedade e os meios de produção em sua totalidade, pela análise de suas 

contradições e historicidade, o que de acordo com Krapívine (1986, p. 161) “[...] ao 

revelar a contradição principal dum processo equivale ao descobrimento da sua 

essência”. Isto porque as contradições de determinados fenômenos está vinculada a uma 

concepção de realidade e de mundo, que ao considerar as características específicas, as 

conexões e relações internas de um objeto analisado, nos permitirá desvendar o 

conjunto de procedimentos não manifestados aparentemente no objeto pesquisado, pois 

fenômeno e essência não se exprimem em tempo real. Segundo Ciavatta (2000) as 

contradições que se manifestam pelas conexões e relações neste método possibilita 

contextualizar e compreender o processo de concretização dos movimentos que ocorrem 

das partes para o todos e do todo para as partes, do fenômeno para a essência e da 

essência para o fenômeno. Este movimento possibilita contextualizar e compreender a 

historicidade como o ensino médio técnico profissional foi sendo tratado pelo Estado 

nos diferentes marcos políticos, econômicos e sociais, principalmente a partir dos anos 

de 1980, e reconstruí-los como parte de uma determinada realidade complexa, 

contraditória e aberta a ações e transformações.  

A dialética que se expressa neste método de análise e conhecimento do 

materialismo histórico dialético, revela a negação da negação, ou seja, a ligação entre as 

etapas sucessivas que a direção do desenvolvimento histórico assume entre o novo e o 

velho. O desenvolvimento é um processo em que um fato novo nega e substituiu o 

anterior, “no entanto, o novo nunca destrói o velho totalmente. A negação dialéctica 

conserva o que o velho tem de positivo, isto é, o novo enriquece-se com o melhor que o 

desenvolvimento anterior tinha” (KRAPÍVINE, 1986, p. 177).  

Daí a relevância da historicidade para esta perspectiva teórica metodológica, 

porque ela é muito mais do que uma simples descrição dos fatos, na medida em que a 

história nos permite a uma investigação no processo de construção e desenvolvimento 

da totalidade (CIAVATTA, 2000). Este movimento nos possibilita contextualizar e 

compreender os mecanismos que, historicamente, fizeram e fazem com que o ensino 

médio técnico profissional se mostre muito mais como difusores que busca garantir a 
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ideologia da empregabilidade, como condições necessárias para preservar a hegemonia 

da superestrutura da sociedade capitalista. Ou seja, busca muito mais alimentar as 

condições necessárias a sobrevivência do capital do que oferecer aos jovens processos 

educativos que os tornem sujeitos conscientes, críticos e autônomos. Neste sentido, 

percebe-se que o ensino médio técnico, ao reproduzir as condições ideológicas 

direcionadas para a empregabilidade, faz com que os jovens sejam ao mesmo tempo 

produzidos por essa realidade, e assim, os mantém como indivíduos de uma 

determinada classe social que esteja subordinada ao sistema capitalista. E assim, o 

Estado e o Capital mantém o controle da política social do trabalho e da educação, no 

sentido de disseminar valores formativos para uma determinada classe social, em que a 

ideologia voltada para as competências profissionais e a empregabilidade prevaleça. 

 

3- As relações consubstanciadas entre Estado, Capital e Ensino Médio Técnico 

Profissional no Brasil a partir dos anos de 1980  

O final do século XX, especificamente a partir dos anos de 1980, o sistema 

político, econômico e educacional sofreu significativas mudanças em função do 

processo de redemocratização do Estado brasileiro, ocorrido em 1985. Pois saímos de 

um extenso período em que se fez presente um Estado totalmente autoritário, governado 

pela ditadura das forças militares, visando atender as necessidades econômicas da classe 

burguesa nacional e internacional, para começarmos a constituir um Estado civil e 

democrático, voltado para o desenvolvimento de uma consciência de direitos e 

cidadania, que reinstaurasse a liberdade democrática na sociedade. 

Ao tanto, que em 1988, três anos após a reinstauração do regime político 

democrático, foi promulgado pelo Presidente da República, José Sarney, a Constituição 

Federal da República, na qual busca garantir direitos e políticas sociais com relação à 

educação, a saúde e ao trabalho, bem como definir as atribuições e competências entre 

os órgãos federal, estadual e municipal, visando garantir tais direitos. A Constituição 

Federal é um avanço para a sociedade brasileira na medida em que traz um “[...] caráter 

redistributivista das políticas sociais, assim, como de uma maior responsabilidade 

pública na sua regulação, produção e operação” (DRAIBE, 1998, p.16). 

Entretanto, concomitantemente ao processo de redemocratização do Estado 

brasileiro na década de 1980, o mundo capitalista, nos anos de 1970, começou a 

expressar sinais evidentes da crise estrutural da sua produção. Assim, os países 

1615



 

 

capitalistas que comandam as economias mundiais, como por exemplo, Estados Unidos, 

Inglaterra e Alemanha, iniciaram um intenso processo de reorganização do capital, o 

que levou a transformação do mundo em um só mercado, intensificando desta forma, a 

dominação do capital financeiro, pois a burguesia “necessita instalar-se em toda parte, 

explorar em toda parte, estabelecer relações em toda parte” (MARX, ENGELS, 2018, 

p.49). Esta reorganização estrutural econômica foi possível ser realizada devido ao 

surgimento da tecnologia que se despontava “com vistas a dotar o capital do 

instrumental necessário para tentar repor os patamares de expansão anteriores” 

(ANTUNES, 2009, p.33), bem como com o advento de um novo modelo político de 

governo denominado neoliberalismo, que se apresenta como “[...] uma ideologia que 

consegue ser quase universalmente hegemônica” (FIORI, 1997, p.214). O 

neoliberalismo parte da ideia de um Estado mínimo, no qual reforça o ideal de 

competividade no mercado, de privatização dos bens públicos através da desmontagem 

do setor estatal, da desregulamentação dos direitos do trabalhador, da diminuição dos 

impostos sobre o capital e da redução dos investimentos com gastos públicos e políticas 

sociais.  

Neste contexto a educação, em especial a educação profissional se torna parte 

integrante do capital, tendo por objetivo manter sua ideologia sobre a sociedade, no 

sentido de preparar a força de trabalho para o mercado. Neste aspecto Saviani (2008) 

nos mostra que a preparação desta força de trabalho através da educação é parte 

integrante do projeto educativo posto pelo Estado, que historicamente vai estruturando e 

reestruturando o ensino de acordo com as mudanças processadas pelo desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia no espaço produtivo.  

Ao tanto que em 1996, foi promulgada pelo Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394, no qual 

tratou sobre a educação profissional, e em 1997, foi promulgado o Decreto nº 2.208 e a 

Portaria nº 646- MEC, no qual trataram exclusivamente da Educação Profissional, 

promovendo uma separação entre o ensino médio e o ensino profissional, ou seja, uma 

educação voltada para os Jovens filhos (as) da burguesia e uma educação voltada para 

os Jovens filhos (as) da classe trabalhadora. O Decreto nº 2.208/97 regulamentou os 

artigos 39 a 42 da LDB/96, e assim, o ensino profissional se estabeleceu em três níveis, 

a saber: Básico, Técnico e Tecnológico. Para Ciavatta (2014, p. 61), o Decreto 2.208/97, 

faz parte das determinantes do capital, em que “[...] a desigualdade de classes é um fato 
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inevitável. Como a divisão é inevitável temos que formar separado, porque ganha-se 

tempo e aperfeiçoa-se mais rapidamente o trabalhador”. 

A partir do ano de 2003 até o ano de 2016, assumem a Presidência da República, 

um governo do Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva, por dois mandatos 

consecutivos, de 2003 a 2010, e Dilma Rousseff, a partir de 2011, sendo que esta não 

conseguiu finalizar seu segundo mandato como Presidente da República, sendo 

destituída por meio de um impeachment, no ano de 2016.  

No que se refere à Educação Profissional, em 2004, na primeira gestão do 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva, o Decreto nº 2.208 e a Portaria nº 646- MEC, 

ambos de 1997, que promoveu a separação entre o ensino médio e o ensino profissional, 

foram revogados e substituídos pelo Decreto nº 5.154/2004. Este Decreto apontou para 

a legalização de uma estrutura da integração curricular entre os ensinos de níveis médio 

e técnico de acordo com a LDB de 1996, porém, “[...] apesar das tentativas de o 

Ministério da Educação, imprimir nova marca à política educacional em curso, no geral, 

observou-se a mesma fragmentação e descontinuidade da década anterior” 

(MANFREDI, 2016, p. 249).  De acordo com Manfredi (2016) o que se observou a 

partir do governo Lula foi uma série de Leis, Decretos e Resolução que foram sendo 

promulgados pelo governo tendo por objetivo ajustar e ampliar o ensino médio técnico 

profissional para os jovens em todo o território nacional. E assim, ocorreu uma 

multiplicação de programas e projetos de formação profissional de nível básico e 

técnico, que muitas vezes se sobrepunham, pois “a gênese do Decreto 5.154/04, ao 

mesmo tempo em que revoga o Decreto 2.208, cria vários programas de educação 

profissional, como Escola de Fábrica, PROJOVEM, PROEJA” (CIAVATTA, 2014, 

p.61). 

Ao tanto que em 2011, foi criado no governo de Dilma Rousseff o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), através da 

promulgação da Lei nº 12.711 de agosto de 2012, e a Resolução de nº 6 de setembro de 

2012, no qual definiu as diretrizes nacionais para a Educação Técnica de Nível Médio. 

O PRONATEC se opõe ao movimento contra-hegemônico no que diz respeito em 

proporcionar uma formação ampla e integrada ao ser humano social, pois mantém uma 

formação aligeirada e fragmentada em acordo com os interesses da classe dominante. 

De acordo com Ciavatta (2014, p. 61) “acreditamos que, quando um tema é muito 
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importante, ele é objeto de disputa entre as classes sociais de presença, por isso é 

possível avançar em alguns conceitos, porém, não há como mudar”. 

 O que se pode observar no contexto dos governos de Lula e Dilma com relação 

ao ensino profissional de nível técnico, foi a definição da “[...] educação profissional 

como parte integrante da educação básica, podendo ser desenvolvida de forma 

articulada (integrada e concomitante) e subsequente ao ensino médio” (MANFREDI, 

2016, p. 2666). No entanto, na prática, deixou a desejar quanto os aspectos da formação 

integral, em que o trabalho como princípio educativo e formação humana estivesse 

presente. Pois em uma concepção da formação técnica integrada ao ensino médio, 

esperava-se que a educação ampla e neutra se tornasse parte inseparável da educação 

profissional e da preparação para o trabalho. 

No entanto, essa compreensão para o ensino profissional está na controvérsia 

dos grupos privados que se organizam com o apoio do Ministério da Educação. E assim, 

em 2016, foi sancionado pelo Presidente Michel Temer a Medida Provisória nº 746, que 

culminou com a promulgação da Lei nº 13.415 em fevereiro de 2017, estabelecendo as 

novas diretrizes e bases para o ensino médio. Esta Lei trouxe mudanças com relação à 

organização curricular estabelecendo-a em conformidade com o princípio da 

flexibilidade, “sob a justificativa da flexibilização das trajetórias curriculares para 

atender aos projetos de vida dos jovens, a organização curricular passa a admitir 

diferentes percursos” (KUENZER, 2017, p. 334). Assim, a Base Nacional Comum 

Curricular está organizada nas seguintes áreas do conhecimento: Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais e Formação Técnica 

Profissional. Para Kuenzer (2017) a formação técnica e profissional acaba sendo uma 

retomada ao Decreto nº 2.208/97, no qual poderá ser organizada em módulos, com 

organização de créditos e terminalidades específicas. Ainda de acordo com Kuenzer 

(2017) a formação geral estabelecida pela Lei nº 13.45/2017, apresenta um caráter 

genérico, pois a formação deverá ser complementada com estudos a ser realizado em 

uma determinada área específica do conhecimento, por meio da educação técnica e 

profissional aligeirada, assim, “[...] a integração entre teoria e prática se dará ao longo 

das trajetórias de trabalho, secundarizando a formação escolar, tanto de caráter geral 

como profissional” (KUENZER, 2017, p. 339). Neste sentido não se concebe um 

currículo escolar amplo e condizente com a formação sobre o ser social, mas sim com 

processos de aprendizagens voltados para capturar a subjetividade, para que os futuros 
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jovens trabalhadores saibam se relacionar bem no ambiente laboral com vistas à 

empregabilidade.  

 

4- Flexibilização curricular como instrumento para a formação subjetiva 

Com base na historicidade dos fatos demonstrados anteriormente, entende-se 

que o Estado organiza o ensino médio técnico profissional a fim de atender as demandas 

com que o Capital vai se reestruturando para manter seu poder hegemônico na 

sociedade. Esse movimento nos mostra como a educação é reprodutora das 

características internas do capital, ou seja, vai sendo adequada pelo Estado para atender 

aos interesses do capital em detrimento das necessidades educacionais, em que as 

características sobre a formação ontológica sobre ser social e histórico não se fazem 

presente. Isto porque as práticas educativas arquitetadas no interior das relações de 

trabalho se estabelecem por força das contradições existentes entre a classe dominante e 

dominada. E nesta atual fase marcada pela reestruturação produtiva e pela flexibilização 

nas relações de trabalho, o ensino médio técnico profissional se reduz a um percurso de 

responsabilidade individual e meritocrática, aspectos que causam ainda mais alienação e 

precarização do trabalho, pois de acordo com Frigotto (2008) a formação requerida para 

o trabalho nesta era tecnológica da informação desenvolve habilidades básicas no plano 

do conhecimento voltado para a produtividade, a competitividade e a empregabilidade, 

formando cidadãos passivos e déspotas de si mesmo. 

Segundo Alves (2000) e Antunes (2009), há uma intrínseca relação de 

continuidade e descontinuidade das características da racionalização do trabalho da fase 

taylorista/fordista de produção, que atualmente visam criar uma maior eficácia para a 

lógica da flexibilização das formas de trabalho, no sentido de capturar a subjetividade 

do trabalhador em prol do seu envolvimento participativo e colaborativo com as práticas 

interdepartamentais. Esta lógica não configura uma nova forma de organização do 

trabalho de acordo com método toyotista, mas sim, integra e envolve as maneiras do ser, 

do saber, do pensar e do agir dos trabalhadores em prol da produtividade do capital. O 

que se observa é que o fenômeno da competência profissional como um mecanismo que 

sustenta as ideias relacionadas ao discurso da empregabilidade, resguardadas a ideologia 

das suas características subjetivas de envolvimento consensual e de participação ativa 

da classe trabalhadora no processo de trabalho e produção, preserva a essência das mais 

diversificadas formas de exploração e de alienação do trabalho, pois o ser humano é 
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“[...] um produto histórico, o resultado da atividade de toda uma série de gerações, cada 

uma das quais, sobre os ombros da anterior, desenvolvendo a sua indústria e o seu 

intercâmbio. Modificando a sua ordem social de acordo com necessidades diferentes” 

(MARX; ENGELS, 2009, p. 37).   

Duarte (1999) nos mostra que os fundamentos pedagógicos das reformas 

educacionais presentes no contexto da competência profissional, se limitam as 

orientações fundamentadas no princípio liberal do aprender a aprender, que são 

apresentadas como sendo as novas exigências da sociedade do conhecimento, ou 

sociedade das ilusões. Por isso, aprender a aprender é tido como um instrumento de 

competição para que os trabalhadores possam ingressar ou permanecer em um posto de 

trabalho, ou seja, um meio para que se percebam incapazes e se dediquem 

constantemente a adquirir novos conhecimentos que interessam ao mercado, justificado 

como condição para a empregabilidade.   

O ensino por competências se contrapõe ao ensino baseado no acúmulo de 

conhecimentos científicos, pois as competências não são tipos específicos de 

conhecimentos acumulados ao longo da historicidade do trabalho e da educação, e sim, 

uma forma de saber ser, de saber pensar e de saber fazer, que dependentes um do outro, 

forme a personalidade do indivíduo e se identifique com as singularidades do mercado. 

Tendo por base a LDB de 1996 e as palavras de Ramos (2006) compreende-se o quanto 

o ensino por competências está atrelado à base curricular do ensino técnico profissional, 

em que as orientações baseadas na formação de pensamentos e condutas interferem nos 

princípios educacionais da ação formativa, expropriando os conteúdos baseados em uma 

formação densa e sistematizados cientificamente, em prol da realidade econômica. 

Para Kuenzer (2017) a flexibilização da organização curricular, mediante a 

reestruturação produtiva e os meios de flexibilizar e organizar a gestão da força de 

trabalho faz com que os percursos formativos se voltem para o desenvolvimento de 

itinerários disciplinares nos indivíduos. Esta concepção substitui ou secundariza os 

conteúdos científicos curriculares por uma série de políticas educacionais direcionadas 

para instruções concretas que se vinculam as demandas e necessidades da reorganização 

do capital, aproximando-a de padrões comportamentais e participativos com o objetivo 

de “[...] formar subjetividades flexíveis que se relacionem, produzam e consumam em 

uma sociedade cuja base técnica, a mover o mercado, é a microeletrônica” (KUENZER, 

2017, p. 340). Ainda conforme a autora (2017) a justificava para a flexibilização das 
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trajetórias curriculares da formação técnica profissional busca admitir diferentes 

percursos formativos que atendam aos projetos de vida da classe trabalhadora, mas 

neste caso, se reduz a atender as demandas de um mercado que se articula com os 

conhecimentos e habilidades gestados para a formação dos traços da personalidade e do 

comportamento do trabalhador para a assimilação de novos valores de qualidade, 

produtividade e competitividade. 

Esta forma de pensamento nada mais é do que a apreensão da dimensão da 

subjetividade do trabalhador pela classe empresarial, utilizando-a como um discurso 

efêmero que se apresenta como uma maior autonomia e capacidade de interagir com os 

demais colegas no ambiente laboral, mas na verdade “[...] procura capturar o 

pensamento operário, integrando suas iniciativas afetivas-intelectuais nos objetivos da 

produção de mercadorias” (ALVES, 2000, p. 11). Assim, busca extrair o máximo da 

força de trabalho dos indivíduos através das suas formas de ser e pensar, ou seja, da 

constituição da sua personalidade em prol dos avanços do capital e dos seus 

componentes de exploração e extração da mais-valia.  

Não é apenas o „fazer‟ e o „saber‟ operário que são capturados pela lógica 
do capital, mas a sua disposição intelectual-afetiva que é constituída para 
cooperar com a lógica da valorização. O operário é encorajado a pensar 
„pró-ativamente‟, a encontrar soluções antes que os problemas aconteçam 
(o que tende a incentivar, no plano sindical, por exemplo, estratégias 
neocorporativas de cariz propositivo). Cria-se, consequentemente, um 
ambiente de desafio contínuo, em que o capital não dispensa, como fez o 
fordismo, o „espírito‟ operário (Alves, 2000, p. 54/55).  

 

Disto decorre um novo e precário mundo do trabalho nesta nova fase ofensiva do 

capital no padrão da acumulação flexível, pois dá continuidade a lógica da eficiência e 

produtividade do trabalho centrado na perspectiva da hegemonia capitalista, ao mesmo 

tempo, em que se articula com a coerção e o controle do potencial subjetivo do 

indivíduo, reduzindo a concepção de formação a um conhecimento tácito e a prática.  

Legitima uma concepção de formação técnica profissional alicerçada na função 

comportamental do sujeito através da adoção de um currículo baseado em estratégias de 

aprendizagens flexíveis, “[...] o que permite que as contratações sejam definidas a partir 

de um perfil de trabalhador com aporte de educação geral e capacidade para aprender 

novos processos, e não a partir da qualificação” (KUENZER, 2017, p. 340).  A 

dimensão constituinte da aprendizagem flexível que se alimenta pela fragmentação do 

uso das novas tecnologias, promovem relações em que a aquisição do conhecimento se 
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limita aos processos de trocas de experiências práticas, sem necessariamente, ter uma 

base teórica que sustenta sua reflexão.  

Ou seja, à medida que conhecimentos tácitos vão sendo desenvolvidos 
pela experiência, serão objetos de reflexão em busca de sua 
sistematização, sem a mediação da teoria; esse processo leva a 
aprendizagens no próprio processo – o aprender a aprender, a criar 
soluções pragmáticas que podem ser intercambiadas pela linguagem, uma 
vez compreendidas pela reflexão (KUENZER, 2017, p. 349).  

 

É este aprender a aprender que sustenta o currículo da aprendizagem flexível, em 

que o aluno não tem uma concepção aprofundada sobre o conhecimento teórico do que 

de fato se está analisando. O movimento ocorre da prática para a teoria e desta para a 

prática, portanto é uma teoria vaga, superficial e de baixa densidade teórica, sem ter 

uma explicação em que as dimensões materiais do conhecimento se articulem 

sistematicamente com as dimensões do pensamento. Reforça o aligeiramento e a 

fragmentação da formação, como evidencia os cursos de formação técnica profissional, 

em que esvazia o discurso pedagógico sistematizado cientificamente ao longo do 

desenvolvimento histórico da humanidade, em prol dos modos ideológicos de aprender 

sobre a coerência da acumulação flexível. O objetivo principal deste processo, é a 

formação de um trabalhador em que a combinação de um conjunto de habilidades 

técnicas necessárias para desenvolver tal função, se articule convenientemente a 

condutas comportamentais de modo a assumir, de forma mais espontânea possível, 

atitudes que os possibilitam a se manterem num posto de trabalho. 

Neste contexto, Ramos (2006) nos mostra que os saberes sociais ou o saber ser 

ganham mais destaques quanto aos requisitos atribuídos aos trabalhadores do que os 

saberes técnicos, e assim, os currículos vão sendo readequados para a construção de 

uma nova sociabilidade e subjetividade, cujos fundamentos principais consistem em 

construir valores apropriados à adaptação do sujeito trabalhador para a individualização 

do trabalho e a instabilidade de suas vidas pessoais. Assim, as características da 

sociedade do conhecimento requer que a aprendizagem se estabeleça sob a orientação 

de “[...] condutas por valores que respondam às exigências desse tempo e pela busca de 

realização de um projeto próprio de vida, que requer uma avaliação permanente e a mais 

realista possível das capacidades próprias e dos recursos que o meio oferece” (RAMOS, 

2006, p. 161). 
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Temos assim, um ensino que constrói seus interesses a favor do capital, na 

medida em que promove a formação humana em consonância estreita e diretamente 

para o aproveitamento do sistema capitalista de produção. Este caráter determinista e 

mecanicista que a educação assume sob a esfera dos ditames do capital, a caracteriza 

como um espaço de disputa hegemônica, repleto de contradições e antagonismos, pois a 

desvincula do movimento da realidade histórico- social, em que o trabalho educativo 

absorve as mais perversas mazelas de subordinação de ter a sua função social controlada 

para responder aos interesses da classe dominante.  

 

5- Considerações Finais 

Nesta perspectiva, a busca incessante por novos conhecimentos do qual 

fundamentam os discursos da pós-modernidade, esvazia o discurso pedagógico centrado 

nos processos de formação humana e no desenvolvimento de uma consciência reflexiva 

e crítica sobre os processos sociais, pela invasão e subordinação a lógica mercantil, com 

a anuência do Estado. Essas estratégias de subordinação da educação ao capital acabam 

por responsabilizar os próprios indivíduos a buscarem, constantemente, os 

conhecimentos e atualizações necessárias para se aproximarem do perfil desejado para o 

mercado, melhor dizendo, pensar e falar aquilo que os empregadores querem ouvir, 

porque no mercado não há lugar para todos. É por questões como estas, que a educação 

se caracteriza como um campo de disputa hegemônica, repleto de conflitos, 

contradições e antagonismos, pois na perspectiva da classe dominante, a educação da 

classe trabalhadora é controlada para responder às necessidades técnicas do capital. 

O paradigma da empregabilidade sustenta o discurso calcado nas competências e 

na flexibilização curricular, pois os conhecimentos escolares, no qual fazem parte os 

conteúdos das ciências, da sociologia, da filosofia, das artes, tornam-se secundários, 

porque o que esta em jogo no mercado, são atributos a uma formação que possibilita os 

indivíduos a desenvolverem características cognitivas e subjetivas. Nesse sentido, o 

ensino não se fundamenta em conteúdos, mas sim em ensinar as formas e maneiras de 

aprendê-los, para que possam saber utilizá-los quando necessário, porque o mercado 

requer trabalhadores que aceitam e se adequam as constantes mudanças. O que eles 

precisam é de estarem dispostos a fazer várias atividades, sem na verdade, conhecer 

aprofundamente nenhuma. São estas questões que os tornam trabalhadores 
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multifuncionais, ou seja, que aprendam a executar com rapidez as mais diversificadas 

atividades requeridas pelo mercado na era da produção flexível. 

Compreende-se então que as determinações que medeiam à reprodução do 

sistema capitalista, que têm o ensino por competências para a empregabilidade como 

instrumentos constitutivos nas relações sociais de trabalho e produção, acaba por 

responsabilizar os próprios indivíduos a buscarem e criarem as condições para o 

trabalho. Assim, a internalização desses fundamentos pela classe que vive do trabalho se 

torna o requisito fundamental, não necessariamente para ingressarem e permanecerem 

no mercado, pois não há espaço de inserção para todos, mas sim, para aprenderem a 

serem trabalhadores de fácil adaptação, no sentido de saberem ser e expressar o que os 

empregadores querem. Ou seja, de saberem quais são os seus lugares no trabalho e de 

aceitar o que se coloca para eles.  
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GT6 – Reestruturação Produtiva, Trabalho, Educação e Meio Ambiente 

 
A DESINDUSTRIALIZAÇÃO, A CONSTITUIÇÃO DO PRECARIADO E A 
FORMAÇÃO ESCOLAR PARA O TRABALHO QUE NEGA O PRÓPRIO 

TRABALHO E O TRABALHADOR 
 

Adnilson José da Silva1 
 

Resumo 

O estudo aqui sintetizado reflete sobre as relações entre o mundo do trabalho e as 
políticas educacionais brasileiras desde a década de 1980. A partir de produções das 
áreas de Economia e de Sociologia do Trabalho analisa-se, à luz da filosofia da práxis,  
movimentos diretamente influentes na regulação social e na definição de perspectivas 
político-pedagógicas de escolas públicas, como o processo de desindustrialização e a 
formação do precariado no contexto do pós-fordismo em um bloco histórico que 
compreende mais de três décadas. São aspectos da desindustrialização: sofisticação dos 
meios de produção e consequente impacto na diminuição de postos de trabalho, 
aumento da demanda na área de serviços, menor participação da indústria no produto 
interno bruto (PIB), substituição de fábricas por montadoras, elevação da exportação de 
commodities, elevação de importações de bens de produção, duráveis e de consumo, e 
expansão do mercado financeiro. No âmbito da desindustrialização ocorre a formação 
do precariado, o qual se caracteriza pela financeirização do trabalho, pela alta 
rotatividade de trabalhadores, pela elevação da insatisfação no trabalho, pelo aumento 
de acidentes de trabalho e de doenças laborais, entre outros que degradam as condições 
materiais de trabalho e de sobrevivência. Pari passu à desindustrialização e à formação 
do precariado, promove-se o chamado gerencialismo em educação fundamentado no 
conceito de qualidade total e voltado desde a escola para a captação da subjetividade 
dos trabalhadores como flagrante reflexo das políticas educacionais gerencialistas 
implementadas nos Estados Unidos da América a partir da década de 1990, as quais, 
conduzidas por reformadores corporativos, produziram falsas identificações entre a 
educação e o mundo empresarial e aplicaram às escolas princípios de negócios, 
organização, administração, marketing, responsabilização de professores e alunos e 
testes padronizados. No Brasil, essa perspectiva é percebida pelo léxico que 
compreende os imperativos do empreendedorismo e dos seus familiares “negócios”, 
“desenvolvimento de competências”, “qualidade” e “competitividade”, os quais 
substituíram o discurso produtivista de fase fordista que rezava o “controle”, o “menor 
tempo”, a “maior produção” e a “estocagem” em sua ação de produção e de regulação 
social. 
 
Palavras-chave: Políticas educacionais. Desindustrialização. Precariado.   
 
 
 

                                                             
1 Doutor em Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná. Professor adjunto da Universidade Estadual 
do Centro-Oeste (UNICENTRO). Programa Nacional de Pós-Doutorado da Coordenação Nacional de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PNPD/CAPES). prof.adnilson@hotmail.com 
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Introdução 

A formação escolar para o trabalho que nega o próprio trabalho e o trabalhador 

se situa no contexto do liberalismo econômico e é uma constante histórica sobretudo 

durante o século XX. Em longa fase de transição para formas mais acentuadas de 

exploração capitalista, o neoliberalismo se instalou pari passu ao desenvolvimento de 

tecnologias enquadradas como formas flexíveis de produção, as quais têm no toyotismo 

a sua materialização inicial, situada na década de 1950, e prossegue até o que se chama 

hodiernamente de indústria 4.0. Levando-se em conta que quanto mais evoluem os 

recursos instrumentais proporcionadores de acumulação de riquezas, tanto mais se 

dispensa a presença humana no processo de trabalho, entende-se que tanto o liberalismo 

quanto o neoliberalismo são formas de regulação social negadoras do trabalho e do 

trabalhador na medida em que afirmam o capital e o sujeito burguês como elementos de 

absoluto poder nessa contradição. 

O caminho do poder burguês é ladrilhado por políticas de submissão do poder 

político, o qual se reduz a instrumento de organização das relações de produção em 

favor do capital. Nesse movimento, providencia-se à ordem burguesa desde a 

descoberta e disponibilização de fontes de energia e de ferramental tecnológico geral até 

a educação de trabalhadores e as mediações para a sua inserção no mercado. É comum 

que essa dinâmica se opere mediante discursos de legalidade adaptando-se o direito às 

demandas dos ricos ou justificando-se, ainda em favor dos ricos, desvios legais que 

lesam os trabalhadores. Tanto a social-democracia quanto o neoliberalismo, ora 

vestindo casacas de festa, ora fardas militares, funcionam para garantir a concentração 

da riqueza. Todavia, os bailes e marchas neoliberais são mais acelerados. Por essa 

razão, convém situar a questão educacional no âmbito do neoliberalismo iniciando-se 

por aspectos históricos dessa perspectiva de poder. Essa ação enfocará os casos chileno 

e brasileiro, pela correspondência entre eles, e incluirá definições conceituais de 

neoliberalismo apoiadas em literatura especializada.    
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Desenvolvimento 
 
O ideário neoliberal ganhou estrutura e propaganda em nível mundial mediante a 

combinação política promovida pela primeira ministra britânica Margareth Thacher e 

pelo presidente estadunidense Ronald Reagan. Sob o pretexto de modernizar a gestão 

pública mediante o controle de gastos do governo, a prevenção da inflação e o aumento 

dos investimentos, a dupla Reagan/Thacher manteve-se no poder durante toda a década 

de 1980 promovendo o fortalecimento do capital privado, incluindo-se sua penetração 

em áreas de essencial importância que até então haviam sido mantidas sob gestão 

estatal, e enfraquecendo sindicatos de trabalhadores. Na contradição fundamental do 

capitalismo o estado neoliberal assume o partido do capital.  

Entretanto, importa observar que a cartilha neoliberal não foi criada por Reagan 

ou Thacher, uma vez que um contemporâneo da dupla, o ditador Augusto Pinochet, já a 

empregava no Chile desde 1973 quando assumiu o poder através de um golpe militar. 

Cabe ainda pontuar que mesmo Pinochet não foi o teorizador da forma neoliberal que 

ele mesmo aplicara, pois desde a década de 1940 a minimização do estado frente ao 

mercado já era defendida por Friedrich Hayek, o que se constituiu como um dos 

referenciais para o empresário chileno Jorge Alessandri Rodríguez quando este foi 

ministro da fazenda de 1947 a 1950, portanto logo após a segunda guerra mundial, e 

presidente da república de 1958 a 1964. Pretendendo voltar à presidência do Chile em 

1970, Jorge Alessandri Rodríguez fundamentou o seu plano de governo na minimização 

do poder do estado, na venda de ativos estatais, na neutralização das organizações 

trabalhistas e em outros princípios do que posteriormente ficou conhecido como 

neoliberalismo. Ele perdeu as eleições para Salvador Allende por pequena diferença de 

votos, mas viu seu plano de governo aplicado por Pinochet três anos mais tarde com o 

auxílio de economistas chilenos pós-graduados nos Estados Unidos da América, os 

Chicago Boys, que promoveram ajustes nos planos de Alessandri em ações combinadas 

com os preparativos do golpe que matou Allende e alçou Pinochet à presidência. 

(GAVILÁN, 2013) 

O general Pinochet promoveu o chamado milagre chileno. Em todo o período do 

governo pinochista a inflação caiu de 352% (em 1973) para 26,04% (em 1990) e o PIB 

per capita subiu 79,8%, enquanto o PIB total cresceu 191%. Isso animou louvores 

estadunidenses ao seu governo, mas a claque neoliberal ignorou intencionalmente o pico 
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de 22% de desemprego registrado em 1983, a queda real do salário em 40%, a cassa de 

direitos previdenciários (sobretudo de aposentadoria), o aumento de 100% de indigência 

alcançando 40% da população chilena (BANCO MUNDIAL, 2019) e o saldo de 

quarenta mil torturados, dos quais mais de três mil morreram vítimas do estado chileno 

(SANTOS, 2011). A combinação de arrocho, violência e empobrecimento da massa 

trabalhadora com elevação do PIB nacional dá a fórmula da aceleração e intensificação 

da concentração de riqueza que é própria do neoliberalismo. Vale dizer, se o liberalismo 

econômico, que é a alma do capitalismo, leva às desigualdades de classe, o 

neoliberalismo o faz com intensidade acelerada e violência ampliada. 

  Identifica-se três fortes investidas do neoliberalismo no cenário brasileiro, 

iniciadas ao final da década de 1980. Chama a atenção o fato de tais investidas terem 

ocorrido logo após a modernização do estado brasileiro promovido pela Constituição 

Federal de 1988, a qual foi aclamada como constituição cidadã por conter um modelo 

de estado democrático de direito em um curto período após o término de um regime 

militar que articulara-se com a ditadura de Pinochet e que também suprimira liberdades 

fundamentais durante duas décadas2.   

O presidente Fernando Collor de Melo (1990 a 1992) adotou as orientações 

neoliberais em seu curto governo com o discurso de extinguir privilégios na esfera 

pública, de dinamizar os serviços públicos e de atrair investimentos externos em favor 

dos mais pobres a quem chamava de descamisados e pés descalços. O choque 

promovido por Collor mediante a aplicação de políticas neoliberais gerou grande 

descontentamento entre as camadas populares que se viram em meio a uma recessão 

econômica, e entre o empresariado nacional que se sentiu preterido diante dos 

capitalistas estrangeiros. O mandato de Collor foi interrompido e o seu vice, Itamar 

Franco, refreou as políticas neoliberais até 1995. 

Por dois mandatos seguidos (1995 a 2002), o presidente Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) promoveu a segunda onda neoliberal no Brasil. Prometendo incluir o 

país no círculo mundial mais desenvolvido, FHC acentuou a modernização econômica e 

levou a cabo uma série de privatizações e terceirizações que tiraram do estado o 

protagonismo em várias áreas específicas dos campos industrial, comercial e financeiro. 

                                                             
2 No contexto da Operação Condor, sob orientação da Central Intelligence Agency (CIA), houve 

cooperação entre Brasil, Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai. Vide Dinges (2005).    
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A flexibilização nas relações de trabalho promovida por FHC favoreceu o setor 

empresarista, sobretudo o multinacional. Foi no seu primeiro mandato que promulgou-

se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 9394/96, a qual 

sustenta a investida neoliberal no campo educacional brasileiro e tem na sua 

atualização, chamada reforma do ensino médio, de 2017, a mais recente promessa de 

um bom futuro.       

 O governo de Michel Temer marcou a virada de uma política nacional de certa 

conciliação de classe promovida por Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e por Dilma 

Rousseff (2011-2016), marcada por elevada taxa de emprego, distribuição de renda e 

incremento a programas sociais, para uma política de aberto ataque à classe 

trabalhadora e assunção de uma direção neoliberal. Sob Temer esvaziou-se um conjunto 

de direitos que haviam se consolidado no campo do trabalho desde a década de 1940 e 

alterou-se a configuração do ensino médio escolar, o qual ganhou contornos simpáticos 

mediante grande propaganda promovida pelo governo mas na verdade desponta com 

favorecimentos à iniciativa privada e potencialização da desigualdade entre as classes 

sociais.  

A reforma trabalhista empreendida pelo governo de Michel Temer foi 

propagandeada em nome de uma supostamente necessária modernização e imperativa 

flexibilização das relações entre patrões e empregados que, alegou-se, conferisse maior 

autonomia e protagonismo a esses últimos. Os interessados na reforma, a partir do 

próprio presidente da República, repetiram à exaustão que os trabalhadores seriam 

beneficiados por uma nova situação em que valesse mais o combinado do que o 

legislado. Essas alegações esconderam a clássica forma de favorecimento do capital 

mediante o enfraquecimento dos sindicatos. Nas novas relações de trabalho que se 

impõem no Brasil está autorizada, por exemplo, a demissão de funcionários em massa 

sem qualquer mediação sindical por negociação, acordo coletivo ou outra ação de 

salvaguarda ao trabalhador. Advogou-se por um suposto poder individual para que cada 

trabalhador reclamasse junto ao seu empregador a jornada de trabalho que melhor lhe 

conviesse.  

Em janeiro de 2017 foi criado o Fórum Interinstitucional de Defesa do Direito 

do Trabalho e da Previdência Social, formado pelo Ministério Público do Trabalho 

(MPT) e outras 28 instituições como centrais sindicais, confederações e federações 

trabalhistas, sindicatos de variadas categorias e associações de trabalhadores. O 
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procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, manifestou-se publicamente 

através de uma nota técnica3 contra a reforma trabalhista indicando a falácia da nova 

regulamentação. Segundo ele, pela possibilidade de contrato por trabalho intermitente se 

extingue a garantia de jornadas mínimas de trabalho, passando os trabalhadores a 

receber conforme o tempo efetivamente trabalhado e tendo férias, 13º salário e fundo de 

garantia por tempo de serviço (FGTS) na mesma proporção. Para Fleury, a intermitência 

abre possibilidade de contratação em condições de subemprego e "Não assegura nem 

mesmo o recebimento de um salário mínimo mensal pelo trabalhador, ferindo de morte 

a norma constitucional sobre este tema". Essa flexibilização de horas e horários afeta 

diretamente o direito dos trabalhadores a receber por horas extras trabalhadas, uma vez 

que cada empresa pode criar um banco de horas a serem usufruídas como folga pelos 

trabalhadores até um período de seis meses, após o qual fica a empresa responsável pelo 

pagamento de tais horas extras em dinheiro. O procurador-geral do Trabalho afirma que 

essa configuração acabará com a hora extra, pois a total flexibilização da jornada de 

trabalho as tornará raras. (BRASIL, 2017)       

Defendendo que se intensifiquem a proteção aos trabalhadores em períodos 

marcados por crises econômicas, o chefe do MPT adverte que todos os países que 

flexibilizaram o Direito do Trabalho promoveram diminuição de empregos, 

precarização permanente do trabalho e aprofundamento das crises. E denuncia que   

 

Todas essas propostas já existiam antes da crise econômica. Nenhuma 
proposta é 100% inovadora. Quando o Brasil surfava em uma situação 
altamente favorável, essas propostas já existiam e eram defendidas 
pelos mesmos grupos econômicos e políticos. Esse argumento cai por 
terra a partir do momento em que essas propostas idênticas foram 

                                                             
3 Trata-se da Nota Técnica n. 5, de 17 de abril de 2017, produzida pelo grupo de trabalho inst ituído 
pela Portaria PGT nº 2, de 9 de janeiro de 2017. Essa nota alertou para “[...] violações à 
ordem const itucional, demonstrar o profundo prejuízo ao equilíbrio da relação capital-
trabalho, bem como a facilitação das fraudes trabalhistas e da corrupção nas relações 
colet ivas de trabalho, e o aprofundamento da insegurança jurídica”.  A nota estruturou-se 
por tópicos e alertou os poderes envolvidos na reforma traba lhista quanto ao déficit 
democrático gerado pela ausência de debate da proposta com a sociedade, à terceir ização 
sem limites e o desvirtuamento do trabalho autônomo, à prevalência do negociado sobre o 
legislado e enfraquecimento da representação sindical, à omissão em relação às condutas 
ant issindicais, às restrições ao acesso à Justiça do Trabalho , às limitações às decisões da 
Just iça do Trabalho especialmente quanto às restrições da reparação do dano moral, à 
exclusão ou redução da responsabilidade do empregador, aos prejuízos aos direitos de 
pessoas com deficiência e aos jovens aprendizes, à criação da categoria do empregado 
hipersuficiente, à redução de direitos reconhecidos em lei ou pela jurisprudência  e às 
modalidades de contratação para subemprego, com renda inferior ao salário mínimo mensal. 
(BRASIL, 2017) 
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apresentadas quando o Brasil tinha uma economia pujante. (FLEURY 
apud PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO, 2017)  

        

 

Um dos maiores porta-vozes de políticos, empresários e técnicos favoráveis à 

reforma trabalhista foi o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Ives 

Gandra da Silva Martins Filho. Aparentemente indiferente às questões relacionadas à 

crise social que a reforma acarretaria e mesmo diante dos alertas de que haveria 

diminuição de empregos e de renda, Gandra afirmou que a manutenção de empregos é 

incompatível com a manutenção de direitos e que a nova legislação seria necessária para 

proteger juridicamente as empresas no ambiente de tecnologias renovadas. 

(ALEGRETTI, 2017) 

A reforma trabalhista foi aprovada e passou a vigorar através da Lei n. 14.467, 

de 13 de julho de 2017. Seis meses depois, o índice nacional de desemprego alcançou 

13% e o número de desalentados ultrapassou os 4 milhões. No ano seguinte, 2018, o 

percentual de desempregados manteve-se o mesmo e a quantidade de desalentados 

aumentou para 4,9 milhões. (RENAUX, 2019; MARTINS, 2019) Políticas 

favorecedoras aos rentistas se denunciam pelos índices acima expostos, sobretudo 

quando comparados com o histórico de lucros dos bancos, os quais subiram de 18,42 

bilhões de reais em 2018 para 19,95 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2019. 

(ALVARENGA, 2019) Trata-se, evidentemente, de um projeto anti-trabalho e anti-

trabalhadores, que, não gerando valor efetivo por meio do trabalho, gera preço e capital 

fictício em um movimento que endivida o governo, tira dos pobres e abastece o capital 

financeiro. Tendo tudo isso como fundo, combinam-se a desindustrialização e a 

formação do precariado. 

O processo de desindustrialização brasileiro se revela pela queda da participação 

da indústria na constituição do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Trata-se de uma 

desindustrialização precoce, uma vez que ocorre antes de se implantar no Brasil as 

formas flexíveis de produção. A perda de competitividade industrial se intensifica desde 

a década de 1980 reforçando a dependência brasileira da exportação de commodities. O 

quadro se agravou mediante a liberalização comercial promovida no começo da década 

de 1990, logo, já com as primeiras investidas neoliberais. Desde os anos 1980 não há 

coordenação entre agentes públicos e privados para o crescimento econômico, o que 
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significa que a política industrial não é reconhecida e valorizada como importante 

componente da política econômica “[...]  capaz de articular novos setores industriais e 

agentes econômicos ao redor de um projeto de crescimento que proporcionou as 

maiores taxas de expansão do PIB brasileiro ao longo do século XX”. (AZEVEDO, 

FEIJÓ, CORONEL, 2013, p. 18)  

Nota-se que os objetivos das leis 5.692/71 e 9.394/96, no que diz respeito à 

formação para o trabalho, são traídos pelo movimento de desindustrialização. Enquanto 

a primeira servia a uma perspectiva de industrialização e de regulação social em moldes 

fordistas, a segunda busca atender ao modelo de trabalho industrial de orientação 

toyotista. Todavia, sem indústria, sem trabalho efetivamente gerador de valor e com 

uma orientação política e econômica em favor do capital financeiro (que nada produz), 

nega-se o trabalho e o trabalhador.  

 No cenário mundial desponta o novo estágio dos meios e modos de produção e 

de organização da vida material, o qual é impulsionado pela inteligência artificial, pela 

biologia sintética, pela nanotecnologia, pelos programas informatizados capazes de 

realizar análises de dados massivamente, pela impressão 3D e pela crescente 

possibilidade de conexão entre equipamentos e dispositivos via internet. Toda essa 

tecnologia converge sinergicamente e integra o mundo físico, o mundo biológico e o 

mundo digital. (SCHWAB, 2016, p. 16) Trata-se da quarta revolução industrial, ou 

indústria 4.0, a qual promete menor consumo de energia e de recursos naturais e maior 

possibilidade de customização dos produtos. Porém, ao proporcionar crescente 

incorporação de tecnologia digital para coleta e interpretação de dados, para a definição 

de padrões de produção e de serviços, para logística e para comunicação, a indústria 4.0 

dispensa o trabalho humano. (SCHWAB, 2016, p. 58)  

 Tanto o insucesso da indústria fordista e do nascente toyotismo quanto o sucesso 

da indústria 4.0 custam muito caro à classe trabalhadora. Prevê-se “[...] desemprego 

estrutural e elevada polarização das estruturas sociais entre ricos e pobres e, ainda, o 

aniquilamento da classe média assalariada”. (POCHMANN, 2016, p. 152) Seja sem 

trabalho para todos ou sem trabalho para a maioria, os capitalistas buscam preservar 

suas taxas de lucros e embarcam no financismo para substituir a derrocada industrial e 

na aniquilação de direitos dos trabalhadores. As funções remuneradas, poucas e de 

parcos ganhos para os trabalhadores, levam à constituição do precariado.    
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O fenômeno social do precariado não se reduz ao da precarização do trabalho, 

que equivale a precarização das condições materiais de vida do trabalhador, mas o 

envolve historicamente em sua síntese e ganha seus contornos mais definidores no 

contexto da flexibilização produtiva, notadamente do toyotismo. Para Giovanni Alves, o 

precariado se define pelo que ele chama de condição de proletariedade e pela aspiração 

frustrada a uma vida plena de sentido. Para o autor, a condição de proletariedade reúne 

os atributos existenciais que foram legados aos trabalhadores pelo modo de produção e 

de regulação social capitalista, portanto, disseminados por intelectuais orgânicos à 

burguesia. Tais atributos compreendem “[...] subalternidade, acaso e contingência, 

insegurança e descontrole existencial, incomunicabilidade, corrosão do caráter, deriva 

pessoal e sofrimento [além de] risco e periculosidade, invisibilidade social, 

experimentação e manipulação, prosaísmo e desencantamento”. Percebe-se que a 

frustração à aspiração de uma vida plena de sentido é inerente à condição de 

proletariedade porque essa reúne deriva pessoal, sofrimento, prosaísmo e 

desencantamento. Segundo Alves, o precariado tem delimitações precisas, constituindo-

se         

 

[...] por jovens-adultos – na faixa etária dos 20-40 anos – altamente 
escolarizados e “pobres” na acepção convencional, isto é, 
objetivamente inseridos em estatutos salariais precários. Portanto, eles 
são jovens-adultos, cultos e pobres: eis os traços distintivos de homens 
e mulheres assalariados que constituem a camada social do precariado. 
Por serem jovens-adultos altamente escolarizados, eles possuem uma 
carga de expectativas, aspirações e sonhos de realização profissional e 
vida plena de sentido. (ALVES, 2012, com destaque do original)   

 

  

 As expectativas do precariado restam traídas frente às condições que marcam a 

formação escolar para o trabalho, o acesso ao trabalho remunerado e as relações de 

trabalho precarizadas. Aliás, a formação escolar para o trabalho tal como se desenha na 

atual legislação e como foi propagandeada sob patrocínio do governo de Michel Temer 

infla as expectativas de jovens brasileiros. A chamada reforma do Ensino Médio, que foi 

determinada pela lei n. 13.415/2017, originou-se a Medida Provisória do Novo Ensino 

Médio n. 746/2016, assinada por Temer. A referida lei altera a LDB n. 9.394/96, entre 

outras leis, e foi objeto de crítica em todo o território nacional por ser considerada como 

impositiva, uma vez que não foi debatida com trabalhadores e especialistas da educação, 
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com alunos e com segmentos da sociedade em geral. 

 Foi difundida entre os alunos, pela propaganda oficial, que a qualidade do ensino 

seria ampliada graças a uma reorganização escolar e a um suprimento material 

governamental com laboratórios e outros aparelhos didáticos e pedagógicos capazes de 

garantir percursos formativos variados. O sucesso do novo ensino médio seria coroado 

pela escolha livre dos percursos formativos por parte dos alunos. Tais percursos 

substituem o caráter generalista original e possibilitam que os jovens se mantenham em 

áreas de sua preferência, como humanidades, ciências biológicas ou ciências exatas, ou 

ainda, que busquem formação profissionalizante. De acordo com o Art. 35A, § 7º, da lei 

n. 13.415/2017, as escolas assegurarão aos jovens alunos “[...] um trabalho voltado para 

a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos 

e socioemocionais”. (BRASIL, 2017) O texto legal faz vislumbrar o melhor dos 

mundos, todavia, a histórica impotência da educação pública não se revela pelas leis que 

se alternaram no cenário educacional, e sim, pelas efetivas condições materiais em que 

escolas e alunos são inseridos ou mesmo enredados. Considerando-se que os cortes 

orçamentários constantes, inclusive na área educacional, são a prática mor das políticas 

neoliberais, e que o Brasil é submetido a essa pauta que impõe míngua ao setor público, 

é de se desconfiar se os governos investirão mesmo em equipamentos escolares. Daí a 

crer que todo jovem, onde quer que resida, terá garantida com qualidade toda a estrutura 

necessária para trilhar o percurso formativo de sua escolha, é um desafio ao qual o 

próprio Candido de Voltaire recusaria.  

 Especificamente sobre a formação escolar para o trabalho, a lei n. 13.415/2017 

estabelece em seu Art. 36, § 6º, que  

 

A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase 
técnica e profissional considerará: I – a inclusão de vivências práticas 
de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, 
estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de 
instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem 
profissional; II – a possibilidade de concessão de certificados 
intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for 
estruturada e organizada em etapas com terminalidade. (BRASIL, 
2017) 

 

 Trata-se de mais um limite que se impõe às expectativas dos alunos: o critério 

dos sistemas de ensino. O quadro nacional de derrocada econômica com elevação do 
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desemprego, com desalento triplicado entre os mais jovens, com desestímulo à 

formação técnica e profissional causado pela perda de direitos e pela diminuição do 

poder de compra, aliado aos cortes de verbas, certamente influenciará os critérios dos 

sistemas de ensino e se ofertará aos jovens estudantes bem menos do que a propaganda 

oficial promete.       

 

Considerações finais 

O presente texto apresenta elementos contemporâneos que se organicizam no 

âmbito dos debates sobre trabalho e formação escolar, a saber, o processo de 

desindustrialização e a formação do precariado no contexto do pós-fordismo. 

Desindustrialização e formação do precariado encerram fenômenos sociais de alta 

gravidade, os quais marcam, de um lado, oligarquias econômicas cada vez mais restritas 

que se locupletam pelo rentismo e, de outro, os trabalhadores, cada vez mais numerosos, 

sob o flagelo do desemprego e do desalento. Pois é nesse contexto que se implantam 

reformas governamentais que solapam o estado democrático de direito minimizando as 

condições materiais de existência da classe trabalhadora. A supressão de direitos 

trabalhistas e previdenciários sob a promessa de ampliação de postos de trabalho com 

maior liberdade para o trabalhador, e a desconfiguração da educação pública 

democrática com juras de suprimento material e de maior liberdade para os estudantes 

escondem a exponencial elevação de lucros bancários, a desesperada salvaguarda da 

taxa de lucros de pequenos capitalistas, a enorme concentração de riqueza em poucas 

mãos e as restrições que as velhas promessas neoliberais sempre impuseram às escolas 

públicas.           

A desindustrialização brasileira concorre para tornar ainda mais tardia a 

configuração toyotista do trabalho e a implantação da indústria 4.0. E, mesmo que  

estivesse implantada, a tecnologia de ponta nunca foi garantia de justo acesso de todos 

aos bens produzidos conforme a mínima necessidade de cada um. Mas essa é uma 

questão de materialidade histórica, ao largo da qual os intelectuais orgânicos ao capital 

se esforçam para manter a população. Em outras palavras, não importa se o mundo do 

trabalho encolhe quantitativamente e se ouriça contra o trabalhador qualitativamente, 

desde que seja mantido e disseminado o léxico que compreende os imperativos do 

empreendedorismo e dos seus familiares “negócios”, “desenvolvimento de 
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competências”, “qualidade” e “competitividade”, os quais substituíram o discurso 

produtivista de fase fordista que rezava o “controle”, o “menor tempo”, a “maior 

produção” e a “estocagem” em sua ação de produção e de regulação social. 

O quadro histórico apresenta elementos conhecidos: pouco trabalho, parcos 

salários e promessas para o futuro. Entre as pontes para o futuro novamente se coloca a 

escola, a qual aparece modernizada e atualizada em todos os documentos prospectivos, 

mas não chega fiel à sua descrição à maioria da juventude. Os discursos oficiais não 

resistem às análises criteriosas e críticas. A estratégia contra os pobres se renova e o 

materialismo histórico continua maldito nas bocas dos intelectuais da burguesia.  
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R esumo 

A perspectiva que buscamos é compreender em que medida as políticas educacionais 

implementadas a partir da década de 1990 no Brasil articulada aos padrões de 

reestruturação econômica global e acumulação flexível, influenciam o processo de 

privatização e mercantilização da educação superior, assim como isso se reflete nas 

condições de trabalho dos docentes no setor privado e quais as conseqüê ncias para os 

professores que atuam em uma instituição subsidiária de um Conglomerado 

Educacional localizado na cidade de São Paulo. Parte-se da hipótese de que a 

privatização e a conseqüente expansão do setor com o surgimento de grandes 

conglomerados educacionais de capital aberto influenciam as condições do trabalho 

docente. Quanto aos aspectos teórico-metodológicos adota-se o método dialético e 

busca–se desenvolver uma análise do objeto em sua totalidade, em suas múltiplas 

determinações, para a compreensão do conjunto de relações que permeiam a discussão 

sobre as condições da carreira docente na educação superior privada. Os resultados 

parciais indicam uma concentração do mercado em quatro grandes grupos educacionais 

de capital aberto na educação superior Estácio, K roton, Anima e a Ser Educacional, no 

qual essas empresas apresentaram um desempenho acima da média das receitas das 

empresas brasileiras de outros setores da economia.  Entretanto, apesar dessas IES 

privadas apresentarem resultados acima da média nos últimos anos estes não se converte 

em investimentos em pesquisa e desenvolvimento do ensino e conhecimento.  
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1 Introduçã o  

              O objeto de investigação desta pesquisa são as supostas mudanças ocorridas no 

trabalho e na carreira docente dos profissionais que atuam na educação superior privada, 

e que trabalham em uma instituição subsidiária de um conglomerado educacional, na 

cidade de São Paulo. 

           Parte-se do pressuposto de que por volta da segunda metade do século X X , os 

países capitalistas iniciam reformas no âmbito político-econômico para adaptar seus 

governos à nova forma de acumulação do capital, que tem como principal característica 

a predominância do capital financeiro e o regime de produção flexível (HARV EY , 

1992). Em meados do século X X , o paradigma Neoliberal, caracterizado por um 

conjunto de ideias político-econômicas, se hegemoniza, favorecendo mudanças em 

escala mundial nos campos político, econômico, social e cultural. Na América Latina 

segundo Fiori (1995, p. 234) o paradigma neoliberal é definido como um plano único de 

ajustamento das economias periféricas implementado pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial. Na esfera administrativa, constituiu-se um 

novo paradigma de gestão e organização do setor público, tendo como consequê ncia a 

reestruturação das instituições públicas para se adaptarem às demandas do mercado. 

          No Brasil essa reforma foi estabelecida a partir de 1995 no governo de Fernando 

Henrique Cardoso  no âmbito do ministério administrativo de reforma do Estado – 

MARE, por meio do plano diretor. Tal plano visava implementar essas medidas que 

tinham como principais diretrizes a privatização e a reconfiguração do Estado brasileiro, 

o qual passava de provedor de bens e serviços sociais para regulador e controlador 

destes serviços que seriam transferidos para o setor privado. 

          No setor educacional, as reformas do ensino foram adotadas no país inicialmente 

no Ensino Fundamental e se estenderam para toda Educação Básica e Educação 

Superior no decorrer do governo de Fernando Henrique Cardoso.  

         Para Chaves (2010, p. 485) “A ideia básica presente nas reformas educativas, 

iniciadas na década de 1990, é que os sistemas de ensino devem se tornar mais 

diversificados e flexíveis, objetivando maior competitividade com contenção de gastos”.     

       Assim, o governo brasileiro vem efetivando essas reformas na educação superior 

pela implementação de instrumentos normativos, tais como decretos, leis ordinárias, 

portarias e medidas provisórias objetivando a redução de gastos públicos. Destacam-se 

o Decreto n. 2.306, de 19 de agosto de 1997, instituído no governo de Fernando 
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Henrique Cardoso, que regulamentou o Sistema Federal de Educação – normatizando a 

tipologia e as atribuições das instituições de ensino superior, admitindo, de forma 

definitiva, as IES com fins lucrativos e estabelecendo, na referida tipologia, a 

diversificação daquelas instituições. As regras de organização do ensino superior e de 

avaliação de cursos foram alteradas, em 2001, pelas disposições do Decreto n. 

3.860/2001, que consolidou a expansão das instituições privadas do ensino superior no 

Brasil. 

          O governo de Luis Inácio Lula da Silva dá continuidade a essas políticas de 

incentivo à expansão do setor privado por meio do decreto n. 4.914, de 11/12/2003, que 

concedeu autonomia aos centros universitários, e do decreto n. 5.622, de 19/12/2005, 

que regulamenta a educação a distância no Brasil.  

            Para Pimenta (2017, p. 312) “o setor privado, desde o novo marco legal 

inaugurado pela LDB, começou a se expandir nas seguintes direções: concentração em 

grandes empresas, desconcentração regional e diversificação de cursos”. Por sua vez, o 

mercado se impõe implacável na educação superior ancorado nos princípios da 

eficiê ncia e produtividade. Subbbrack e Nogaro (2017, p. 420) ao analisarem o processo 

de democratização da educação superior no Brasil apontam que “a lógica da eficiê ncia e 

da produtividade vem amparada pelos organismos, que limitam a autonomia das 

instituições de ensino superior e abrem espaço para o empresariamento deste setor”. 

Desde 2007, o processo de mercantilização do ensino superior brasileiro vem 

adquirindo novos contornos. Observa-se um forte movimento de compra e venda de IES 

no setor privado. A lém das fusões, que tê m formado oligopólios na educação e que 

abrem o capital na bolsa de valores, há a promessa de expansão ainda mais intensa e 

incontrolável (CHAV ES, 2010).São quatro empresas educacionais que mais se 

destacam nesse mercado de capitais: a Estácio, a Kroton, a Anima e a Ser Educacional. 

É  importante ressaltar que grande parte do capital dessas empresas é oriunda de grupos 

estrangeiros, em especial, de bancos de investimentos norte-americanos e fundos de 

investimentos estrangeiros, que encontraram, nesse setor, um mercado muito favorável 

ao aumento de seus lucros (MALV ESSI, 2017). A  abertura do capital dessas empresas 

ao mercado de ações e a valorização destas possibilitam o aumento de seu capital, a 

compra de outras instituições menores, espalhadas no país, e, com isso, a formação de 

grandes grupos empresariais.  
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Assim, entre os anos de 2007 e 2015, foram realizadas 208 transações de 

aquisições, vendas e fusões entre as principais empresas de educação no Brasil (K PMG, 

2016). Desse total, 139 transações foram atribuídas às instituições de educação superior 

até o ano de 2014 (CM Consultoria, 2014). Entre 2007 e 2014, 56 operações de fusões e 

aquisições foram realizadas pelos quatro maiores grupos educacionais do país.  

 

1.1 Objetivos 

         Analisar a mercantilização da educação superior no Brasil que viabilizou o 

ingresso de grandes grupos educacionais no setor privado de educação superior;  

         Estudar a reforma trabalhista de 2017 e as implicações desta reforma nas 

condições de trabalho dos docentes do setor privado; 

         V erificar as condições do trabalho docente na educação superior privada nos 

últimos anos no Brasil e como se definem as condições sociais de organização do 

trabalho nas instituições privadas; 

       Investigar se houve a intensificação e precarização do trabalho dos profissionais 

que atuam em um conglomerado Educacional. 

       Analisar o nível de entendimento desses docentes acerca das mudanças no campo 

da educação superior; os efeitos em sua carreira profissional e como estes professores as 

percebem e de que maneira lidam com elas.  

 

2 R eferencial T eórico 

           Constatou-se no levantamento do referencial teórico, no entanto, que grande 

parte das pesquisas sobre a educação superior no Brasil aponta para problemas que 

surgem em decorrê ncia da reforma deste nível educacional e da consequente expansão 

que ocorreu tanto na iniciativa privada como no setor público. Isto se deve, 

principalmente, pelas alterações que ocorreram na sociedade devido à crise no 

capitalismo em meados da década de 70 que passou a reorientar o papel desempenhado 

pelo Estado e consequentemente as políticas públicas direcionadas para a educação 

superior. (CARV ALHO, 2006). 

L iderada pela iniciativa privada, no início dos anos 1970, a expansão da 

educação superior foi impulsionada pela pressão de diversos segmentos da sociedade 

brasileira, que se tornava cada vez mais urbana e industrializada uma vez que para um 
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contingente cada vez maior da população, a formação superior passava a fazer parte de 

seus projetos de realização pessoal e de ascensão social. Assim, a iniciativa privada, 

atenta às demandas de novos e potenciais consumidores, respondeu de forma ágil e, 

apoiando-se na legislação disponível (LDB, 1061, reforma Universitária, 1968) a 

expansão logrou rapidamente estabelecer uma relação de complementaridade entre o 

setor público e o privado. 

A  década de 80 foi marcada por uma crise econômica decorrente do aumento das 

taxas de juros internacionais ocasionado pelas crises do petróleo em 1973 e 1979, que 

reverteram o fluxo de divisas para os países centrais, e o ajuste promovido pela política 

econômica do período provocou aumento da inflação, estagnação econômica e a queda 

dos salários reais.  

A  década de 80 foi um período de crise e de transição destacando que 

Politicamente, é caracterizada pelo longo e gradual processo de redemocratização que se 

iniciou com um declínio da repressão política, prosseguiu com a eleição de um 

presidente civil pelo Congresso em 1985 e terminou com uma nova Constituição em 

1988. Mas, economicamente, é uma década de crise econômica e inflação crescente. No 

ensino superior é uma época de estagnação. (CARV ALHO, 2006) 

No início década de 90, o Brasil ainda enfrentava uma crise econômica que se 

refletia em processos inflacionários crescentes e um Estado devedor, incapaz de manter 

políticas econômicas autônomas, o que o colocou à mercê  de diagnósticos e conselhos 

oriundos de organismos internacionais, especialmente o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial, que orientavam para a adoção de uma política de estabilidade 

monetária, ajuste fiscal, políticas anti-inflacionárias e liberalização da economia por 

meio de aberturas comerciais e privatizações. As propostas oriundas desses órgãos 

privilegiavam a soberania do mercado autorregulável e reduziam o tamanho e o papel 

do Estado. O FMI e o Banco Mundial defendiam corte nos gastos públicos como 

medida de ajustamento e o controle do déficit público ocupava lugar central nessa 

política macroeconômica juntamente com o controle inflacionário, assim, o equilíbrio 

dessas variáveis, de acordo com o FMI, era importante para o controle da economia. 

Em conformidade com as orientações dos organismos multilaterais em meados 

dos anos 90, no Governo Fernando Henrique Cardoso, houve a adoção de uma política 
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econômica baseada no ajuste fiscal e na implantação da reforma do Estado para reverter 

à situação de crise econômica enfrentada pelo Estado brasileiro desde os anos 80. A 

crítica ao Estado Intervencionista e a busca da minimização de sua atuação no que se 

refere às políticas sociais foram prescritas como solução para a retomada do 

crescimento econômico por meio de sua reforma. 

Para Dourado (2002, p. 240) naquela década se dá a consolidação da 

privatização da educação superior, concretizada a partir da “diversificação e 

diferenciação institucional nesse nível de ensino, num cenário marcado pela reforma do 

Estado – ancorada na perspectiva de minimização do papel do Estado diante das 

políticas públicas”.  

Para Adrião (2017, p. 129) “o processo de privatização da educação é entendido 

como a transferê ncia ou delegação das responsabilidades sobre a elaboração, a gestão de 

políticas educativas ou sobre a oferta educacional para o setor privado lucrativo e/ou 

não lucrativo”.  

 Mancebo e Léda (2009, p. 2) afirmam “que foi neste contexto de reestruturação 

do papel desempenhado pelo Estado brasileiro a partir da década de 90, que a 

privatização da educação superior se intensificou”. Assim este movimento se 

concretizou de duas formas distintas mais complementares entre si “a privatização no 

interior das instituições públicas e o incentivo para expansão das instituições privadas 

de educação superior”. Essas políticas para educação superior são implementadas pelo 

Estado seguindo as orientações dos organismos multilaterais, principalmente o Banco 

Mundial e são introduzidas e incentivadas mais fortemente a partir da Lei de Ditretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), lei 9.394/96.  

            Para Silva Júnior e Sguissardi (2013) nos anos mais recentes do século X X I, há 

formação de grupos educacionais que detê m capital acionário com cotação na Bolsa de 

V alores e que atuam tanto no ensino médio como no superior, buscando através de suas 

atividades educacionais a valorização do seu capital financeiro. 

             Ghirardi e K lafke (2017) estudo realizado pelos autores revela o surgimento de 

grandes grupos educacionais no Brasil nos últimos anos, o que de certa forma contribui 

para concentração no setor.  Os autores afirmam que operações de fusões e aquisições, 

abertura de capital e associação a parceiros internacionais movimentaram bilhões de 
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reais na última década e deram origem a conglomerados responsáveis por centenas de 

milhares de alunos. 

              Para Silva Júnior e Sguissardi (2013) esse fenômeno tem-se intensificado mais 

recentemente. Em 2011, essas operações de fusões e aquisições no ensino privado 

bateram recorde: foram 20 operações realizadas por apenas quatro empresas de capital 

aberto, movimentando R$ 2,4 bilhões. O valor recorde de transações é da K roton 

Educacional, que comprou por R$ 1,3 bilhão a Universidade do Norte do Paraná 

(Unopar), líder no segmento de ensino a distância. 

            No que diz respeito à precarização do trabalho docente na educação superior 

privada, pesquisadores como Mancebo (2007, 2011);  Bosi (2007); Silva Junior (2002), 

Sguissardi (2008);  Chaves (2005, 2010 e 2015); Malvessi (2017); Adrião (2017), 

A lmeida (2017) Piolli e Sousa (2017) apontam em suas pesquisas que há uma crescente 

intensificação e desvalorização do trabalho docente no setor privado que se concretiza 

pela sua privatização e mercantilização

2

 com o aumento do número de instituições 

privadas  incentivadas pelas políticas públicas de transferê ncias de recursos, seja 

diretamente pelo aumento do FIES bem como, pela transferê ncia indireta de recursos 

com as isenções fiscais auferidas pelo Prouni.  

           Assim, os trabalhadores da educação privada, em especial os docentes não 

passaram ilesos a esse processo, pois a consolidação da expansão mercantil ocorreu com 

base na incorporação de princípios e fundamentos do setor empresarial que prioriza o 

retorno do capital na otimização de recursos físicos e humanos. Sousa e Piolli (2017, p. 

145).  

            A  expansão da educação superior privada ocasionou um aumento significativo de 

matrículas e, consequentemente houve uma elevação no número de docentes nestas 

instituições. O Censo da educação de 2014 indica que em 2003 havia 165.358 docentes 

nessas instituições em 2014 esse número atinge 220.273 correspondendo a um aumento 

de 75% no período.   

          Sousa e Piolli (2017, p. 146) apontam que “tão logo constatados o crescimento do 

setor e o ascendente potencial de lucro resultante de diferentes estratégias e formas de 

subsídios públicos, iniciou-se o processo de precarização, cujo barateamento da mão de 
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obra, através de reengenharias e alteração nos processos de trabalho, foi apenas a 

expressão primeira, à qual se somaram a manipulação nos regimes de contrato de 

trabalho e a fragmentação da carreira docente”. 

            (BOSI, 2007) argumenta que é certo que tal crescimento da força de trabalho 

docente foi (e continua sendo) marcado pela flexibilização dos contratos trabalhistas. 

São essas possibilidades de contratação precária, abertas por práticas constituídas à 

margem da lei ou mesmo por modificações na legislação trabalhista, que tê m feito com 

que o número de docentes aumente. Bosi (2007, p. 1510) complementa destacando “é 

certo também que, tornado numericamente predominante, o trabalho considerado 

precário e informal tende a converter-se em medida para todo tipo de trabalho restante”. 

Por sua vez, a adesão das instituições de educação superior privadas a novos modelos 

organizacionais que visam a otimização de recursos com a redução dos custos fixos para 

aumento do retorno do capital se fundamentam de acordo com Sousa e Piolli (2017, p. 

147) “no modelo de planta flexível acentuada pela progressiva incorporação do discurso 

ideológico que acompanhou as articulações neoliberais, levou os professores 

trabalhadores nesse segmento a desenvolverem certa noção de sobrevivê ncia assentada 

no individualismo e na concorrê ncia”.  

          Assim, a adoção desse modelo organizacional de planta flexível converge para 

um discurso capaz de persuadir os trabalhadores que tem a necessidade de manutenção 

do emprego. Destacam Sousa e Piolli (2017, p. 147) que novas modalidades de 

funcionamento nas organizações contemporâneas emergem novas representações do 

trabalho. No campo educacional mercantilizado, compete aos docentes um novo 

estatuto profissional que inclui a mobilização de recursos subjetivos, estratégia que 

disfarça, quando não oculta, a maior exploração de sua força de trabalho.  

             Desse modo, a fragmentação do trabalho do professor ocorre a partir de novas 

modalidades de contratação, bem como novas denominações para o trabalho docente. 

Afirmam Sousa e Piolli (2017, p. 148) “as IES adotam nomenclaturas que excluem a 

palavra professor trata-se antes de tutor (de níveis I, II e III), monitor, instrutor e 

produtor de conteúdos”. Essas nomenclaturas servem para fragmentar e, sobretudo, 

romper com a noção da categoria.  

              Segundo Silva Júnior (2002), por meio da divisão das especialidades 

administrador, supervisor, orientador e coordenador o trabalhador docente não se 

identifica mais como professor. Igualmente a intensificação do trabalho docente ocorre 
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tanto pela ingerê ncia da tecnologia como também no aumento da relação 

aluno/professor em sala de aula e nas disciplinas da educação a distância que por um 

lado aumentam consideravelmente o número de alunos a atender com mais trabalhos a 

corrigir, mais relatórios para preencher e por outro menor remuneração, reconhecimento 

e autonomia. Sousa e Piolli (2017, p. 148). 

              Uma vez que se estabeleceu a expansão da educação superior pela via privada, 

observa-se uma tendê ncia cada vez mais predominante de mercantilização do trabalho 

docente materializada na introdução dos cursos à distância, na fragmentação, 

intensificação e descaracterização do trabalho docente, com professores responsáveis 

por conteúdo das disciplinas e outros denominados professores “tutores” que trabalham 

como tutor nos cursos à distância.  

            Para conseguirem maiores lucros as instituições privadas reduzem investimentos 

no mais importante à qualificação do professor. Para A lmeida (2017, p. 123) “demitem 

ou investem pouco em profissionais mais qualificados, com doutorado, devido ao 

custo”. Isto ocorre, pois, o mercado passa a ditar as regras já que a educação superior 

privada está concentrada em um número pequeno de instituições de grande porte que 

tem suas ações negociadas no mercado financeiro o qual insere um novo parâmetro para 

retorno do investimento. A lmeida (2017, p. 124) afirma que “se trata da introdução da 

lógica do curtíssimo prazo em detrimento do médio e longo prazo: exige-se reduzir 

custos para maximizar o valor do acionista”. Este autor ainda aponta que diminuir 

custos significa reduzir principalmente professores, mais bem formados. 

           As novas formas de organização do trabalho tê m resultado em processos danosos 

de intensificação que podem ser traduzidos em maiores níveis de desgastes físicos, 

mentais e emocionais para professores. 

                  

3 Procedimentos Metodológicos 

           Quanto aos aspectos teórico-metodológicos adota-se o método dialético e busca–

se desenvolver uma análise do objeto em sua totalidade, em suas múltiplas 

determinações, para a compreensão do conjunto de relações que permeiam a discussão 

sobre as condições da carreira docente na educação superior privada. Para (GHEDIN E 

FRANCO, 2008) fundamentalmente, incorpora-se o caráter sócio histórico e dialético 

da realidade social. Os princípios básicos desse método são a concepção e historicidade 

como condição para a compreensão do conhecimento e a realidade como um processo 
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histórico constituído a cada momento, por múltiplas determinações, fruto das forças 

contraditórias existentes no interior de si própria. 

            Com relação aos instrumentos e técnicas de geração de dados utiliza-se a 

pesquisa documental, tendo como fontes primárias os relatórios 

administrativos/financeiros e as demonstrações contábeis da K roton S.A. e Anhanguera 

Educacional bem como dados estatísticos dos Censos da Educação Superior, elaborados 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP/MEC). Serão ainda pesquisadas as informações veiculadas na bolsa de valores 

do Estado de São Paulo (BM&FBovespa) e  nos sites das duas maiores empresas de 

consultoria dedicadas a estudar o segmento da educação superior brasileira, bem como 

formas de tornar mais rentáveis as respectivas instituições privado-mercantis a Hoper e 

a CM consultoria, respectivamente.    

A pesquisa tem como sujeitos os professores que trabalham em uma IES Privada 

subsidiária de um oligopólio educacional localizado no município de São Paulo e a 

realização da pesquisa empírica, será a partir de entrevistas semiestruturadas, aplicadas 

junto aos docentes desta instituição.  

Uma entrevista consiste numa conversa intencional, geralmente entre duas 

pessoas, embora por vezes possa envolver mais pessoas, com o objetivo de obter 

informações sobre a outra. As entrevistas podem ser utilizadas de duas formas. Podem 

constituir a estratégia dominante para recolha de dados ou podem ser utilizadas em 

conjunto com a observação participante, análise de documentos e outras técnicas. Em 

todas estas situações, a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente 

uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo. Bogdan e 

Biklen  (1994, p. 134). 

Com o propósito de analisar as condições do trabalho docente na instituição 

pesquisada serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com alguns professores. 

  

 

4 R esultados 

          Malvessi (2017, p. 76-103) realizou uma análise econômico financeira com as 

maiores empresas do setor de educação superior no Brasil os resultados indicam para 
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concentração em quatro grandes grupos educacionais de capital aberto Estácio, K roton, 

Anima e a Ser Educacional, no qual essas empresas apresentaram um desempenho 

acima da média das receitas das empresas brasileiras de outros setores da economia.  

          

5 Considerações F inais 

          Apesar das instituições privadas apresentarem resultados acima da média nos 

últimos anos estes não se convertem em investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

do ensino e conhecimento. Malvessi (2017, p. 76) entende que “a falta de exigê ncia 

pelas entidades governamentais de um mínimo de investimentos sobre as receitas, 

visando introduzir um aumento da qualificação dos professores que venham representar 

melhorias constantes para as empresas que se beneficiam desses incentivos”.  

         Nessas instituições a remuneração média dos professores sobre a receita líquida 

caiu de 40% em 2011 para 37% em 2015, em contrapartida a receita bruta média 

cresceu 328% no período, enquanto os gastos com a remuneração dos professores em 

média cresceram 284% (MALV ESSI 2017, p. 95) 
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FRENTE AO NEOLIBERALISMO NO BRASIL 

 
Beatriz Bicalho1 

Amanda Silva Almeida 2 
 

Resumo 

Com declínio do meio de produção Fordista na década de 70, o espaço geográfico se 
sustenta a partir de uma Nova Ordem Mundial caracterizada pelo período técnico-
científico-informacional. Desse modo, o capitalismo se reconfigurou, alterando as 
formas de reprodução do capital e os mecanismos de funcionamento do trabalho. Nesse 
sentido, a pesquisa visa investigar as novas condições  atribuídas pela reestruturação 
produtiva no Brasil, seguido de uma metodologia sistematizada pela ordem qualitativa e 
o referencial teórico fundamentado pelo Materialismo Histórico Dialético, são citados 
os autores e pesquisadores Harvey (1992;2001), Soja (1993), e Hobsbawm (1995), para 
analisar as relações de fluidez e flexibilidade segundo uma perspectiva crítica do 
presente momento; as implicações da globalização através de Santos (2000);  de como o 
país se insere na Divisão Internacional do Trabalho (DIT) conforme os apontamentos 
indicados por Pochmann (2001); o conceito e caracterização do trabalho informal ao 
longo das discussões realizadas por Cacciamali (2016) e a partir da coleta de dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) investigar a taxa de desocupação 
entre 2002 até o primeiro trimestre de 2019 a fim de compreender os mecanismos 
políticos inseridos no Brasil para conter a crise econômica vigente que se intensificam 
sobretudo a partir de 2016, que coloca uma série de reformas aprovadas, tal como a 
PEC 241/55, a Reforma do Ensino Médio, a Reforma Trabalhista, a abertura da 
terceirização de serviços, o fim do Ministério do Trabalho e a nova proposta de 
Reforma da previdência.  Os resultados indicam as mudanças nas relações de trabalho 
ocorridas em função dos adventos do neoliberalismo que atinge e fere diretamente a 
condição de cidadania e a exclusão de direitos adquiridos pela classe trabalhadora ao 
longo de lutas e reivindicações. Destaca-se o contexto de precarização do trabalho, o 
aumento significativo do número de desempregados, da expansão de atividades 
informais e de subocupados. 
 

Palavras-chave: Informalidade do trabalho. Precarização trabalhista. Reestruturação 
produtiva 
 

 

 

                                                             
1 Graduanda em Geografia. Universidade Federal de Uberlândia.  Bolsista PET MEC/SESU. 
beatrizbicalho94@gmail.com 

2 Graduanda em Geografia. Universidade Federal de Uberlândia. Bolsista do Programa de Residência 
Pedagógica - CAPES. amandhaalmeiida@gmail.com 

1654



 

1 Introdução  

O modelo de produção capitalista se configurou na acumulação flexível, a partir 

da década de 1970, de tal forma na sociedade que gerou uma globalização cada vez 

mais articulada na alteração das condições de trabalho a partir da superexploração para 

o crescimento do capital, gerando padrões de desenvolvimento desigual, mão de obra 

excedente, alto índice de desemprego e precarização do trabalho, situações essas que 

surgem como manifestações de crise. Segundo Harvey (2001 p.47), as crises criam 

condições que forçam algum tipo de racionalização arbitrária no sistema de produção 

capitalista, que gera um custo social e provoca trágicas consequências humanas na 

forma de falências, colapsos financeiros, inflação, concentração do poder econômico e 

político, queda dos salários reais e desemprego. Dessa forma, surgem novas condições 

apropriadas, para a renovação da acumulação. Frente a isso, tem-se o Estado adotando 

medidas como a elevação da carga tributária com o intuito de aumentar a arrecadação 

do governo na tentativa de evitar sua vulnerabilidade às crises de superprodução, 

ocasionando o surgimento de novas alternativas à organização formal do modo de 

produção. É nesse contexto que surge a economia informal, entendida nessa discussão 

como formas econômicas no mercado de trabalho que fogem à regulamentação das 

legislações trabalhistas e de altos tributos governamentais, proporcionando a criação e 

diversas modalidades no âmbito do trabalho informal.  

 

1.1 Objetivos 

Sabendo-se que as crises no capitalismo surgem como indicativos de 

necessidade de alteração no modo de acumulação, essa discussão objetiva analisar o 

trabalho informal como um meio mais eficaz que o trabalho assalariado na extração da 

mais-valia e na redução de custos das empresas com os trabalhadores no Brasil, 

analisando, sobretudo, o período correspondente do ano de 2016 até o primeiro 

trimestre de 2019, evidenciando as condições da crise econômica e política ocorridas no 

país, bem como os arranjos da reestruturação produtiva frente ao neoliberalismo diante 

do alto índice de desemprego, da flexibilização das leis trabalhistas, da reforma da 

previdência e do aumento de desocupações no âmbito do trabalho, seguido do 

surgimento de contratos temporários sem direitos trabalhistas, de trabalhadores 

autônomos e das subocupações como força da mão de obra nos moldes das novas 

condições de trabalho atribuídas pelo mercado financeiro, para, a partir dessa discussão, 
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compreender como que as ações neoliberais do Estado para com a sociedade no âmbito 

da flexibilização do trabalho ocasionam na perda do cidadão de seus direitos à 

cidadania, ou seja, na perda de seus direitos democráticos frente ao Estado. 

 

2 Referencial Teórico 

A elaboração do trabalho possui em seu referencial um conjunto de autores, de 

diversas áreas, que trabalham sobretudo pelo viés do Materialismo Histórico Dialético, 

avaliando as condições empregadas na relação estrutural do neoliberalismo vigente 

como condição do modo de acumulação. Logo são utilizados como base da construção 

do texto, os Geógrafos Santos (2000), Harvey (1992;2001) e Soja (1993); Economistas 

Pochmann (2001), Tokman & Souza, (1976;1978) e Cacciamali (2016); o Historiador 

Hobsbawm (1995) e o Cientista Político Saes (2000). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa de origem qualitativa se materializa no apoio do referencial teórico 

já mencionados e na  construção e interpretação sistêmica de dados obtidos pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no que se diz respeito a taxa de 

desocupação do Brasil entre o primeiro trimestre de 2002 até o primeiro trimestre de 

2019, que corresponde ao fim do governo e gestão do ex-presidentes da república 

Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer 

e do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, visando a analisar as interferências e 

articulações do Estado diante da instabilidade de empregabilidade no país e as 

aplicações de políticas neoliberais diante da reestruturação do trabalho e o papel 

empregado pelo Brasil na Divisão Internacional do Trabalho (DIT).  

 

4 Resultados 

A crise política e econômica no Brasil 

O Governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003 – 2010) eleito pelo PT 

(Partido dos Trabalhadores) foi marcado, de maneira geral, por uma baixa taxa de 

desemprego, sendo representando por 5,3% no fim de seu mandato em 2010, o 

crescimento de uma média anual de 4% do Produto Interno Bruto Brasileiro, o aumento 

do salário mínimo e do poder de consumo da população, sobretudo da classe média e as 

diversas políticas voltadas para o desenvolvimento de programas sociais e da redução da 
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pobreza, tal como o Bolsa Família. Também deve-se ressaltar a alta popularidade no fim 

do seu mandato, que, segundo o IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística) obteve 87% de aprovação 2.002 em 140 municípios das 5 regiões do país.  

Posteriormente, seguindo de uma continuidade do governo petista, assume–se, a 

presidência Dilma Rousseff, que governou entre o período de 2011 até agosto de 2016.  

O tempo exercido pela ex-presidente Dilma Rousseff foi turbulento e conflituoso. Em 

Síntese, o governo foi marcado pela desaceleração econômica seguida de recessão do 

PIB, menores arrecadações de impostos, por diversas manifestações sociais entre 

classes, do descontentamento, sobretudo de grandes elites (tais como banqueiros e 

latifundiários), do aumento do índice desemprego e por fim, pelo seu afastamento 

presidencial em função ao processo de Impeachment em decorrência da acusação de 

crime de responsabilidade fiscal, que proporcionou ao até então vice-presidente Michel 

Temer MDB (Movimento Democrático Brasileiro) assumir o cargo de presidente do 

Brasil. 

O desemprego e a reestruturação produtiva do trabalho  

Inicialmente, deve-se compreender as novas dinâmicas de relações de poder 

estabelecidas na Divisão Internacional do Trabalho (DIT) partir dos adventos da 

globalização e os avanços técnico-científicos marcados neste período. Santos (2000, 

p12) classifica a globalização, não apenas como um novo sistema de técnicas, mas sim 

com uma arquitetura de um sistema global perverso que incluem um conjunto de 

processos políticos eficazes na “unicidade da técnica, a convergência dos momentos, a 

cognoscibilidade do planeta e a existência de um motor único na história, representado 

pela mais-valia globalizada”  

A partir de apontamentos realizados por Pochmann (2001, p.16), também vale 

ressaltar a condição do centro da economia mundial, que representa “o locus do poder 

de comando, sendo predominante as atividades de controle do excedente das cadeias 

produtivas, bem como de produção e difusão de novas tecnologias”. 

 Nesse sentido, o Brasil, que por sua vez obteve uma industrialização tardia, 

entre o período das décadas de 1950-1980, foi posteriormente marcado por uma grave 

crise econômica, que ocasionou em uma ruptura na evolução da indústria nacional e 

realocou o país para o novo modelo econômico integrado internacional, voltado 

principalmente para exportação de “commodities”. Sendo assim, ainda nas palavras de 

Pochmann (2001): 
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“Diante da difusão de uma nova Divisão Internacional do Trabalho nas 
últimas décadas, o Brasil experimenta uma situação de retrocesso. A 
economia nacional perdeu sua tradicional dinâmica de alto crescimento 
econômico sustentado na ampla geração de vagas, restando atualmente a 
medíocre variação da renda nacional, com insuficiente criação de postos de 
trabalho – na maioria das vezes, de baixa qualificação – para todos que 
desejam trabalhar. Os empregos qualificados foram reduzidos, em parte, pela 
ampliação de importações, pela ausência de investimentos e pela 
reformulação do setor público, além de pelas baixas taxas de expansão do 
produto. Neste cenário de aprofundamento da globalização, dificulta ainda 
mais a situação de empregos para os brasileiros. Diante da nova Divisão 
Internacional do Trabalho, o Brasil precisa rever urgentemente sua estratégia 
de integração passiva e subordinada à economia mundial, sob pena de 
continuar regredindo ainda mais nas posições anteriormente conquistadas 
pelo trabalho.” (Pochmann, 2001, p.40).  
 

 Em avaliações da relação de emprego no Brasil mais recentes aos apontamentos 

de Pochmann é importante compreender como se materializa a relação do número de 

desocupados no Brasil a partir do recenciamento do IBGE no Governo Lula até os 

dados que prevalecem no primeiro trimestre de 2019 e ainda enfatizar como se 

consolida as relações da restruturação produtiva no Brasil.  

 

Gráfico 1. Desemprego no Brasil entre março de 2002 a fevereiro de 2016 

 

Fonte: IBGE  

A partir do gráfico é possível constatar uma diminuição no número de 

desocupados no Brasil entre o início do Governo Lula em 2003 em relação ao governo 

anterior, de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), o qual apresentava um índice de 

11, 2% e que durante o fim do seu mandato em 2010, foi reduzido para 5,3%. Bem 
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como, indicou que no fim 1° mandato da presidente Dilma Rousseff obteve-se uma taxa 

de 4,3% de desocupados. Deve-se ressaltar que a metodologia aplicada para o 

embasamento do gráfico apresentado se diz respeito ao levantamento de dados em 6 

regiões metropolitanas brasileiras, sendo elas São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo 

Horizonte (MG), Salvador (BA), Recife (PE) e Porto Alegre (RS) – com visitas em 44 

mil domicílios através da Pesquisa Mensal do Emprego, que foi descontinuada em 

2016. 

Gráfico 2. Taxa de desemprego no Brasil 2012-2019 

 
Fonte: IBGE  

Em decorrência da descontinuação da Pesquisa Mensal do Emprego, o gráfico 2, 

foi derivado da utilização de coletas de dados trimestrais, a partir de visitas a 210 mil 

domicílios em 3.500 municípios de todas as 27 unidades da Federação, o que possibilita 

uma verificação mais abrangente de dados.  Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra 

de Domicílios Continua Mensal, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística) aponta–se um crescente aumento de desocupação entre pessoas de 14 anos 

ou mais no Brasil. Entre março de 2012 até fevereiro de 2015, a taxa de desemprego 

apresenta uma média de 7%. O aumento significativo de desocupação se intensifica no 

trimestre maço-abril-maio do ano de 2015, apresentando 8,1% durante o governo Dilma 

Rousseff e segue atingindo gradualmente cerca de 13,2% de desempregados entre 
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dezembro de 2016 até maio de 2017, logo então apresentados no governo de Michel 

Temer.  

A partir dos períodos de queda de porcentagem da população empregada no 

Brasil, conforme analisado nos gráficos acima, é possível identificar uma série de 

indicativos políticos e econômicos que favoreceram as condições para o aumento do 

desemprego no Brasil que vão além do debate breve das condições de fragilidade no 

âmbito político e democrático no país, conforme a compreensão com que o modo de 

produção capitalista se reorganiza a partir do surgimento de novas crises.  

Através das condições estabelecidas sob a ordem da Globalização vigente, o 

neoliberalismo que por sua vez foi condicionado pela crise estrutural da acumulação 

Fordista, também denominada de “Era de Ouro” conforme aponta Hobsbawm (1995)  

entre a década de 1970 e 1980, o sistema de produção fordista em declínio foi 

transformado pela revolução tecnológica, globalizado ou “transnacionalizado”. 

 
Desse modo, a transformação fluída da globalização alterou-se o modo de vida 

da população, realizando arranjos profundos que se diz respeito ao reforço do 

individualismo do sujeito diante do sistema meritocrático, ampliou -se a condução de 

uma economia de vastas variedades e tempo de vida útil programado para os produtos, 

na intervenção mínima do Estado na economia tal como também coloca a condição na 

qual o Estado isenta  de maiores preocupações com políticas de bem-estar da sociedade 

e redução de desigualdades.  

Logo, surge a centralização e concentração do capital financeiro na mão de 

poucos, que também implica no avanço de privatizações estatais e impõe a 

reestruturação produtiva do trabalho, criando-se então, a chamada acumulação flexível.  

Para Harvey (1992):  

“A acumulação flexível [...] é marcada por um confronto direto com a rigidez 
do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se 
pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras 
de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. 
A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do 
desenvolvimento desigual tanto entre setores como entre regiões geográficas, 
criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego chamado “setor de 
serviços", bem como conjuntos industriais completamente novos em regiões 
até então subdesenvolvidas.” 
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Diante do contexto de acumulação flexível, o Brasil se insere com grandes 

alterações na condição de trabalho, sobretudo após a iniciação do mandato do até então 

vice-presidente Michel Temer em 2016.  

Neste contexto Soja (1993, p.194) afirma que: 

A reestruturação não é um processo mecânico ou automático, nem tampouco    
seus    resultados e    possibilidades    potenciais    são predeterminados. Em 
sua    hierarquia de manifestações, a reestruturação deve ser considerada 
originária de e reativa a graves choques nas situações e práticas sociais 
preexistentes, desencadeadora de uma intensificação de lutas competitivas 
pelo controle de forças que configuram a vida material.  Assim, ela implica 
fluxo e transição, posturas ofensivas e defensivas, e uma mescla complexa e 
irresoluta de continuidade e mudança.  Como tal, a reestruturação se 
enquadra entre a reforma parcial e a transformação revolucionária, entre a    
situação de perfeita normalidade e algo completamente diferente. 

 

Logo, seguido do Impeachment de Dilma Rousseff, são levantados um 

conjunto de medidas provisórias que indicam a flexibilização econômica no país, que 

por sua vez, entre o complexo de normalidade para atingir a estabilidade econômica no 

país, tal condição mescla com impactos a garantia de direitos democráticos brasileiros e 

possibilitam a expansão do trabalho informal. 

 

A Reforma Trabalhista e a flexibilização do trabalho  

A Reforma Trabalhista no Brasil, recentemente implantada, representou uma 

significativa mudança na consolidação das leis do trabalho e pôde ser instrumentalizada 

a partir da lei nº 13.467 de 2017. Segundo o Senado Notícias (2017), a reforma 

trabalhista foi aprovada com o intuito de flexibilizar o mercado de trabalho e simplificar 

as relações entre trabalhadores e empregados, ou seja, a lei é aprovada com medidas que 

visam combater aos altos índices de desemprego proporcionados pela crise econômica 

do país. A reforma alterou mais de cem diferentes pontos da consolidação das leis do 

trabalho. Dentre eles, cabe nessa discussão destacar alguns dos principais pontos dos 

quais, na relação trabalhador/empresariado, o trabalhador sai prejudicado não apenas em 

seus direitos, mas na demanda judicial na busca por eles também.   

 Quitação anual; do qual o trabalhador poderá ser coagido a firmar um termo 

anual de quitação de obrigações trabalhistas com seu empregador sem o menor 

conhecimento de seus direitos e dos deveres de seu empregador.  

1661



 

 Atividades como alimentação, estudo, descanso, troca de uniforme, higiene 

pessoal, entre outras, deixam de ser computadas como atividades integrantes da 

jornada de trabalho. 

 Horas in Itinere; nos casos de empresas que se localizavam de difíceis acessos, 

era de responsabilidade da própria empresa disponibilizar um transporte para os 

funcionários para chegar ao local de trabalho e o tempo de percurso desse era 

computado como horas trabalhadas. Esse era um direito garantido pela CLT que 

foi excluído. Agora, o tempo e percurso torna-se de inteira responsabilidade do 

trabalhador. 

 Fim de horas extras; a nova regra estabelece que o banco de horas do 

funcionário deve ser negociado diretamente com o empregador, ou seja, caso a 

empresa não se responsabilizar pela realização de horas extras do trabalhador, o 

mesmo não receberá por elas, mesmo que o faça.  

 Permissão de trabalho em condições insalubres para mulheres em período de 

gravidez desde que esta tenha um atestado médico e redução do tempo de aviso 

de gravides para trinta dias após sua demissão. 

 Intervalo para refeição poderá ser negociado a partir de trinta minutos; a partir 

dessa nova regra, o trabalhador terá um horário máximo de almoço de trinta 

minutos e, caso necessite de mais tempo, o mesmo deverá negociar diretamente 

com a empresa. Isso implica diretamente na perca de saúde mental e física do 

trabalhador e em maiores ganhos para as empresas visto que se aumenta o tempo 

de trabalhado e diminui o tempo de descanso do trabalhador.  

 Fragilização do sindicato por meio da não obrigatoriedade de pagamento da 

contribuição sindical e, para além disso, a lei especifica diversos pontos em que 

a negociação coletiva pode se sobrepor aos direitos da CLT. 

 A lei não garante empregabilidade do trabalhador autônomo prestador de 

serviços, mesmo que frequente, para as empresas.  

 Não obrigação de acompanhamento do sindicato nas rescisões de contrato de 

trabalho para o trabalhador; isso implica na exclusão do sindicato na conferência 

dos direitos mínimos do trabalhador. 

A partir de uma leitura crítica sobre as implicações nas mudanças das leis da 

reforma trabalhista pode-se concluir que a mesma tem como objetivo principal a 
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flexibilização das leis do trabalho que garantem os direitos do trabalhador perante seu 

empregador a partir do enfraquecimento do sindicato dos trabalhadores, favorecendo 

melhores condições para as empresas manterem seus funcionários perante a lei 

concomitantemente a novas condições que favorecem seus ganhos financeiros. 

Cabe ressaltar ainda que, segundo Harvey:  

“Esses arranjos de empregos flexíveis não criam por si mesmos uma 
insatisfação trabalhista forte, visto que a flexibilidade pode às vezes ser 
mutuamente benéfica. Mas os efeitos agregados, quando se consideram a 
cobertura de seguro, os direitos de pensão, os níveis salariais e a segurança 
no emprego, de modo algum parecem positivos no ponto de vista da 
população trabalhadora como um todo.” (1992, p.144)”   

 Assim, entende-se que a lógica dessa reforma ocorre da seguinte maneira: o 

trabalhador necessita de um emprego que lhe garanta um salário mesmo que em 

condições desfavoráveis a ele, caso não aceite o trabalho nas condições impostas ele 

perde sua vaga para alguém que aceite, pois, a taxa de desemprego do país é alta e 

existe um exército reserva de mão de obra que pode facilmente lhe substituir. Esse 

processo de flexibilização acarreta no surgimento de inúmeras novas modalidades de 

trabalho informal modificando as relações de trabalho dos dois lados. De um lado 

garante os direitos das empresas perante os direitos do trabalhador, de outro lado, obriga 

o trabalhador a aceitar condições de trabalho impostas a ele e a fazer com que o mesmo 

opte por trabalhar em dois ou mais empregos para que lhe garanta certa estabilidade 

financeira.  

Porém, entende-se que a economia de um país está diretamente interligada a outros 

setores e que a reforma trabalhista por si só não seria capaz de resolver o problema da 

crise econômica. Dessa forma, pode-se observar a partir do governo Temer o 

surgimento de uma série de propostas e medidas que acarretam em mudanças na 

estrutura econômica, política e social do Brasil. Algumas reformas aprovadas e em 

processo de aprovação são: 

 A PEC 55 ou PEC 241, de 2016, que visa limitar os gastos públicos por 20 anos 

impondo limites individualizados para as despesas primárias de cada um dos 

três poderes (executivo, legislativo e judiciário), acrescentando ao orçamento do 

ano subsequente apenas o valor correspondente da inflação no ano anterior, o 

que implica diretamente em frear gastos que crescem acima da inflação 

anualmente, como por exemplo, saúde e educação. 
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 A reforma do ensino médio, que corresponde a um conjunto de novas diretrizes 

que visam alterar a atual estrutura do ensino médio no Brasil propiciando, a 

longo prazo, a formação de um novo modelo de aluno, consequentemente, um 

novo modelo de cidadão e de mão de obra trabalhadora visto que há um grande 

incentivo à tecnização do trabalho reforçando a preferência à mão de obra 

barata especializada. 

 Lei da terceirização do trabalho, que acarreta diretamente na precarização das 

relações de trabalho. 

 Nova Reforma da Previdência; que visa alterar a legislação previdenciária do 

país. Porém, essa se torna uma polêmica discussão por estar sendo regida de tal 

forma que, dos segmentos sociais, os trabalhadores serão os mais prejudicados 

nesse processo de mudanças na previdência.  

 Congelamento do salário mínimo; que propõe levar em consideração apenas um 

ajuste baseado na reposição da estimativa para a inflação de cada ano. Essa é 

uma política salarial que contribuirá com a crise econômica, pois, travando o 

aumento do salário mínimo impede-se a população retome seu poder de 

compra, ou seja, seu poder de consumo.  

 Fim do ministério do trabalho; determinado pela medida provisória 870/19 

coloca em risco a fiscalização das relações de trabalho no país e a edição de 

normas que protegem os direitos do trabalhador.  

A proposição dessas novas medidas sempre vem acompanhada de um discurso de 

que é preciso aprová-las como uma alternativa de emergência para que o país possa sair 

da crise que está vivenciando. Porém, ao analisar o período de um ano após a 

implantação da Reforma Trabalhista e as demais propostas de reformas para o país, 

pode-se constatar que esse discurso é falho, não no sentido de não conseguir se cumprir 

o objetivo proposto, mas em utilizar de um falso discurso para implantar um novo 

modelo de economia para o país, o neoliberal, cujos objetivos reais implicam na perca 

de direitos do trabalhador para se alcançar a liberdade para o crescimento e 

desenvolvimento do empresariado.  
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Fluxograma 1. Articulação da política neoliberal no Brasil entre 2016-2019 

 
Elaborado por ALMEIDA, S A. 2019 

Implicações 

Apesar de a reforma ter sido defendida por alguns como um mecanismo essencial 

para a geração de novos empregos, indicadores oficiais apontam como falha a tentativa 

de reduzir a informalidade do trabalho e um impacto muito pequeno na geração de 

empregos. Prova dessa tese é o fato de que, ao ser aprovada a reforma, o Brasil havia 

mais de 13 milhões de desempregados e 12,8% de índice de desocupação, segundo o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Após a reforma ter entrado em 

rigor, o país havia criado, de acordo com o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados) até o último trimestre de 2018 apenas 298.312 vagas com carteira 

assinada, o que corresponde a um número muito abaixo da expectativa estipulada pelo 

governo, o que pode ser ilustrado a partir da análise do gráfico a seguir. 
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Gráfico 3. Taxa de desocupação no Brasil de setembro de 2017 a fevereiro de 2019 

 

Fonte: IBGE  

 

Como pode ser observado, o gráfico aponta uma baixa no índice de desocupação 

de 12 para 11% que, do qual passa por um aumento significativo em um curto período 

de tempo passando a permanecer à praticamente ao mesmo índice anterior à reforma, o 

que indica uma ineficiência da mesma em cumprir o que se foi discursado como seus 

principais objetivos. A adoção dessas políticas governamentais ocasiona assim duas 

principais implicações: a primeira remete a um aumento da informalidade do trabalho, 

da economia informal, surgimento de novos setores terceirizados e condições de 

subemprego; a segunda remete a como essas mudanças que proporcionam novas 

dinâmicas nas relações de trabalho ferem os direitos democráticos dos cidadãos.  

O termo “setor informal” na economia é empregado, frequentemente, para 

representar proprietários e trabalhadores que participam da produção em unidades  

produtivas  micro  ou  pequenas, onde  as  relações  capital-trabalho  não  se  encontram  

bem  estabelecidas,  seja  no  âmbito  da  organização do trabalho, como no 

cumprimento das regras legais (Tokman & Souza, 1976, 1978). Porém, existem estudos 
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que abordam o termo a partir de uma perspectiva que aponta para condições ilegais de 

assalariamento. Essa segunda perspectiva pode ser observada na realidade brasileira em 

diversos setores de trabalho e cresce da vez mais concomitantemente com a implantação 

das novas reformas, como as que já foram acima citadas. Esse processo comtempla o 

surgimento de novos setores no mercado de trabalho como, por exemplo, o surgimento 

de aplicativos de mobilidade urbana, como o Uber, 99pop e Ifood. Esses dois exemplos 

são específicos da condição do trabalhador a uma necessidade de complementação de 

renda, ou seja, o perfil de trabalhador desses aplicativos é o perfil de pessoas que 

possuem carreira e trabalho fixo e utilizam dos mesmos para ganhar uma renda extras. 

A carteira assinada garante determinados benefícios ao trabalhador, mas as condições da 

mesma por muitas vezes não garantem um salário satisfatório levando o trabalhador a 

ocupar seu tempo livre com uma modalidade de trabalho informal. Outro caso é o de 

trabalhadores que tem que se desdobrar para trabalhar em dois ou mais empregos para 

obter uma renda que lhe garanta determinada estabilidade. O surgimento dessas novas 

relações de trabalho possui a tendência de se tornarem cada vez mais comuns na 

sociedade mediante essa flexibilização e o trabalhador terá que abrir mão de seus 

direitos, pouco a pouco, para que possa garantir o pagamento em dinheiro por sua força 

de trabalho.  

O problema das medidas adotadas pelo governo para se resolver a crise é que 

elas acarretam diretamente na entrega do país a um modelo de economia neoliberal, que 

afeta os direitos sociais, políticos e civis do cidadão. Os direitos dos trabalhadores 

foram conquistados ao longo do tempo através da luta dos sindicatos para garantir aos 

mesmos condições mínimas necessárias a jornadas de trabalho. Porém, em um Estado 

com princípios neoliberais a democracia não se torna necessariamente um sinônimo de 

seguridade para os indivíduos com relação aos seus direitos já conquistados. Saes 

(2000) aponta que o Estado controla o emprego através da detenção da propriedade, 

porém, a detenção da propriedade é um elemento decisivo na relação de forças que se 

trava entre capitalistas e trabalhadores. Assim, entende-se que, de acordo com a lógica 

capitalista do Estado neoliberal, que as medidas tomadas pelo governo que 

desfavorecem o trabalhador ocorrem de forma proposital e panejada, buscando 

privilegiar a relação Estado-empresariado. O autor aponta, ainda, que de acordo com o 

desenvolvimento do capitalismo em países latino-americanos não implica 

necessariamente que a conquista de direitos se torna legítima eternamente, mas passa 
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por ciclos de regressão e progresso. Sendo assim, a democracia econômica, consolidada 

em uma sociedade capitalista, evolui sempre na direção de concentração e concretização 

do capital. Dessa forma, o cenário brasileiro tende a cada vez mais retirar os direitos do 

trabalhador em prol de facilitar o desenvolvimento de empresas no país, fazendo com 

que a democracia se torne apenas um elemento de fachada do qual o modelo de 

economia neoliberal se estabelece em prol de seu máximo desenvolvimento. 

 

5 Considerações Finais 

O Brasil, portanto, se insere de maneira intensiva em mecanismos político-

econômicos que se diz respeito ao neoliberalismo hegemônico vigente, apresentando 

profundas alterações na condição estrutural no papel do Estado em garantir direitos a 

cidadania da população. A democracia por sua vez, apresenta fragilidades no contexto 

afirmativo de sua essência, pois o Estado se reconfigura em ampliar desigualdades na 

medida que realiza escolhas que privilegiam o desenvolvimento e a manutenção da 

concentração de capital em uma parcela minoritária da sociedade brasileira que 

corresponde a iniciativa privada.  

A reestruturação produtiva em arranjos associados a flexibilidade, expressa altos 

índice de desemprego, também associados ao aumento de subocupações e o trabalhos 

informais. Os salários se mantêm insuficientes e a demanda pela procura de empregos 

com vínculos empregatícios cada vez mais alta, o que dificulta a estabilidade econômica 

da classe trabalhadora, sobretudo dos assalariados. 
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GT6 - Reestruturação Produtiva, Trabalho, Educação e Meio Ambiente 

 

A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE MEDICINA 

VETERINÁRIA: UM ESTUDO EM UBERLÂNDIA- MG 

 
 

Vânia Amaral da Rocha1 
Resumo 

 
Este trabalho constitui o pré-projeto que apresentei no ingresso do doutorado em Educação na 
UFU, no presente ano. Relaciona-se ao Grupo de trabalho: Reestruturação Produtiva, 
Trabalho, Educação e Meio Ambiente. É no contexto de crise estrutural do capital no qual 
acende o debate sobre as novas formas de materialização do trabalho na sociedade que 
emerge o objetivo desta pesquisa: investigar a precarização do trabalho terceirizado na área de 
medicina veterinária, no contexto de expansão internacional do capital e da reestruturação 
produtiva, bem como as suas implicações nas relações sociais de trabalho dos profissionais da 
área em questão no cenário de Uberlândia/MG. A metodologia de análise proposta para o 
desenvolvimento da pesquisa, levará em consideração os princípios da dialética, da 
historicidade e da contradição, na tentativa de apreender os paradoxos e as ambiguidades do 
objeto de pesquisa. As análises serão realizadas e concebidas como um produto histórico-social, 
que se constrói na dinâmica das relações sociais, o que implica ressaltar a não neutralidade do 
objeto investigado. Para melhor compreender o objeto, inicialmente será realizado um 
levantamento bibliográfico e documental do tema da pesquisa, com o intuito de afirmar a 
historicidade do objeto em análise, bem como refletir sobre as relações estabelecidas no 
contexto sócio-político, econômico mundial e local. Assim, buscar-se-á travar um diálogo na 
interpretação dos dados obtidos na pesquisa de campo em Uberlândia/MG, considerando as 
bases onde se materializam, em uma constante problematização que desvele o discurso e faça 
emergir a realidade prática. Na pesquisa empírica, propomos realizar a entrevista interativa, e 
de caráter reflexivo, com os profissionais recém-formados na área de medicina veterinária, em 
Uberlândia/MG. A análise do objeto de pesquisa dialogará com tendências e formulações 
presentes nos cenários brasileiro e global, com a finalidade de indicar algumas das principais 
tendências do mundo do trabalho no capitalismo contemporâneo. Na atual etapa de 
acumulação do capital, Antunes (2018, p. 176) mostra que a terceirização vem se tornando a 
modalidade de gestão que assume centralidade na estratégia empresarial, uma vez que as 
relações sociais estabelecidas, entre capital e trabalho, são disfarçadas de relações 
interempresas. Tais relações são baseadas em contratações por tempo determinado, flexíveis, 
e que ocorrem de acordo com os interesses das empresas contratantes. Nesse cenário, as atuais 
tendências mundiais do capital evidenciam o advento da flexibilização no processo de 
trabalho, fato que envolve não só novas formas de exploração e precarização do trabalhador, 
mas também mudanças subjetivas deste, considerando a eliminação de direitos associados ao 
trabalho. 
 
 
Palavras-chave: Reestruturação Produtiva. Classe trabalhadora. Exploração. 
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1 Introdução  

O sistema capitalista alterou profundamente seu modo de vigência, no final do século 

XX e ínicio do século XXI. 

As relações capitalistas contemporâneas vêm promovendo a abstração do trabalho, 

dentro da lógica mercadológica que leva à precarização das relações de trabalho, por meio da 

valorização dos resultados imediatos, em detrimento do processo, socialmente útil (SILVA, 

2005). 

Ideologicamente, ao longo do século XVIII, o teórico Adam Smith defendeu em sua 

principal obra: A Riqueza das Nações, a “mão invisível” do mercado na regulação das 

relações sociais, a livre iniciativa e as bases do liberalismo econômico, como alternativas para 

suprir o controle estatal na economia, proveniente do modelo anterior, bem como consolidar a 

cultura do capital e lucro (O’ROURKE, 2008). 

Logo, os fundamentos difundidos alimentam a cultura de que, no sistema em questão, 

não há espaços iguais para todos. Consequentemente, é possível concluir que o modelo, por si 

só, é excludente, e, naturalmente, antissocial. Assim, o individualismo torna-se a regra, não 

por questões originadas no indivíduo, mas sim, por adaptação ao sistema social vigente. 

Conforme Mészarós (2004) foi precisamente Karl Marx o primeiro a formular, já em 

1845, a alternativa ao sistema existente. Marx entendia que não é possível falar de mudanças 

significativas, sem enfrentar as determinações fundamentais do sistema de reprodução social 

no seu conjunto, processo que envolve o capitalismo subdesenvolvido e o avançado. 

Assim, segundo Marx e Engels (1982) na produção social da sua vida, os homens, 

independente das suas vontades, entram em determinadas relações necessárias de produção, 

que correspondem a uma determinada etapa de desenvolvimento das suas forças produtivas 

materiais. 

Atualmente, a sociedade mundial apresenta-se sob a égide de um capitalismo 

dominado por instituições que visam, exclusivamente, aos lucros e aos rendimentos. Logo, o 

índice de exploração e acumulação do capital, produzindo valor e mais valia, aumenta 

significativamente com “a intersecção crescente entre os diversos setores da produção e 

serviços”. (ANTUNES, 2018, p. 39). 

O fato de que se tenha integração para uns, e marginalização para outros, resulta do 

processo contraditório do capital, na busca por rentabilidade, ao passo que é justamente ele – 

o capital - quem determina os limites. 
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Nessa conjuntura, o processo em curso, conforme expõe Antunes (2018) como 

tentativa de resolver a crise estrutural do sistema capitalista, apresenta, em seu caráter 

antagônico, o agravamento das desigualdades sociais. Observa-se, então, o avanço das 

tendências: à polarização do capital, por um lado, e às desigualdades sociais que haviam sido 

contidas, com dificuldades, no decorrer da fase precedente, por outro. 

Dessarte, as modalidades contemporâneas de crescimento da produtividade, por 

intensificação do trabalho e redução do tempo de trabalho, estão alicerçadas sobre mudanças 

organizacionais profundas, que ocorrem por meio das novas formas de exploração dos 

trabalhadores. 

É nesse contexto, de crise estrutural do capital - no qual acende o debate sobre as 

novas formas de materialização do trabalho na sociedade - que emerge o problema objeto de 

estudo desta pesquisa, o qual será desdobrado nas seguintes questões problematizadoras: De 

que forma a precarização do trabalho terceirizado, na área de medicina veterinária, se 

manifesta no contexto de expansão internacional do capital e reestruturação produtiva? Em 

que medida as atuais formas de relações de trabalho promovem a exploração do trabalhador, e 

o aumento da desigualdade social de classe? O que os dados da realidade de Uberlândia/MG, 

demonstram em relação à precarização do trabalho dos profissionais que atuam na área de 

medicina veterinária? 

 

1.1 Objetivos 
 

O objetivo geral da pesquisa é compreender a precarização do trabalho terceirizado na 

área de medicina veterinária, no contexto de expansão internacional do capital, e da 

reestruturação produtiva, bem como as suas implicações nas relações sociais de trabalho dos 

profissionais da área em questão.  

Os objetivos específicos são: 

 Analisar as formas concretas de materialização do trabalho precarizado no cenário 

mundial, brasileiro, e, em específico, em Uberlândia/MG; 

Identificar como ocorre a intensificação, e extensão do tempo de trabalho dos 

profissionais que atuam na área de medicina veterinária; 

Depreender como o sujeito trabalhador enquanto ser social é formado em seu sentido 

amplo para adaptar-se as novas configurações do mundo do trabalho e quais as novas formas 

de organização e resistência dos trabalhadores. 
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2 Referencial Teórico 
 

O capitalismo contemporâneo, em sua atual etapa de acumulação, marcada pela 

intensificação das políticas neoliberais, e pela nova divisão internacional do trabalho, é 

decorrente do amplo processo de reestruturação produtiva, que vem ocorrendo desde a década 

de 1970, ocasionado profundas alterações na composição da classe trabalhadora, em escala 

global. 

Antunes (2018) aponta para o fato de que o capitalismo atual evidencia formas 

vigentes de valorização do capital, por meio de estratégias para intensificar os mecanismos de 

extração do labor excedente que, consequentemente, é corporificado no maquinário 

tecnológico-científico-informacional. Essas estratégias têm elevado o número de 

trabalhadores desempregados, e a retração salarial daqueles que se encontram empregados. 

Para Antunes (2018) em tempos de financeirização, a introdução do trabalho on-line, 

em escala global, se alicerça no fato de que o trabalho, exigido pelo capital, é aquele 

considerado o mais flexível possível: terceirizado, voluntário, intermitente, sem jornadas pré-

determinadas, sem espaço laboral definido, sem remuneração física e sem direitos, incluindo o 

de organização sindical. 

Dessa forma, ocorre um movimento caracterizado, por um lado, pelo trabalho ultra 

qualificado, nos âmbitos informacional e cognitivo, voltado para um contingente reduzido e, 

por outro lado, pelas modalidades de trabalho progressivamente mais instáveis, direcionadas a 

um universo crescente de trabalhadores, que se submetem à informalidade, à precarização e 

ao desemprego estrutural. Logo, é possível notar a existência de uma classe de trabalhadores 

qualificados, formada, por exemplo, pelo funcionalismo público e pelos profissionais liberais. 

Por sua vez, essa classe se posiciona entre os dois extremos apresentados anteriormente, e 

poderá desaparecer, em decorrência das alterações temporais e espaciais que atingem as 

plantas produtivas, ou de serviços, em todas as partes do mundo (ANTUNES, 2018, p. 77). 

Dessarte, no século XX, presenciamos a vigência da era da degradação do trabalho, e, 

na transição para o século XXI, testemunhamos novas modalidades de novos “modos de ser” 

da precarização, da qual a terceirização tem sido um dos elementos mais decisivos para a 

intensificação dos níveis de informalidade. 

A precarização não se configura como evento estático, mas sim, como um modo de ser 

intrínseco ao capitalismo; trata-se de um processo que pode tanto ser ampliado, quanto 

reduzido, considerando que a ocorrência de uma ou outra alteração depende, diretamente, da 
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capacidade de a classe trabalhadora organizar, e efetivar, movimentos de resistência, de 

organização e de confrontação (ANTUNES, 2018, p. 59). 

Porém, como a classe trabalhadora vende sua força de trabalho, e só recebe por parte 

da sua produção, o excedente produzido é apropriado pelo capital, que, por sua vez, tende a se 

ampliar, por meio de vários mecanismos intrínsecos à sua lógica, como, por exemplo, a 

intensificação do trabalho, o prolongamento da jornada, a restrição e a limitação dos direitos. 

Antunes (2018, p. 176) mostra que a terceirização vem se tornando a modalidade de 

gestão que assume centralidade na estratégia empresarial, uma vez que as relações sociais 

estabelecidas, entre capital e trabalho, são disfarçadas de relações interempresas. Tais relações 

são baseadas em contratações por tempo determinado, flexíveis, e que ocorrem de acordo com 

os ritmos produtivos das empresas contratantes, fato que suscita consequências profundas, 

que desestruturam, ainda mais, a classe trabalhadora, bem como seu tempo de trabalho e de 

vida, seus direitos, suas condições de saúde e seu universo subjetivo. 

Conforme Antunes (2018, p. 176) o vertiginoso crescimento do número de empresas 

terceirizadas mostra-se um importante propulsor de mais valor. Assim, as empresas públicas, 

que, no passado recente, eram prestadoras de serviços sem fins lucrativos, após serem 

submetidas a processos de privatização e mercadorização, tornaram-se partícipes do processo 

de valorização do capital, impulsionando, e ampliando, as modalidades de lucro e de criação 

de mais valor. Consequentemente, os trabalhadores terceirizados não têm estabilidade no 

emprego, e, geralmente, trabalham mais, à medida que recebem menos, e ainda representam a 

maioria dos indivíduos que sofrem acidentes, frequentemente fatais, devido às condições de 

trabalho precárias. 

Na nova era da precarização estrutural do trabalho, é possível observar, então, que o 

setor de serviços está, progressivamente, mais totalizado e controlado, pela lógica do capital, 

bem como pelo processo de mercadorização, ou comoditização, deste, de forma a tornar-se 

partícipe das cadeias produtivas de valor (ANTUNES, 2018, p. 47). 

Portanto, em uma conjuntura na qual a economia está sob a hegemonia do capital 

financeiro, e o processo de privatização é intenso, as empresas procuram ampliar seus altos 

lucros, por meio de grandes exigências aos trabalhadores, os quais ainda são pressionados a 

intensificar, substancialmente, o tempo de produção. Dessa forma, além de lidar com essas 

pressões, os trabalhadores são impelidos a aumentarem as taxas de produtividades, 

objetivando a redução dos custos de produção, ao passo que presenciam a redução dos custos 

de remuneração, e a crescente flexibilização dos contratos de trabalho (ANTUNES, 2018, p. 

174). 
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Nesse cenário, as atuais tendências mundiais do capital evidenciam o advento da 

flexibilização no processo de trabalho, fato que envolve não só novas formas de exploração e 

precarização do trabalhador, mas também mudanças subjetivas deste, considerando a 

eliminação de direitos associados ao trabalho. 

Embora o novo estágio de apropriação e subordinação do trabalhador se apresente sob 

novas lógicas, nas atuais condições do mercado, suas bases estão em formação, há décadas, 

no mundo do trabalho. 

No Brasil, a regulação das relações de trabalho, prevista na Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), em vigência desde 1943, pode estar com seus dias contados neste início do 

século XXI. 

Conforme Rosso (2017) um primeiro movimento de flexibilização e precarização das 

relações trabalhistas no Brasil, ocorreu na década de 1960, com a introdução do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. 

Em função do FGTS, os trabalhadores, com mais de dez anos empregados na mesma 

empresa, perderam a estabilidade laboral, fato que representou enorme rotatividade no 

mercado de trabalho, incluindo cerca da metade dos assalariados demitidos a cada ano 

decorrido, ação que foi motivada pele possibilidade da redução salarial. 

Nos governos neoliberais dos presidentes Fernando Collor de Melo (1990-1992), e 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), ocorreu o avanço na precarização das relações de 

trabalho, com agravamento da informalidade e do desemprego. 

Atualmente é possível verificar que a conjuntura, descrita anteriormente, torna-se 

predominante, de forma que os direitos sociais, e trabalhistas, têm sido avaliados, pelos 

empregadores, como, fundamentalmente, custos, pois os patrões entendem que a contratação 

direta, sem direitos sociais e trabalhistas, libera a competição individual entre os próprios 

trabalhadores, em favor dos patrões. Por sua vez, os sindicatos se excluem das negociações, 

contribuindo, ainda mais, para a fragilização da organização, em sua própria base social. 

Assim, ao depender progressivamente do rendimento diretamente recebido, sem a 

presença do histórico salário indireto como férias, feriado, e previdência, os fundos públicos, 

voltados ao financiamento do sistema de seguridade social, enfraquecem. 

 Nesse contexto, observa-se a falácia do discurso neoliberal, segundo o qual os ajustes 

na economia brasileira são necessários para o reestabelecimento das condições que permitam 

a retomada do crescimento do país, porém, essa fala é extremamente útil no sentido de 

legitimar, e viabilizar, as perdas de direitos sociais, e de perspectiva de desenvolvimento com 

equidade. 
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De fato, é notório que o discurso em questão está mascarando a realidade do 

empobrecimento da população, haja vista que a retomada, sustentada, da dinâmica econômica, 

por meio da recomposição do padrão de acumulação, depende de condicionantes externos e 

internos, listados pelas medidas econômicas, destinadas a fortalecer os mercados e a estimular 

a livre iniciativa. 

Apesar das intensas mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho, a categoria 

trabalho para Antunes (1999, p. 167) continua sendo central, uma vez que se constitui como 

“fonte originária, primária, de realização do ser social, protoforma da atividade humana, 

fundamento ontológico básico da omnilateralidade humana” o que demonstra que, a polêmica 

sobre a centralidade e o papel do trabalho, está longe de ser concluída. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 
 

A metodologia de análise, no desenvolvimento da pesquisa, seguirá os pressupostos do 

materialismo histórico dialético, o qual nos faz perceber o caráter contraditório do 

desenvolvimento capitalista, que, à medida de sua expansão, gera, em seu próprio cerne, uma 

negação permanente, da mesma sociedade que a gerou. 

Os eixos norteadores da pesquisa serão analisados a partir de uma dinâmica de 

interação constante, levando em consideração os princípios da dialética, da historicidade e da 

contradição, na tentativa de apreender os paradoxos e as ambiguidades do objeto de pesquisa. 

O processo de investigação dialético dar-se-á por meio da interação entre sujeito e 

objeto, procurando captar e identificar suas conexões e relações, em um movimento contínuo 

de busca da verdade, em uma realidade em constante transformação. Nessa interação, as 

verdades não são absolutas ou eternas, mas provisórias e históricas, e estão em constante 

mudança e superação. 

As análises serão realizadas e concebidas como um produto histórico-social, que se 

constrói na dinâmica das relações sociais, o que implica ressaltar a não neutralidade do objeto 

investigado. Buscar-se-á desvelar a configuração do mundo do trabalho no atual momento 

histórico, na tentativa de entender a “coisa em si”, por meio da “consciência” do fato de que existe 

algo susceptível de ser, definido como essência, e de que existe uma oculta verdade, distinta dos 

fenômenos que se manifestam imediatamente (KOSIK, 2011, p. 17). 

Conforme Kosik (2011) para se chegar à verdade, é preciso valer-se da análise 

dialética da realidade, como um todo estruturado, ou seja, uma realidade constituída nas 

interdependências do todo e das partes, com seus elementos contraditórios. 
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Para assegurar que a análise dos dados, obtidos empiricamente, possa conduzir às 

respostas para os questionamentos levantados, bem como contemplar os diferentes elementos 

que envolvem a totalidade do objeto de investigação, os procedimentos metodológicos 

seguirão os pressupostos da pesquisa qualitativa. 

Para melhor compreender o objeto de investigação, inicialmente será realizado um 

levantamento bibliográfico e documental do tema da pesquisa, com o intuito de afirmar a 

historicidade do objeto de pesquisa, bem como refletir sobre as relações estabelecidas no 

contexto sócio-político, econômico mundial e local. 

Na pesquisa empírica, propomos realizar a entrevista interativa, e de caráter reflexivo, 

com os profissionais que atuam na área de medicina veterinária, em Uberlândia/MG. As 

entrevistas serão realizadas para viabilizar a captação de informações objetivas e subjetivas - 

que remetam à construção de significado - e para mediar o processo dialógico, a fim de que o 

tema em debate seja discutido, ampliado e aprofundado (SZYMANSKI, 2011). 

 

4 Considerações Finais 
 

A análise do objeto de pesquisa terá como referência a realidade de Uberlândia/MG, 

como suporte empírico, que, contudo, dialogará com tendências e formulações presentes nos 

cenários brasileiro e global, com a finalidade de indicar algumas das principais tendências no 

universo do trabalho, em geral, e do trabalho do médico veterinário, em específico. 

Assim, buscar-se-á travar um diálogo na interpretação dos dados obtidos na pesquisa 

de campo em Uberlândia/MG, considerando as bases onde se materializam, em uma constante 

problematização que desvele o discurso e faça emergir a realidade prática. 
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Resumo 

O presente estudo tem como escopo apresentar algumas análises críticas, com referência 

ao documento da Base Nacional Comum Curricular (doravante BNCC), aprovada em 

dezembro de 2017. Tendo em vista a extensão desse documento, bem como sua 

complexidade, nos ateremos mais especificamente a abordar algumas diretrizes gerais 

que orientam as competências e habilidades, esperadas do egresso do Ensino Médio, 

especialmente em sua atuação no “mundo do trabalho”. Para esse objetivo, e dentro da 

epistemologia que adotamos, buscaremos compreender as circunstâncias sociais, 

políticas e econômicas em que o documento foi e está sendo construído e discutido, bem 

como as disputas efetivadas acerca de sua elaboração, haja vista que, embora exista 

previsão legal constitucional para elaboração de um currículo nacional comum, o 

contexto de crises econômicas, políticas e de representatividade acometida pela “Era 

Republicana” brasileira atual, traz à tona os embates e interesses educacionais que estão 

em “jogo”. 

 
Palavras-chave: BNCC. Reforma do Ensino Médio, “Novo” trabalhador.  

 

1 Introdução 

A BNCC é o documento que orienta o que deve ser ensinado nas escolas de todo 

o país, tendo sido atribuído a ela, assim, um caráter mais prescritivo, dada a sua 

dimensão legal impositiva. Nosso objetivo, neste trabalho, é analisar o que se pretende 
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com as competências e habilidades para o Ensino Médio (EM) a partir da 

implementação da BNCC. É parte constitutiva de o nosso objetivo compreender a 

contextualização de uma reforma do ensino médio, aprovada em dezembro de 2017, por 

meio da Lei 13.415/17, em um contexto histórico e político muito singular na História 

recente do Brasil, que nos remete a entender toda o processo histórico, político, 

econômico e cultural e suas várias disputas, as quais permitiram efetivar o referido 

documento. 

 A primeira parte da BNCC, concernente à educação infantil e ao ensino 

fundamental, foi homologada em dezembro de 2017. Contudo, a parte que contempla o 

EM  ainda encontra-se em tramitação, com previsão inicial para ser encerrada em 2019, 

mas, atualmente, esse prazo foi prorrogado.  

 A Reforma do Novo Ensino Médio, trazida pela Lei 13.415/17, parece representar um 

redesenho do Ensino Básico (EB), pautado pelo conjunto de novas diretrizes que trarão a 

BNCC. Essa lei, implementada, inicialmente, via Medida Provisória 746, foi apresentada ao 

Congresso pelo governo federal em 22 de setembro de 2016. A reforma, segundo o governo, 

flexibilizará os conteúdos que serão ensinados aos alunos, mudando a distribuição das 13 

disciplinas tradicionais ao longo dos três anos do ciclo e dando novo peso ao ensino técnico. 

Entretanto, para entrar, de fato, em vigor, a reforma precisa da BNCC para apontar a diretriz do 

que se espera que os alunos aprendam para que, no passo seguinte, estados, municípios e a rede 

privada elaborem seus currículos. 

 Contudo, é importante registrar que estudiosos da área educacional alertam para as 

disputas em torno do EM, dentro de uma sociedade cerzida pela lógica de mercado, que 

dificultam a problematização e debates de questões que precedem a elaboração do currículo, 

dentre elas, uma discussão conceitual sobre educação, formação humana, currículo e políticas 

curriculares (SILVA, 2015), já que as discussões sobre currículo não se esgotam em seu 

conteúdo ou forma que as escolas irão abordá-lo, mas, fundamentalmente, no homem que se 

pretende constituir a partir da educação formal oferecida e em que medida essa educação 

fomenta maiores equidades para o conjunto da sociedade. Nesse sentido, “o documento 

produzido pelo MEC não possui suficiência no que se propõe, haja vista ter negligenciado 

justamente essa discussão e recaído na mais pragmática formulação: a definição de listagens de 

conteúdos travestidos de ‘direitos e objetivos de aprendizagem’” (SILVA, 2015, p. 368).  
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1.1 Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo fazer um estudo sobre a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), buscando refletir em que medida o atual modelo de 

currículo contribuirá para a formação de um trabalhador de “novo” tipo. Parte desse 

estudo pretende entender as principais disputas e as forças em luta que buscam dirigir as 

políticas educacionais em nosso país. Nesse sentido, faz-se necessário estudar as 

habilidades e competências trazidas pela “nova” BNCC, como parte indispensável na 

formação do educando e futuro trabalhador.  

 

2 Referencial Teórico 

A BNCC é produto do embate, mas também da estratégia desigual e combinada 

do capital de adequar o sistema educacional brasileiro às determinações do sistema 

mundial de produção em bases capitalistas e ao ideário neoliberal (LIBÂNEO, 2012), 

fato este que justifica o interesse e a interferência de setores da iniciativa privada a se 

organizarem para patrocinar iniciativas voltadas para a educação, intermediadas e 

representadas por organizações ligadas ao “terceiro setor” (ANDRADE at al., 2017).  

Por outro lado, embora o texto legal reconheça, em algum grau, o ideário de 

educação a que se precisa chegar, não oportuniza meios para tal, tampouco reconhece as 

desigualdades sociais, econômicas, culturais e, de forma mais específica, educacionais 

de nossos educandos, o que faz com que a concepção de integração, proposta pela BNCC, 

com base no trabalho, na ciência, na cultura e na tecnologia, não possa ser efetivada, já que 

fatores estruturais e a própria limitação de recursos públicos, exemplo mais significativo é a 

Emenda Constitucional 95/20164, inviabilizam a perspectiva de currículo centrada no pleno 

desenvolvimento científico básico, contribuindo para seu fatiamento em áreas ou ênfases 

(GAMA, 2018). 

Fica bastante evidente que se produziu um forte consenso em torno de uma 

concepção fragmentada de educação e das normas que a orientam, as quais, muitas 

vezes, não são perceptíveis na formalidade do documento. Do mesmo modo, podemos 

afirmar, com base em Barreto (2016), que os reformadores empresariais da educação 

atuam no sentido de forjar um “consenso” na sociedade civil, capaz de convergir para o 
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desenho de uma nova regulação educacional e, por consequência, de um trabalhador de 

“novo” tipo. Desse modo, há uma perspectiva de educação neotecnicista (FREITAS 

apud BARRETO, 2016), que se baseia na crença que os déficits educacionais são 

sanados com uma gestão eficaz, associada às novas tecnologias educativas, 

responsabilização, meritocracia e privatização. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Nossa pesquisa vale-se do método materialista histórico e dialético, assim, se 

utilizou e valerá, para aprofundamentos posteriores, de revisão bibliográfica e 

documental de textos críticos e legais sobre a temática, de maneira a contribuir para 

uma aferição do papel da educação dentro de uma perspectiva de totalidade social 

global, processo o qual as disputas em torno do currículo são partes constitutivas. 

 

4 Resultados 

Torna-se bastante pertinente resgatar teoricamente as disputas em torno dos sentidos e 

finalidades do EM. Isso porque a previsibilidade de elaboração de um currículo nacional 

comum e parte diversificada não é exatamente uma inovação, pois constava, inclusive, na Lei nº 

5.692, de 1971 (SILVA, 2015). No entanto, abre-se um novo cenário e uma nova perspectiva 

em torno da concepção de currículo com parte obrigatória e parte diversificada com a 

previsibilidade constitucional de 1988, expressa na LBD/1996 que, em atendimento ao artigo 

26, determina que o Conselho Nacional de Educação (CNE) elabore as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) para as etapas e modalidades da Educação Básica, o que foi feito entre 1997 e 

1999. Assim, segundo Silva (2015), há três momentos que evidenciam as disputas concernentes 

aos sentidos e finalidades do EM; 

 

O primeiro se situa no imediato pós-LDB quando das primeiras Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNEM); o segundo se inicia em 2003 quando da 
mudança de governo que anunciava novos rumos para a educação e culmina 
com a produção de novas DCNEM, em substituição às anteriores. Por fim, 
trazemos um terceiro momento, em que se vê exacerbada a disputa em torno 
dos projetos para o ensino médio do PL nº 6.840, de 2013 (SILVA, 2015, p. 
371). 
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As DCN de 1998, por meio do Parecer CNE/CEB nº 15, de 1998 e a Resolução 

CNE/CEB nº 3, do mesmo ano, trazem uma proposta de organização curricular centrada nas 

competências e habilidades, ancoradas e justificadas na imensa transformação tecnológica e do 

mundo do trabalho, de modo a entender que o currículo deveria acompanhar essas mudanças 

para garantir a empregabilidade, fomentando de um modo mais sistemático, a ideologia da 

formação de competências para o mercado de trabalho, de forma a exigir uma adequação e 

subordinação da escola ao processo produtivo e aos desenvolvimentos tecnológicos e científicos 

de nossa época (SILVA, 2015). 

Subsequente ao período pós-LDB, mais especificamente em 2003, foi realizado, em 

Brasília, o Seminário Nacional de Ensino Médio, organizado pela Secretaria de Ensino Médio e 

Tecnológico (Semtec), em que fica evidenciado o caráter conceitual, epistemológico e 

metodológico que conduzirão a formulação do EM em todo país: “trabalho, ciência e cultura 

como conceitos estruturantes, base da formação humana e da organização pedagógico-

curricular e, aliado a essas proposições, o reconhecimento dos sujeitos, sobretudo dos jovens, 

como basilar na configuração das finalidades da última etapa da educação básica” (SILVA, 

2015, p. 372).  

 

O período mais recente, representado pelo golpe parlamentar e pelo 
governo Temer, remete ao neoliberalismo mais regressivo sua 
referência principal é a modernização tecnológica, no plano da 
produção, aliado ao capitalismo financeiro. A preocupação com a 
coesão social praticamente desapareceu, ainda que alguns programas 
dos governos anteriores permaneçam, todavia sem a mesma ênfase e 
até mesmo com restrições. Do ponto de vista educacional retoma-se, 
com a MP nº 746 e com a BNCC, a formação por competência, não 
valorizada no governo Lula. Por coerência e opção epistemológica, 
essa MP propõe que desapareça da cena, no âmbito dos governos 
estaduais, a proposta de integração no ensino médio e deste com a 
educação profissional, ainda que se possa levantar a hipótese de sua 
continuidade nos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, por sua autonomia pedagógico-administrativa e por 
pertencerem à rede federal de ensino (FERRETTI e SILVA, 2017, p. 
392). 

 

O que difere de uma formação integral, que subestime a dimensão científica da escola, 

como forma de construir uma pretensa flexibilização de conteúdos, capaz de levar à formação 

de competências e habilidades no educando que em nada reflete a formação de um ser humano 

total, mas sim fragmentado, como se percebe nos fatiamentos trazidos pelos “itinerários 
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formativos”, que não se conectam a uma formação científica sólida, tendenciosa a contribuir 

para uma formação para o mercado e/ou ainda de “arremedo de acolhimento social e 

socialização, inclusive na escola de tempo integral” (LIBÂNIO, 2012, p.24). Portanto, 

 

A proposição de unificação entre a formação básica e a formação 
técnico-profissional é uma estratégia política muito bem articulada 
com um projeto de sociedade alternativo ao do capital. Entretanto, 
diversos governos têm levantado a bandeira da integração entre 
formação geral e formação para o trabalho em outro patamar, com o 
intuito de construir o consenso em torno de uma espécie de contra-
reforma da escola unitária, propagando outras possibilidades de 
articulação entre a educação básica e a educação profissional. Nesse 
sentido, “separar o joio do trigo” foi aqui nossa principal finalidade 
(SOUZA, 2010, p. 155 e 156). 

 

O terceiro momento das disputas, que ainda se encontra em processo, haja vista a 

pendência de aprovação do texto da BNCC, no tocante ao EM, iniciaram-se por ocasião da 

discussão e a aprovação do Projeto de Lei (PL) 6.840/20135. Esse projeto, em linhas gerais, 

como inicialmente estava sendo proposto, desconsiderava a proposta de integração curricular 

com base no trabalho, na ciência, na cultura e na tecnologia, como forma de assegurar o pleno 

desenvolvimento científico básico, e não em fatias dos currículos em áreas ou ênfases. Segundo 

o Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio6 (MNEM),  

 

Esta formulação leva à privação do acesso ao conhecimento bem 
como às formas de produção da ciência e suas implicações éticas, 

                                                           
5
 O PL nº 6.840/2013 é resultado do Relatório da Comissão Especial destinada a promover Estudos e 

Proposições para a Reformulação do Ensino Médio – CEENSI e propõe alterar a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 com vistas a instituir a jornada em tempo integral no ensino médio, dispor sobre a 
organização dos currículos do ensino médio em áreas do conhecimento e dar outras providências. 

6 O Movimento Nacional pelo Ensino Médio é composto por 10 entidades do campo educacional – 
ANPED (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação), CEDES (Centro de Estudos 
Educação e Sociedade), FORUMDIR (Fórum Nacional de Diretores das Faculdades de Educação), 
ANFOPE (Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação), Sociedade Brasileira de 
Física, Ação Educativa, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ANPAE (Associação Nacional de 
Política e Administração da educação), CONIF (Conselho Nacional Das Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional Científica e Tecnológica) e CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação) e foi criado no início de 2014 com vistas intervir no sentido da não aprovação do Projeto de 
Lei nº 6.840/2013. Para esse fim empreendeu um conjunto de ações junto ao Congresso Nacional e ao 
Ministério da Educação, além da criação de uma petição pública. 
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políticas e estéticas, acesso este considerado relevante neste momento 
histórico em que as fusões de campos disciplinares rompem velhas 
hierarquias e fragmentações (MNEM, 2018, p.3). 

 

Nesse sentido, o MNEM foi frontalmente contra esse projeto de lei, pelo fato deste não 

garantir aos cidadãos brasileiros uma formação humana integral, que leve em consideração “o 

pleno desenvolvimento intelectual, afetivo, físico, moral e social, com base nos princípios ético-

políticos que promovam a autonomia intelectual e moral e que oportunizem a capacidade de 

análise e de crítica, tendo, enfim, a emancipação humana como principio e finalidade” (MNEM, 

2014 apud MNEM, 2018, p.5) 

No dia 16 de dezembro de 2014, aconteceu a última reunião da Comissão 

Especial da Câmara dos Deputados (CEENSI) e foi aprovado por unanimidade o 

Parecer do Relator. Portanto, agora, inaugura-se outro momento na disputa, não mais ao 

entorno do DCNEM, e sim, da BNCC, sob uma conjuntura de relevante crise política, 

econômica e de representatividade, retroagindo, em grande medida, o que já havia sido acertado 

no Parecer da PL 6.840/13. 

Nesse sentido, a BNCC traz as competências e habilidades, que se esperam dos 

educandos no contexto educacional. 

 

1) valorizar e utilizar os conhecimentos construídos para entender e 
explicar a realidade, continuar a aprender, alargar os limites da 
democracia e superar as estruturas produtoras e reprodutoras de 
injustiça e exclusão social; 2) ser curiosos, criativos e apegados às 
abordagens próprias das ciências para determinar as causas dos 
fenômenos, elaborar e testar hipóteses, resolver problemas, criar 
soluções e inovações; 3) valorizar e fruir as manifestações artísticas e 
culturais como consumidores e produtores; 4) usar diferentes 
linguagens em suas expressões, informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos de modo a promover o 
entendimento mútuo; 5) que se tornem protagonistas, individuais ou 
coletivos, na utilização, compreensão e criação de novas tecnologias 
de informação e comunicação; 6) valorizar a diversidade de saberes e 
vivências culturais de modo a melhor entender responsavelmente, com 
liberdade, autonomia e consciência crítica, as relações sociais de 
produção, o exercício da cidadania e os seus próprios projetos de 
vida; 7) desenvolver argumentos bem fundamentados, novas ideias e 
pontos de vista com base na ética e no respeito aos direitos humanos, 
meio ambiente, a si mesmos, aos outros e ao próprio 
planeta; 8) conhecer, apreciar-se e cuidar das suas saúdes físicas e 
emocionais, sem desprezo ao conhecimento do outro e dos 
outros; 9) exercitar a empatia, isto é, o colocar-se no lugar do outro, o 
diálogo, a cooperação, o respeito mútuo, os direitos humanos, a 
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diversidade de indivíduos e grupos sociais, os diferentes saberes, as 
identidades, culturas e potencialidades humanas, livre de preconceitos 
de qualquer natureza; 10) agir como indivíduos ou grupos com ética, 
autonomia, responsabilidade, flexibilidade e determinação, pautados 
por princípios democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários 
(BRASIL/MEC, 2017 apud GAMA, 2018, p.1). 

 

Percebe-se que, na educação, há uma grande preocupação em desenvolver, nos 

educandos, competências e habilidades, de modo que o processo de aprendizagem seja 

menos conteudista e dê mais enfoque ao desenvolvimento e preparação para os desafios 

do mundo atual.  

Dessa forma, ensinar e avaliar devem estar na ordem do dia nas instituições 

escolares, uma vez que competências referem-se à qualidade de quem é capaz de 

apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa, quem tem capacidade, 

aptidão, ou seja, consiste na junção e coordenação de conhecimentos, atitudes e 

habilidades, refere-se às prerrogativas mais abstratas adquiridas, que estão no plano das 

teorias e conceitos mentais, permitindo colocá-las em prática. Tendo em vista que as 

habilidades são partes do mesmo processo, é importante que o educando, além de saber 

fazer –  que seria a habilidade –  consiga compreender (competências), ou seja, quando 

um educando aprender a ler e a escrever, ele tem habilidade para tal, mas só com a 

compreensão, interrelação  e abstração do mesmo vai poder dar competência àquilo e, 

então,  conseguir pôr em prática o que se apreende no plano teórico. Em vista do 

esclarecimento feito, 

 

Conclui-se, assim, que a escola passa a assumir as seguintes 
características: a) conteúdos de aprendizagem entendidos como 
competências e habilidades mínimos para a sobrevivência e o trabalho 
(como um kit de habilidades para a vida); b) avaliação do rendimento 
escolar por meio de indicadores de Caráter quantitativo, ou seja, 
independentemente de processos de aprendizagem e formas de 
aprender; c) aprendizagem de valores e atitudes requeridos pela nova 
cidadania (ênfase na sociabilidade pela vivência de ideais de 
solidariedade e participação no cotidiano escolar) (LIBÂNEO, 2012, 
p. 20). 

 

Segundo Gama (2018), uma leitura desprovida de certa criticidade sobre a 

BNCC, nos impede de ver as interdições/limitações do potencial dos nossos estudantes, 

que estão ancorados numa tradição da escola pública universal recente, no abismo da 

1686



 

 

desigualdade social, de nossa tradição cultural conservadora, dada a dimensão de 

colonialização, país escravocrata e fragilidade/adesão aos movimentos contestatórios e 

emancipatórios de nossa sociedade.  

 

O perfil de aluno esperado pela BNCC apenas aparentemente é o 
mesmo. A incorporação desigual das expectativas europeias em nossa 
BNCC, considerando-se as influências que a União Europeia exerce a 
partir de acordos firmados em diversas instâncias supranacionais, cria 
um futuro cidadão e trabalhador brasileiro, incapaz, por exemplo, de 
reconhecer os desafios colocados, sobretudo, pelas Artes e 
Humanidades, e também pelas diversidades culturais, de gênero e de 
sexo, tantas são as pressões exercidas pelos integrantes e 
simpatizantes do Movimento Escola Sem Partido e de segmentos 
religiosos fundamentalistas às disciplinas de Artes, Filosofia, História 
e Sociologia e às questões ligadas a gênero e diversidade sexual. Os 
direitos de aprendizagem dos alunos brasileiros, ainda que garantidos 
de forma democrática, acabam por constituir um perfil de aluno ao fim 
da escolaridade infantil e fundamental pouco competente e hábil para 
conviver num mundo que se torna digital e financeirizado. As 
restrições aos conteúdos por ventura ideologizados, assim como às 
questões filosóficas, sociológicas, de gênero e sexo impedem que se 
abram ao mundo fora dos seus locais de trabalho de forma livre, ativa, 
criativa, consciente de si e do mundo em que se inserem (GAMA, 
2018, p.1). 

 
Dessa maneira, quando a BNCC é comparada a edições estrangeiras, é que 

começam a emergir as limitações que são impostas, embora devamos reconhecer os 

importantes embates e tensões que foram e são travados em torno da constituição do 

currículo comum – para ficar apenas com um exemplo, podemos citar o MNEM, em 

contraposição a todos os demais que lutaram pela adequação do sistema educacional 

brasileiro às determinações do sistema mundial de produção em bases capitalistas e ao 

ideário neoliberal, tais como; Itaú, Ab Inbev, Grupo Globo, Odebrecht, Braskem, 

Credicard, Procer & Gamble, Shell, Consórcio LIDE, Suzano Celulose, Samsung, 

Playstation, Avon, Dudalina, Englishtown, Citibank, Nestlé, Odontoprev, Oracle, Droga 

Raia, Boeing, Souza Cruz, Telefônica, entre vários outros que se organizam para 

patrocinar iniciativas voltadas para a educação (ANDRADE, NEVES e PICCININI, 

2017). Essas empresas juntam-se a organizações não governamentais, como a Fundação 

Cesgranrio, Itaú Social, Lemann, Roberto Marinho, institutos; Ayrton Senna, Inspirare, 

Natura, Unibanco e movimentos e organizações, tais como Todos Pela Educação 

(MTPE), Movimento pela Base Nacional Comum, União Nacional dos Dirigentes 
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Municipais de Educação, Movimento Escola Sem Partido e outros. Essas organizações 

tornam-se “expoente ideológico do empresariado contemporâneo que busca dirigir à 

educação pública, e que foi a precursora e naturalmente figura no Movimento pela 

Base” (ANDRADE, NEVES e PICCININI, 2017, p. 8). Segundo Barreto (2016), os 

reformadores empresariais da educação atuam no sentido de forjar um “consenso” na 

sociedade civil, capaz de convergir para o desenho de uma nova regulação educacional. 

Fica bastante evidente que se produziu um forte consenso em torno de uma concepção 

fragmentada de educação e das normas que a orientam, que muitas vezes não são 

perceptíveis, na formalidade do documento.   

 

Têm-se, assim, traços básicos das políticas para a educação do Banco 
Mundial: a) reducionismo economicista, ou seja, definição de políticas 
e estratégias baseadas na análise econômica; b) o desenvolvimento 
socioeconômico necessita da redução da pobreza no mundo, por meio 
da prestação de serviços básicos aos pobres (saúde, educação, 
segurança etc.) como condição para torná-los mais aptos a 
participarem desse desenvolvimento; c) a educação escolar reduz-se a 
objetivos de aprendizagem observáveis, mediante formulações de 
padrões de rendimentos (expressos em competências) como critérios 
da avaliação em escala; d) flexibilização no planejamento e na 
execução para os sistemas de ensino, mas centralização das formas de 
aplicação das avaliações (cujos resultados acabam por transformarem-
se em mecanismos de controle do trabalho das escolas e dos 
professores) (LIBÂNEO, 2012, p. 19). 

 

Nesse contexto, percebe-se que constitui um conjunto de elementos teóricos, 

culturais e morais, capaz de influenciar grande parcela da sociedade e criar os ditos 

“cidadãos participantes”, “Articulando a teoria do discurso [pós-estruturalista], de 

Ernesto Laclau, como o conceito de redes de políticas, de Stephen Ball” (MACEDO 

aput BARRETO, 2016, p. 777), trazendo em seu bojo a concepção de que o problema 

da falta de qualidade na educação não é estrutural, mas de ineficácia de gestão e 

professores mal preparados. De maneira que os valores relativos baixos (PINTO, 2008), 

proporcionalmente falando, de investimentos educacionais em nosso país em 

comparação a outros, considerados com boa qualidade educacional, pouco ou nada 

parecem justificar nosso baixo posicionamento mundial nessa área. 

Esse discurso pauta-se na prerrogativa que a questão da educação resolve-se com 

uma gestão eficaz, associada às novas tecnologias educativas, responsabilização, 
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meritocracia e privatização o que, segundo (FREITAS apud BARRETO, 2016), 

caminha para um neotecnicismo educacional.  

 

Está em curso à construção de uma nova arquitetura de regulação e de 
que nela, os sentidos hegemonizados para educação de qualidade estão 
relacionados à possibilidade de controle do que será ensinado e 
aprendido. Trata-se, portanto, de um discurso circular, no qual a 
medida da qualidade torna-se o seu esteio e a sua garantia. A 
evidência de qualidade se torna a própria qualidade que se está 
advogando. [...] trata-se de um conjunto difuso de “inimigos da 
escola” de qualidade: gestão pública, desperdício de recursos, 
professores mal formados pelas universidades. Essas causas, 
genericamente apresentadas, são descritas a exaustão, lançando mão 
de um conjunto de dados estatísticos que não deixam dúvida sobre a 
necessidade de intervenção (MACEDO apud BARRETO, 2016, 
p.777). 

 

Por outro lado, embora o texto legal reconheça, em algum grau, onde se precisa 

chegar, não oportuniza meios para tal, tampouco reconhece as desigualdades sociais, 

econômicas, culturais e, de forma mais específica, educacionais de nossos educando, o 

que faz com que a concepção de integração, proposta pela BNCC, com base no trabalho, na 

ciência, na cultura e na tecnologia, não possa ser efetivada, já que fatores estruturais são negados 

por essa perspectiva de currículo que acaba por não garantir o pleno desenvolvimento científico 

básico e propicia um fatiamento do mesmo em áreas ou ênfases.  

  

5 Conclusões ou Considerações Finais 

A nova previsão legal trazida pela BNCC exige a obrigatoriedade de 60% do currículo 

geral, de maneira que a carga horária, nos três anos do EM – 1.800 horas/aulas – deverão ser 

guiadas pelo currículo nacional, que compreende as competências e habilidades previstas, o 

restante, os 40%, relativos às 1.200 horas aulas, passarão a pertencer aos “itinerários 

formativos”, em que as escolas poderão aprofundar uma ou mais áreas do conhecimento em 

detrimento das demais, bem como flexibilizar o currículo para outros conteúdos que julgarem 

necessários. Outra situação que a rigor não é nova na Lei de Diretrizes e Base da Educação 

(LDB/96), mas que, segundo críticos deve ganhar outra conotação a partir do “novo” EM, é a 

obrigatoriedade, apenas, de Português e Matemática. 

Fernandes (2018), nos alerta para outro problema no tangente ao ensino tradicional da 

Língua Portuguesa. Segundo a autora, a escola parte de uma perspectiva de “certo” e “errado”, 
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pouco (ou nada) atrativa para o estudante, de modo a não partir do cotidiano do educando, ou 

seja, a maioria dos estudantes vindos das camadas mais pauperizadas da sociedade não 

consegue relacionar o ensino da Gramática pura ao seu universo linguístico e estratificado, 

constituído assim, um abismo entre a norma culta e as variedades linguísticas reconhecidas 

pelos estudantes, o que contribui ainda mais para estereotipar segmentos da sociedade que não 

se alinham a uma concepção hegemônica de homem, especialmente os estudantes que mais 

dependem do Ensino Básico Público como forma de acesso cultural, científico, social e 

econômico, para não reproduzir as mesmas desigualdades de seus ascendentes. 

Nessa mesma direção, Willis (1991) percebe em seu importante estudo “Aprendendo a 

ser Trabalhador”, a incapacidade da escola de relacionar sua cultura oficial, com a não oficial 

dos estudantes, desconsidera a cultura trazida pelos jovens, especialmente os filhos dos 

trabalhadores manuais, eliminando seu senso de comunidade, bem como seu saber prático. 

Assim, propicia várias resistências daqueles jovens em contraposição à reprodução social 

trazido pela escola, dado o período empreendido do estudo, na década de 1970, e que aponta 

para o desmonte do Estado do Bem Estar social. 

No entanto, parece que podemos tirar como ensinamento que não é a escola tradicional 

que oportunizará um homem mais crítico, conhecedor e participativo, nem tampouco um 

modelo de educação que se transverte em “novo” e “flexível”, para construir um homem de 

“novo tipo” que só se realizará no mercado. Contudo, o mercado é excludente e massacrador, só 

cabe nele um grupo seleto da humanidade, sustentado pela fome, guerras e uma educação 

insuficiente para as camadas mais pobres, sejam aqui na América Latina, na África e/ou na 

Ásia. 
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GT 6 - Reestruturação produtiva, Trabalho, Educação e Meio Ambiente 

 

O TRABALHO DOCENTE NA UNIVERSIDADE PÚBLICA PARANAENSE: 

ALGUNS APONTAMENTOS DA PESQUISA   

 

Berenice Lurdes Borssoi1 
 

Resumo 

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

O conhecimento de um objeto de estudo, que neste texto se refere a discussão do 

tema de pesquisa do doutorado que trata de analisar o trabalho docente nas 

universidades públicas estaduais do Paraná frente as reformas educacional e 

trabalhista, se apresenta como um movimento entre as partes e o todo, estão em 

movimento mutuamente. Isto é, as mudanças no mundo do trabalho nas últimas décadas 

se relacionam com a dinâmica social, econômica e política, global e local. 

Sendo assim, não se tem a pretensão de resgatar a história do sistema capitalista 

e nem a história das universidades públicas brasileiras, mas de elencar elementos 

teóricos para a compreensão do trabalho docente nas instituições estaduais de ensino 

superior do estado do Paraná, frente as mudanças recentes do capital com interesses 

financeiros globais com base nos princípios neoliberais. 

A relação deste texto ao GT6 se justifica pela necessidade de compreensão do 

trabalho no setor público no atual estágio do capitalismo diante as reformas educacional 

e trabalhista, as quais inserem formas destrutivas dos direitos sociais e comprometem 

condições justas de trabalho-vida, como também dá abertura a mercantilização da 

ciência e privatização da universidade pública e da pesquisa, medidas que estão no 

Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação - Lei 13.243/2016. 

O texto está estruturalmente organizado com: introdução, objetivos, referencial 

teórico, procedimentos metodológicos, resultados e considerações finais. 

 

1.1 Objetivos 

Este texto tem por objetivo apresentar e discutir alguns elementos do objeto de 

estudo da pesquisa de doutorado, subscrito no campo da sociologia do trabalho, em 

desenvolvimento no Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação e Diferenciações 

Socioculturais (GEPEDISC) da Linha Trabalho e Educação, do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação - Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP, sob orientação da Profa. Dra. Aparecida Neri de Souza. 

A pesquisa tem por objeto de estudo o trabalho docente no setor público, 

focalizando-o nas universidades públicas estaduais do estado do Paraná. Seu objetivo 

central é analisar as mudanças ocorridas na organização, relações, condições e carreira 
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do trabalho de professores e professoras nas universidades públicas estaduais do Paraná, 

no período compreendido entre 1996 (edição da LDB) a 2019. 

Assim sendo, para compreender a realidade do trabalho docente na universidade 

pública faz-se necessário uma leitura crítica e analítica do contexto social, as novas 

formas de acumulação produtiva e relações com o Estado, década de 1990 quando se 

instala no Brasil as políticas neoliberais, de forma a entender o sistema capitalista 

atualmente, o qual se expandiu em escala global e se aprofundou em nível local, 

desvelando assim as mudanças no mundo do trabalho no setor público educacional.  

As relações entre capital e trabalho merecem investigações, pois se diferencia 

pela sua forma prevalente de interesses financeiros e da permanência dos blocos 

econômicos e políticos, bem como modos culturais e morais, que buscam manter o 

poder a nível global e local. 

 

2 Referencial Teórico 

 

Nos últimos anos temos vivenciado profundas mudanças, que estão relacionadas 

a própria natureza do sistema capitalista, em que uma série de transformações na esfera 

econômica e política têm implicações no campo social como a educação.  

Para CHESNAIS (2000) essas mudanças são resultantes da globalização e 

mundialização do capital, que impõem a necessidade de liberalização e 

desregulamentação, com interesse pela valorização do mercado, que levou fusões-

aquisições em um nível de concentração inimagináveis. 

 
Atrás do eufemismo do “mercado”, encontram-se formas cada vez mais 
concentradas de capital industrial e financeiro que detêm um poder 
econômico sempre maior, que inclui uma capacidade muito forte de “colocar 
em xeque o mercado” (CHESNAIS, 2000, p. 7). 
 

São mutações de necessidade de recomposição do sistema sociometabólico do 

capital frente a sua crise estrutural, que se inicia em 2008 e se diferencia das anteriores 

devido seu caráter universal, com alcance global, escala de tempo extensa e 

desdobramento rastejante. “Vai se tornar à certa altura muito mais profunda, no sentido 

de invadir não apenas o mundo das finanças globais [...], mas também todos os 

domínios da nossa vida social, econômica e cultural” (MÉSZÁROS, 2011, p. 17).  
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Nas palavras de CHESNAIS (2000, p.7) “atrás da expressão neutra da 

“mundialização da economia” e seu corolário já mais explícito da “vitória do mercado”, 

esconde-se um modo específico de funcionamento e de dominação política e social do 

capitalismo”. E isso só foi possível com o desenvolvimento neoliberalismo.  

Nas análises de DARDOT e LAVAL (2016, p. 7) o neoliberalismo não é 

somente uma doutrina econômica ou ideologia, é uma nova racionalidade de mundo, 

que estrutura e organiza tanto as ações dos governantes como a própria conduta dos 

governados. Esses autores na obra “a nova razão do mundo” ressaltam que o 

neoliberalismo não é simplesmente a continuidade do liberalismo clássico do século 

XVIII, nem a sua negação, mas demonstram como um “sistema normativo que ampliou 

sua influência ao mundo inteiro, estendendo a lógica do capital a todas as relações 

sociais e a todas as esferas da vida”.  

Assim sendo, o neoliberalismo passa a ser a nova racionalidade do capitalismo 

atual baseado na concorrência em todos os âmbitos, inclusive na esfera do Estado, “uma 

verdadeira razão-mundo” que se realiza por etapas com finalidade de “extensão da 

racionalidade mercantil a todas as esferas da existência humana” (DARDOT; LAVAL, 

2016, p. 379). 

Da construção do mercado à concorrência como norma dessa construção, da 
concorrência como norma da atividade dos agentes econômicos à 
concorrência como norma da construção do Estado e de sua ação e, por fim, 
da concorrência como norma do Estado-empresa à concorrência como norma 
da conduta do sujeito-empresa [...] (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 379). 
 

A extensão dessa racionalidade faz “desaparecer a separação entre esfera privada 

e esfera pública, corrói até os fundamentos da própria democracia liberal” (DARDOT; 

LAVAL, 2016) e, dentre outros efeitos, dilui o direito público em benefício do direito 

privado, propõe a conformação da ação pública aos critérios de rentabilidade e da 

produtividade e a promoção do “cidadão-consumidor” (DARDOT; LAVAL, 2016). 

No Brasil tal racionalidade adentra fortemente na década de 1990 com a 

Reforma do Estado brasileiro, constituiu um projeto político muito convincente, com 

traços acentuados em: a) a adoção no país do novo paradigma de organização das 

corporações mundiais; b) a desnacionalização da economia; c) a desindustrialização; d) 

a transformação da estrutura do mercado de trabalho, incluindo sua terceirização e 

precarização, e flexibilização das relações trabalhistas; e) a reforma do Estado e a 

restrição da esfera pública e a ampliação da privada; f) o enfraquecimento das 
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instituições políticas de mediação entre a sociedade civil e o Estado, especialmente dos 

sindicatos e partidos políticos; g) o trânsito da sociedade do emprego para a sociedade 

do trabalho, isto é, a tendência ao desaparecimento dos direitos sociais do trabalho; h) a 

transferência de deveres e responsabilidades do Estado e do direito social e subjetivo do 

cidadão para a sociedade civil (SILVA JUNIOR; SGUISSARDI, 2005, p. 7). 

Nesse mesmo período, com a predominância do modelo econômico e político 

neoliberal com a maximização do mercado (setor privado) e a mínima intervenção do 

Estado, temos a reestruturação produtiva com a desregulamentação e flexibilização do 

trabalho, fruto da nova forma de acumulação capitalista caracterizada pela acumulação 

flexível que segundo HARVEY (1994) redefiniu o processo de produção, o mundo do 

trabalho, o Estado e as formas ideológicas e culturais de legitimação. 

 
A acumulação flexível é marcada por um confronto direto com a rigidez do 
fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se 
pelo surgimento de setores inteiramente novos, novas maneiras de 
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. 
Além das rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, 
envolve um novo movimento, ‘compressão do espaço-tempo’ (HARVEY, 
1994, p. 140). 
 

Dessa forma, a reestruturação produtiva fruto da acumulação flexível trouxe 

mudanças no mundo do trabalho resultando na reforma do Estado, na sua minimização 

em relação às políticas sociais, redefinição do seu papel como regulador, avaliador e 

regulador, privatização das instituições públicas e flexibilização do trabalho (CATANI 

et al 2001). 

Nesse contexto se inserem as reformas educacional e trabalhista. Entre os 

objetivos das reformas da década de 1990, que ainda estão em curso, está a adequação 

do sistema educacional básico e superior ao processo de reestruturação produtiva e a 

redução do Estado. O processo de reestruturação produtiva do capitalismo global impõe 

uma nova realidade para o século XXI, alegam DOURADO et al (2003), em que o 

conhecimento é elemento basilar da produção e do acúmulo de vantagens diferenciais 

no cenário capitalista de competição globalizada, devido a economia estar assentada na 

acumulação flexível.   

Naquele período e, sobretudo, no atual momento histórico, o Estado foi e vem 

sendo reconfigurado de duas formas: “de fora, com privatizações maciças de empresas 

públicas que põem fim ao “Estado produtor”, mas também de dentro, com a instauração 
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de um Estado avaliador e regulador que mobiliza novos instrumentos de poder e, com 

eles, estrutura novas relações entre governo e sujeitos sociais” (DARDOT; LAVAL, 

2016, p. 273). 

Marx e Engels (2009) já assinalavam as consequências das relações entre capital 

e trabalho na qual os trabalhadores e trabalhadoras estão na condição de exploração e 

sua remuneração não condiz ao valor produzido na jornada de trabalho.  

Desse modo o trabalho não pode ser analisado de forma simplista e como apenas 

uma relação econômica, mas como algo que insere o sujeito na estrutura social e que 

organiza sua vida em sociedade. Com a expansão do capitalismo o trabalho assume 

múltiplas formas, as quais trouxeram mudanças também para o setor público estatal. 

Nesse cenário de expansão-crise do capitalismo temos presenciado profundas 

repercussões no mundo do trabalho em escala global, e nesse “quadro de crise 

estrutural e sistêmica tem outro componente vital, dado pela corrosão do trabalho” 

(ANTUNES, 2011, p. 13). 

Corrosão não só do trabalho com a perda de direitos sociais conquistados 

historicamente pela luta de trabalhadores e trabalhadoras, mas também o desmonte do 

setor público com a aprovação da Emenda Constitucional 95 de 2016 que institui um 

Novo Regime Fiscal (NRF) no país com o congelamento de gastos em políticas sociais, 

a Reforma Trabalhista, entre outras.  

O capitalismo na sua forma atual modificou as organizações sociais, as relações 

de trabalho, as formas de contratação e remuneração, e a organização dos trabalhadores 

e trabalhadoras, visa a maximização do lucro em tempo quase que imediato. A 

racionalidade neoliberal que o sustenta, até então característica do setor empresarial, 

adentrou ao serviço público estatal nas formas de gestão de Estado e gestão 

institucional, e revela que o sujeito-empresa compete um com o outro investindo no 

“capital-humano”. 
O neoliberalismo define certa norma de vida nas sociedades [...], em todas as 
sociedades que as seguem no caminho da modernidade. Essa norma impõe a 
cada um de nós que vivamos num universo de competição generalizada, 
intima os assalariados e as populações a entrar em luta econômica uns contra 
os outros, ordena as relações sociais segundo o modelo do mercado, obriga a 
justificar desigualdades cada vez mais profundas, muda até o indivíduo, que é 
instado a conceber a si mesmo e a comportar-se como uma empresa. Há 
quase um terço de século, essa norma de vida rege as políticas públicas, 
comanda as relações econômicas mundiais, transforma a sociedade, remodela 
a subjetividade (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 16). 
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Diante disto, pesquisar o trabalho docente no setor público considerando a nova 

dinâmica do capitalismo com a lógica neoliberal com reformas, educacional e 

trabalhista, que inserem formas destrutivas dos direitos sociais e comprometem as 

condições justas de trabalho-vida, como também introduz fortemente a mercantilização 

da ciência, do conhecimento e privatização da universidade pública e da pesquisa. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O texto foi elaborado com base na pesquisa bibliográfica e estatística (Censo 

2017 – Educação Superior) tendo como referencial teórico autores das ciências humanas 

e sociais, com enfoque principal na perspectiva da sociologia do trabalho. 

 

4 Resultados 

Importa investigar a realidade do trabalho no setor público, que vem sofrendo 

modificações frente as reformas recentes, que impactam decisivamente na universidade 

pública brasileira como um todo e no trabalho dos professores e professoras.  

As reformas, na educação e no trabalho, advêm desde 1990, fundamentadas pela 

lógica neoliberal que atualmente estão sendo materializadas por meio de inúmeras leis, 

decretos, emendas etc., que colocam em risco os direitos trabalhistas, o setor público, a 

universidade, a pesquisa, enfim, a educação como direito de todos. Dentre elas temos:  

i) a Lei n. 13.243/2016 conhecida como Marco Legal de Ciência, 

Tecnologia e Inovação – MCTI que representa a privatização da 

educação superior e da pesquisa (SILVA JR. et. al, 2017); 

ii)  a Emenda Constitucional 95/2016 com o congelamento do gasto público 

por 20 anos (AMARAL, 2017) que colocou em risco o financiamento 

público da educação básica e superior; 

iii)  a Lei n. 13.467/2017 que se refere a reforma trabalhista que flexibiliza o 

mercado de trabalho e controla a ação coletiva dos trabalhadores, 

portanto, atacam os direitos dos trabalhadores e coloca em risco a luta 

histórica da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943 

(TEIXEIRA et. al. 2017);  

iv) o Decreto 9.507/2018 que dá abertura para a contratação via 

terceirizações no setor público, ou seja, a legislação derruba os limites de 
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contratação sem vínculo direto com o Estado (DRUCK, et al, 2017; 

POCHMANN, 2018);  

v) em discussão, a PEC 6/2019 trata da reforma da previdência social,  

(POCHMANN, 2018).  

As reformas destroem as garantias sociais, educacionais e trabalhistas, que 

foram lutas da classe trabalhadora conquistadas a partir do século XIX, tendo o 

sindicato como instrumento de enfrentamento na relação trabalho e capital. 

Recentemente ocorre o desmonte da legislação trabalhista que leva ao retrocesso nas 

relações de trabalho, pois “reduz a classe trabalhadora a uma mercadoria sem direitos: 

salários, jornada, férias, descanso, intervalos, adicionais, horas extras, contratos 

intermitentes poderão ser adotados livremente pelo empregador” (TEIXEIRA et. Al, 

2017, p. 7).  

A reforma trabalhista Lei n° 13.467/2017, por exemplo, sancionada pelo 

Governo Temer, é parte do processo de reorganização da acumulação capitalista em que 

o trabalho continua sendo componente flexível e de produção de mais valia. Esta Lei 

altera o sistema de regulação social do trabalho no Brasil e de sua proteção trazendo 

efeitos prejudiciais ao trabalhador. Segundo Senador Paulo Paim (PT/RS) ela é a 

“negação do olhar humano e testemunho da destemperança daqueles que só pensam no 

mercado e nas tabelas e gráficos financeiros” (Idem, p. 10). 

De acordo com BIAVASCHI (2017, p. 184) a reforma está articulada as 

mudanças da lógica capitalista e não buscou solucionar problemas do desemprego e 

desigualdades, ela contribuiu para “gerar mais distorções sociais e iniquidades, com 

impactos negativos à economia, à Previdência, à organização sindical [...]”.  

A reforma trabalhista colocou em discussão mudanças que dizem respeito à: 

formas de contratação precárias e atípicas – terceirização tem sido um mecanismo de 

contratação que está em diversas esferas da vida social, contrato intermitente, parcial, 

autônomo, temporário, negociação da dispensa; flexibilização da jornada de trabalho; 

redução das horas extras, extensão da jornada, redução do intervalo de almoço, 

parcelamento de férias, negociação individual de amamentação; rebaixamento da 

remuneração – pagamento por produtividade, em espécie, participação nos lucros e 

resultado (PLR), abonos gratificações, livre negociação de salários; alteração das 

normas de saúde e segurança do trabalho; fragilidade dos sindicatos e mudanças nas 

negociais coletivas; e limitações da Justiça do Trabalho (TEIXEIRA et. Al, 2017). 
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Tais medidas têm efeitos nefastos, pois levaram a destruição de direitos, pois 

subordina a negociação coletiva e individual, cria condições precárias de trabalho, 

diminuição na remuneração, dificulta a seguridade social, promove a informalidade, 

incentiva a terceirização, fragiliza os sindicatos porque fragmenta a classe trabalhadora, 

fragiliza as instituições públicas, amplia a vulnerabilidade e insegurança, rotatividade de 

empregos, mercantiliza a força de trabalho, deterioriza as condições de vida e de 

trabalho com incertezas, aumenta as desigualdades sociais, compromete as finanças 

públicas, entre outras (TEIXEIRA et. Al, 2017, p. 109-110).  

A reforma trabalhista juntamente com todas as medidas estruturais adotadas a 

partir do governo Temer, principalmente a de congelamento de gastos públicos, cria um 

ambiente favorável para a crise nas instituições públicas, como as universidades.  

Tais reformas não são recentes no Brasil, iniciam em 1990, com discursos sobre 

a necessidade de reconstituir o Estado, tornando-o mais eficiente, eficaz e efetivo nos 

aspectos administrativo e político, e rever suas funções com a sociedade e o mercado. 

Significava superar o Estado burocrático, produtor, empresarial e introduzir o Estado 

gerencial, regulador (SILVA JUNIOR, 2003).  

Os compromissos assumidos pela agenda econômica e política neoliberal 

atingem todos os setores sociais, inclusive a educação. Nesse momento histórico o 

Estado, federal e estadual, tem legitimado mudanças objetivas e materiais que impactam 

no trabalho nas universidades públicas. Nesse sentido a relevância da pesquisa, que 

busca analisar as mudanças no trabalho docente nas universidades estaduais do Paraná 

no período de 1996 a 2019. 

O sistema de ensino superior no estado do Paraná é formado por sete instituições 

conforme apresentado no Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1: Relação das Universidades públicas estaduais/PR e ano criação 
UNIVERSIDADES PÚBICAS ESTADUAIS NO ESTADO DO PARANÁ ANO/CRIAÇÃO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM 1969 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL 1970 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG 1969 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE - 
MULTICAMPI 

1987 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO - 
MULTICAMPI 

1990 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP - 
MULTICAMPI 

2006 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR – MULTICAMPI E 
MULTIREGIONAL 

2013 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponíveis nos sites oficiais das universidades.  
Ano de referência: 2019. 

 

De acordo com o Censo da Educação Superior de 2017 divulgado em 2018 pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, o 

estado do Paraná conta com 189 instituições de ensino superior, sendo 59 localizadas na 

capital (Curitiba) e 130 no interior. Os dados (Quadro 2) apontam uma predominância 

de instituições privadas com um número de 176 e, unicamente 13 públicas. A pesquisa 

do doutorado tem como foco de investigação as sete instituições estaduais.   

 

Quadro 2: Número de instituições de ensino superior por unidade federativa [Paraná], 
localização (capital e interior) e categoria administrativa. 

 
UNIDADE DA 

FEDERAÇÃO/CATEGORIA 
ADMINISTRATIVA  

 TOTAL GERAL  
Total  Capital   Interior  

PARANÁ                  189                 59               130  
  Pública                  13                   3                 10  
    Federal                  4                   3                   1  
    Estadual                  7                   -                   7  
    Municipal                  2                   -                   2  
  Privada                176                 56               120  

Fonte: Elaborado pela autora com base no Censo da Educação Superior INEP/2018.  
Ano de referência: 2019. 

 
O número de alunos matriculados na educação superior, em cursos de graduação 

presenciais, nas instituições da rede estadual do Paraná em 2017, foi de 63.834 

matriculas registradas, de acordo com o Censo da Educação Superior (INEP-2018). Na 

rede pública havia 125.650 matriculas e na rede privada 77.036 matriculas.  

Nos últimos anos houve um crescimento da pós-graduação stricto sensu no 

Brasil, os dados apontam um aumento de 25% no número de programas só nos últimos 

quatros anos, o sistema avançou de 3.337 para 4.175 programas entre 2013 a 2016, um 

acréscimo de 77% no número de cursos de mestrado profissional. Os cursos de 

mestrado e doutorado acadêmico atingiram um percentual de ampliação de 17% e 23%, 

respectivamente. Mais da metade (51%) dos programas de pós-graduação avaliados 
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possuem mestrado e doutorado, totalizando 2.128. Em 2017 o Sistema Nacional da Pós-

Graduação (SNPG) tinha 1.270 programas dedicados exclusivamente ao mestrado 

acadêmico (30%); 703 são mestrados profissionais (17%) e 74 programas de pós-

graduação possuem apenas o curso de doutorado (2%) (CAPES, 2017).  

Segundo REIS (2018) o número total de matriculas nos cursos de mestrado e 

doutorado apresentou um crescimento de 152,98% no estado do Paraná no período de 

2005 a 2015, ou seja, de 2.399 para 8.233. 

Com relação ao número de docentes, o Censo da Educação Superior 

(INEP/2018) registrou 8.184 na rede estadual de ensino superior no Paraná. No período 

de 2005 a 2015 o número de docentes efetivos e temporário eram de 6.578 para 7.741.   

O trabalho docente nas universidades públicas se caracteriza pelo 

desenvolvimento de atividades na área do ensino, da pesquisa, da extensão, da 

organização e gestão do trabalho pedagógico e da administração universitária. As 

formas de gestão e organização do trabalho na universidade pública, de contratação e 

remuneração, as relações de trabalho, demarcam a natureza e a especificidade do 

trabalho docente no ensino superior, a qual demanda de uma autonomia administrativa, 

financeira e pedagógica que se afasta de princípios rígidos de caráter mercadológico. 

 

5 Considerações Finais 

O texto teve por objetivo apresentar reflexões teóricas da pesquisa do doutorado, 

que se encontra em andamento, e alguns dados estatísticos da educação superior no 

estado do Paraná, com foco nas universidades estaduais. 

Considerando os aspectos que definem as políticas neoliberais importa 

questionar e investigar as transformações no mundo do trabalho em especial no setor 

público. É dentro desse contexto que se insere a pesquisa do doutorado, que tem por 

objetivo analisar as mudanças no trabalho docente nas universidades estaduais, de forma 

a desvelar e compreender sua relação entre capital e trabalho. De acordo com 

ANTUNES (2005, p. 67) o trabalho mostra-se “como momento fundante de realização 

do ser social, condição para sua existência; é, por isso, ponto de partida para a 

humanização do ser social”, mas também evidencia sua negatividade no sistema social 

capitalista. Por isso estudar o impacto das reformas educacional e trabalhista. 

É preciso entender que as reformas causam consequências no trabalho docente 

em relação a gestão/administração do trabalhador e nas atividades de ensino, pesquisa e 

1705



 

 

extensão. Tal compreensão perpassa pela análise das transformações da dinâmica do 

capitalismo atual, reestruturação produtiva fundamentada pela acumulação flexível que 

redefiniu o processo de produção, o mundo do trabalho, o Estado e as formas 

ideológicas e culturais de legitimação (HARVEY, 1994). E pelo neoliberalismo com a 

globalização e mundialização do capital tornando-se a nova racionalidade, “uma 

verdadeira razão-mundo” que se realiza por etapas com finalidade de “extensão da 

racionalidade mercantil a todas as esferas da existência humana” (DARDOT; LAVAL, 

2016, p. 379).  
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GT6- Reestruturação Produtiva, Trabalho, Educação e Meio Ambiente 

 

POBREZA E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOS CATADORES DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS NO CIRCUITO INFERIOR DA ECONOMIA URBANA 

NA CIDADE DE ITUIUTABA-MG. 

Ludmylla Arantes de Andrade1 
Antonio de Oliveira Junior 2 

Resumo 

As mudanças na estrutura do sistema capitalista, em uma escala global nos últimos 
trinta anos como resultado da crise do fordismo nos anos 70, promoveu a ascenção do 
neoliberalismo como ideologia de “desenvolvimento econômico” e como “política 
“social”, com a promessa de um livre mercado de acesso universal a todos e redução das 
desigualdades de classe sob a ausência do Estado dos circuitos produtivos das 
mercadorias. Esta estratégia não apenas caiu por agua abaixo, mas contribuiu de forma 
acelerada para o aumento da dependência dos países subdesenvolvidos e periféricos em 
uma escala nacional-regional, com um aumento significativo da pobreza urbana e 
consequentemente das desigualdades socioespaciais tanto na escala intra-urbana, 
acentuando o efeito perverso da modernização que segrega e exclui. O capital, mais do 
que nunca se torna a face mais perversa da abolição prematura da população menos 
favorecida da nossa sociedade. Esta população pobre que luta para sobreviver elabora 
estratégias de sobrevivência, já que o trabalho formal e seus direitos foram praticamente 
arrancados de seus corpos. Uma dessas estratégias de sobrevivência é o trabalho 
informal de coleta de resíduos sólidos, o “lixo”, objeto deste trabalho. Nosso objetivo é 
analisar as condições de trabalho dessa população catadora na estrutura do circuito 
inferior da economia urbana. Para alcançar os nossos objetivos, a metodologia utilizada 
é a aplicação de questionários com a finalidade de traçar o perfil socioeconômico dos 
catadores(as). Para tanto foram entrevistados 61 catadores(as), entre homens e mulheres 
de idades diversas que nos deram um quadro significativo das condições de pobreza e 
precarização do trabalho, com base na informalidade da produção da renda. Além dos 
catadores, foram entrevistados os compradores, donos dos pontos de destinação do 
resíduo reciclável que se constituem por uma lado intermediários e que de certa forma, 
garantem o trabalho dos catadores, mas por outro, são os responsáveis justamente pela 
baixa remuneração do catador, influenciando diretamente na precarização do trabalho e 
da vida, já que o valor pago pelo reciclável está aquém de garantir atender as 
necessidades básicas do trabalhador. Os circuitos da economia urbana, superior e 
inferior, teoria desenvolvida pelo geografo Milton Santos (1979) resultam em duas 
lógicas socioespaciais de entendimento, compreensão e analise econômica da dinâmica 
da produção do espaço da cidade, a partir de agentes e das estruturas socioeconômicas 
presentes que se articulam tanto em uma escala intra e interurbana, quanto intra-
regional. O estudo identificou um alto grau de precarização do trabalho, com jornadas 
de trabalho intensivas que vão de 8 a 12 horas/diárias nos 7 dias da semana. Os 
catadores apresentam um rendimento médio mensal entre duzentos e quatrocentos reais 
e uns se utilizam este valor como renda absoluta e outros como complementação de 
renda. A perspectiva deste estudo é que contribua para o exercício de políticas públicas 
                                                             
1 Mestranda pelo PPGEP-ICH, Universidade Federal de Uberlândia, a autora agradece o apoio da FAU e 
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 ou mesmo a inserção das universidades em estratégias de educação social e ambiental, 
com o propósito de reduzir as desigualdades sociais na cidade. 
 
Palavras-chave: Trabalho informal; Economia Urbana e Condições de Trabalho. 

 

1 Introdução  

 

As reflexões presentes neste trabalho, são resultados preliminares da pesquisa de 

mestrado intitulada “O LIXO NOSSO DE CADA DIA: o circuito inferior e os catadores 

informais de Ituiutaba-MG” desenvolvida no Programa de Pós Graduação em Geografia 

do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Uberlândia – Campus do 

Pontal, e apresenta quem são e como vivem os catadores(as) que fazem a coleta 

informal de resíduos sólidos recicláveis de uma cidade de porte médio, como Ituiutaba, 

localizada na região do Pontal do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Para a sua 

realização, buscou-se o contato com o público a partir da observação in loco e da 

aplicação de questionários semiestruturados junto aos catadores, onde foi possível 

identificar traços singulares da coleta informal de resíduos sólidos urbanos, 

aproximando-os da realidade vivenciada pelos catadores (as). 

 

1.1. Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo geral, analisar as condições de trabalho da 

população catadora de material reciclável na estrutura do circuito inferior da economia 

urbana em Ituiutaba, Minas Gerais. Tem como objetivos específicos identificar o perfil 

socioeconômico dos catadores(a) de materiais recicláveis, compreender as 

especificidades de como os catadores(as) realizam o trabalho informal da coleta de 

reciclagem e localizar onde estão os catadores de materiais recicláveis no circuito da 

economia urbana. 

 

2. Referencial Teórico 

 

Nos anos 70, o processo de trabalho fordista, baseado na extração de 

quantidades cada vez maiores de mais-valia através do trabalho desencadeou um difícil 

e doloroso processo de reestruturação produtiva do capital, que acarretaram  

 

1709



 

 

 

significativas e permanentes mudanças na estrutura capitalista da sociedade, em especial 

em países subdesenvolvidos. Santos (1979) destaca que: 

o espaço nos países subdesenvolvidos é marcado pelas enormes diferenças de 
renda na sociedade, que se exprimem, no nível regional, por uma tendência a 
hierarquização das atividades e, na escala do lugar, pela coexistência de 
atividades de mesma natureza, mas de níveis diferentes. (SANTOS, 1979 
p.21) 

 

Nesse sentido, usaremos como fio condutor para nossa analise, a teoria dos dois 

circuitos da economia urbana do professor Milton Santos (1979) que elabora suas 

primeiras contribuições teóricas sobre a urbanização e espacialização nos países 

subdesenvolvidos, apresentando então a co-existência de dois circuitos da economia 

urbana, o circuito superior e o circuito inferior. 

O aumento significativo da pobreza urbana nos últimos anos contribuiu para o 

incremento das desigualdades socioespaciais, resultado em parte dos efeitos perversos 

da modernização acelerada, que segrega e exclui obrigando os mais pobres a estratégias 

de sobrevivência, muitas delas em condições sub-humanas. 

Nesse sentido a reestruturação produtiva causada pelos avanços tecnológicos e 

industriais geram uma massa de trabalhadores que acabam sendo excluídos do mercado 

de trabalho formal ao mesmo tempo que são direcionados para ocupações menos 

qualificadas contribuindo para a inserção desta população em atividades que compõem 

a estrutura do circuito inferior da economia urbana (SANTOS, 1979). 

Para Santos (1979) o circuito superior é formado por instituições como bancos, 

comércio, industria de exportação, industria urbana moderna, serviços modernos, 

atacadistas e transportadores. Já o circuito inferior, é constituído essencialmente por 

formas de fabricação artesanal, pelo comercio não-moderno e de pequena dimensão, tais 

como pequenos comércios de varejo composto de trabalho intensivo. 

Mezáros (2006) aponta ainda que o fenômeno do desemprego é dominante em 

todas as classes trabalhadoras, em especial nas mais baixas, e em consequência disso as 

formas de ocupação tem então se tornado cada vez mais precárias e desvalorizadas não 

satisfazendo as necessidades básicas. No nosso estudo, esta população excluída, 

dependente das políticas sociais e sem emprego, após esgotarem todas as possibilidades 

de trabalho, acabam encontrando no “lixo” a única oportunidade de garantir a sua 

sobrevivência e de sua família. 

A questão da economia urbana do “lixo”, no que se refere aos catadores 

informais, apresenta uma serie de indagações de ordem econômica, ambiental e  
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principalmente social do sujeito. Um dos grandes desafios da questão dos resíduos 

sólidos está relacionado a: 

marginalização do ser humano conhecido como ‘catador’ (...) Geralmente 
eles são doentes mentais, bêbados, viciados, ladrões, prostitutas, operários 
desempregados, empregadores falidos, que vivem marginalizados, 
convivendo com cães, ratos, moscas, bactérias e vírus nas condições mais 
deprimentes. (BRASIL, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 1999, p. 2) 
 

Diferente dos catadores formais, associados ou cooperados em 

empreendimentos, os catadores informais representam a maior parcela dentre os 

trabalhadores da reciclagem, e desenvolvem seu labor de forma individual e solitária, 

desvinculados de qualquer tipo de organização, e desprotegidos de qualquer beneficio 

previdenciário ou seguridade social.  

Entretanto cabe destacar a importância dos catadores, pois de acordo com o 

relatório sobre o diagnóstico sobre os catadores feito pelo IPEA (2012), os catadores 

constituem a base da cadeia produtiva da reciclagem no Brasil , onde estima‐se que 90% 

de todo o material reciclado seja recuperado pelas mãos destes agentes ambientais. 

Nesse sentido, é preciso considerar o importante papel ambiental que envolve o catador 

na cadeia produtiva da reciclagem, embora esse papel seja ainda pouco reconhecido e 

valorizado pela sociedade e até mesmo pelos próprios agentes do circuito econômico da 

reciclagem, sendo eles comerciantes e atravessadores de sucata, e as indústrias, que 

intensificam as formas de exploração dos catadores em condições extremamente 

degradantes, precárias, informais e de baixa remuneração pelo trabalho (PORTO, et al., 

2004). 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

Para investigar o perfil socioeconomico dos catadores(as) de materiais 

recicláveis de Ituiutaba, para atender os objetivos deste trabalho, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa de natureza exploratória com o uso da técnica de levantamento 

conhecida como bola de neve. Além disso foram ultilizadas ferramentas digitais e 

recursos tecnológicos como o uso do software Ubisurvey® Versão 2.9.9. 

Para dar o pontapé inicial, foram levantados dados informativos onde se fez 

necessário a identificação de informantes-chaves, nomeados ora aqui como sementes, a 

fim de localizar possíveis catadores(as) no perímetro urbano de Ituiutaba, visto que, 

segundo Bernard (2005), o método bola de neve se torna de grande valia para se estudar 

populações difíceis de serem encontradas, onde não há precisão e ou registro sobre sua  
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quantidade. Essas dificuldades são encontradas nos mais variados tipos de população, 

entre elas a dos catadores(as) de materiais recicláveis, dado que não existe nenhum 

registro estatístico oficial qualitativo e quantitativo deste segmento de trabalhadores. 

Diante disso foi solicitado junto a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras 

e Serviços Públicos de Ituiutaba (MG) dados preliminares como registros de endereços 

comerciais de compra e venda de materiais reciclaveis no municipio, sobre o aterro 

sanitário e a localização dos Ecopontos que foram instalados recentemente na cidade.  

Nesse sentido, para buscar a identificação de traços singulares da coleta informal 

dos resíduos sólidos urbanos foi realizada um levantamento “in loco”, entrevistando 

catadores(as) que eram encontrados no perímetro urbano de Ituiutaba. Além das 

observações com relação ao trabalho dos catadores(as) informais, foram analisados 

documentos e realizado a aplicação de um questionário semiestruturado, confeccionado 

com perguntas entre questões abertas e fechadas, que foram respondidas entre os 

catadores(as) entrevistados.  

A aplicação do questionário se realizou durante a atividade laboral dos catadores 

em local e data e horário de acordo a rotina habitual deles. O TCLE Termo de 

consentimento livre e esclarecido com base no modelo oferecido pelo CEP-UFU foi 

aplicado antes do início das perguntas, de modo que uma via dos documentos da 

pesquisa, incluindo o TCLE, foi entregue ao catador(a).  

Em cada entrevista foi realizada uma breve abordagem, onde a pesquisadora 

apresentava o objetivo desse estudo e solicitava ao final para que os catadores pudessem 

indicar outros catadores/locais que trabalham com a coleta de reciclagem a serem 

investigados, sendo então utilizado o método de amostragem em formato bola de neve, 

que gerou um resultado final de 61 catadores identificados em Ituiutaba até a data de 28 

de junho de 2019. 

Quanto aos procedimentos usados, para filtragem da pesquisa e classificação dos 

resultados encontrados para a elaboração desse trabalho, foram usados alguns critérios 

de inclusão e exclusão. Nesse sentido, diante dos procedimentos metodológicos aqui 

apresentados, os critérios de inclusão foram: (a) ser um catador(a) informal, (b) estar em 

trabalho de coleta informal de resíduos sólidos a pelo menos 3 meses, (c) estar 

localizado e residindo no municipio de Ituiutaba-MG. Os critérios de exclusão ficaram 

estabelecidos como: (a) catadores(as) identificados fora de Ituiutaba; (b) catadores(as) 

formais, registrados e cooperados em cooperativas de reciclagem (c) catadores(as) de 

materiais que não são resíduos reciclaveis. 
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Durante o trabalho de campo alguns percursos metodologicos foram adotados, 

sendo utilizado como ferramenta um aparelho de celular com sinal de internet 3G em 

dados moveis, onde por meio do aplicativo Ubisurvey® Versão 2.9.9, foi possivel fazer  

a entrevista de maneira digital, evitando a geração de resíduos como o papel. 

 

4 Resultados 

 

Inicialmente, foi feita uma breve apresentação da pesquisa aos catadores(as) 

entrevistados no período de coleta de dados, evidenciando a importância e os possíveis 

benefícios para o coletivo pesquisado. A composição foi definida por 61 catadores(as) 

em atividade laboral a pelo menos três meses na cidade de Ituiutaba-MG no momento 

da realização da pesquisa, e, que aceitaram participar desse estudo de modo livre e 

espontâneo, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Posteriormente ao 

aceite, responderam o questionário estruturado em 27 perguntas alternadas entre 

questões fechadas e abertas.  

Quanto ao gênero dos entrevistados, 45 declararam ser do sexo masculino e 16 

do sexo feminino e dentre os 61 catadores(as) da amostra observou-se o intervalo das 

idades entre 39 e 83 anos. Sendo que 39% dos entrevistados tem entre 39 e 50 anos, 

25% tem entre 51 e 60 anos, 20% tem entre 61 e 70 anos e 16% tem acima de 70 anos. 

Quanto ao status civil 19 dos 61 participantes, declararam estarem casados, 26 solteiros 

(as), 12 em uma união estável e 4 viúvos (as).  

Com relação a raça, 42 dos 61 entrevistados se auto-declararam pardos, 17 

negros e 2 brancos, o que corrobora com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística para 2015 mostram que entre os 10% mais pobres da população brasileira, 

78,5% são negros (pretos ou pardos). 

Na variável escolaridade, a grande maioria (49%) se auto-declarou analfabeto ou 

sem escolarização, demonstrando um índice de baixa escolarização entre os 

catadores(as) entrevistados(as), o que em parte poderia explicar a ocupação laboral sem 

exigências de maior escolaridade. Segundo o Departamento Intersindical de Estudos 

Sócio Econômicos - DIEESE (2013), pessoas com menor escolaridade ganham menos e 

encontram-se entre ocupações que exigem pouca ou nenhuma qualificação em relação 

as pessoas com maior escolaridade, este quadro agrava-se ainda quando incorpora-se as 

varáveis de gênero e raça, quando, segundo o órgão a diferença de salários de mulheres/ 

negros/ pouco escolarizados são inferiores a homens brancos com ou sem escolarização. 
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Quanto a renda podemos perceber que a renda mensal individual de 80% dos 

catadores(as) está classificada em ¼ do salário mínimo, 17% recebem individualmente 

de ¼ a ½ salário mínimo e 3% recebem até salário mínimo. Percebe-se que a renda do 

catador(a) é a mais importante ou uma das mais importantes na subsistência do grupo 

familiar. Este quadro demonstra que além da baixa remuneração, até 1 S.M, a extensão 

chega ao grupo familiar, cabendo novas investigações com o grupo familiar para cruzar 

dados no que se refere a escolaridade, idade, sexo, ocupação laboral e rendimentos.  

Com relação ao tempo de cada catador(a) na atividade laboral, obtivemos 

resultados de que 9% são compostos por catadores que trabalham entre três e seis 

meses, 20% de catadores que trabalham de seis meses a um ano, 23% entre um ano e 

dois anos, 18% entre 2 anos e 3 anos e a grande maioria 30% de três anos ou mais em 

atividade na catação de resíduos recicláveis. De acordo com os dados obtidos na 

pesquisa, os 6 catadores(as) que representam os 10% da amostra, declararam terem 

vindos do antigo lixão da cidade fazendo parte da coleta de reciclagem a mais de quinze 

anos. Quando questionados sobre o trabalho que realizavam antes de se tornar um 

catador(a) informal, 2% trabalhavam em pastelarias, 7% vieram do estado de Alagoas 

para trabalhar em Ituiutaba e como não encontraram emprego foram parar nas ruas 

catando “lixo”, 8% não tinham nenhum outro emprego, 12% eram empregadas 

domésticas, 14% em uma usina de açúcar e álcool da cidade, 26% trabalhavam na 

construção civil e 31% disseram ter vindo de alguma fazenda onde trabalhavam com em 

atividades agropecuárias de baixa qualificação como plantio e ordenha manual. 

Observa-se que grande parte dos catadores(as), 81% da amostra, vieram de 

ocupações no mercado formal de trabalho como domésticas, trabalhadores de usinas de 

cana de açúcar, trabalhadores da construção civil e da zona rural. Entretanto, percebe-se 

que esses antigos trabalhos são empregos considerados de baixa remuneração ou que 

exigem do trabalhador pouca ou nenhuma qualificação. 

Esses trabalhadores geralmente exerciam as atividades com ou sem carteira 

profissional assinada em empresas, residências e outros espaços formais e informais da 

economia de mercado, o que pode ter se derivado pelo fato desses trabalhadores 

possuírem uma escolarização abaixo da média, o que dificulta o acesso à melhores 

níveis e condições de empregos e salários dentro da economia formal de trabalho. 

Observados os relatos colhidos entre os catadores(as) que participaram deste 

estudo, consideramos que de uma maneira geral, todos os 61 entrevistados, dizem não 

perceber ou não identificar a diferença entre seus antigos trabalhos com relação as  
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atividades que são desenvolvidas hoje na coleta informal de reciclagem, pois para eles 

“todo trabalho é igual”, independente do lugar onde ele é desenvolvido, pois “serviço é 

serviço”. Nenhum dos 61 catadores(as) disse ter vontade de associar-se ou formar uma 

cooperativa de recicladores. O pouco interesse de muitos catadores em participar de 

uma cooperativa, pode ser devido a dificuldade de entendimento do regime associativo 

derivados da baixa escolaridade, o que favorece o pouco esclarecimento em relação ao 

modo de organização cooperativa. As limitações do coletivo impedem em alguma 

medida que apropriação do conhecimento sobre o cooperativismo tenha um significado 

mais relevante para eles e elas. 

Quando questionados em relação ao seu trabalho e a contribuição dele para o 

meio ambiente a maioria dos catadores não souberam responder o que seria o “meio 

ambiente” e qual a possível contribuição do seu trabalho para o mesmo, 35% falaram 

que o seu trabalho contribui para a limpeza da cidade mais não souberam falar da 

importância da limpeza urbana para o meio ambiente. Percebe-se claramente que os 

catadores por ainda estarem vivendo no limite de suas necessidades básicas podem ter 

mais dificuldade em vislumbrarem as dimensões ampliadas da vida em sociedade. O 

meio-ambiente embora seja de extrema significação para a vida humana, pode ser ou 

não percebido pela pessoa, mas quando as necessidades humanas são muito grandes 

com relação a própria sobrevivência essa percepção pode ser denegada. 

Com relação as possíveis vantagens que o participante reconhece por ser um 

catador, apareceram as seguintes frequências de respostas: 12% acreditam que a 

vantagem de ser um catador está em poder ajudar as pessoas. Entretanto 43% não 

sabem, não veem e ou acreditam não ter vantagens nenhuma em estar trabalhando com 

a catação. Percebe-se a invisibilidade da catação atuando como fator de desprestigio da 

sociedade, pois, 45% acham que existem poucas vantagens e que as autoridades locais 

deveriam dar mais importância para o trabalho que por eles é realizado.  

Quando questionados se trocariam seu trabalho por outro recebendo o mesmo 

valor a resposta foi unanime, todos os 61 participantes responderam não, pois disseram 

que já se sentem acostumados com o trabalho na catação e ou não trocariam de trabalho 

por receber o mesmo valor em um outro emprego. Para Pereira (2016), a reflexão com o 

grupo de trabalhadores é fundamental para pensarem o seu cotidiano laboral, 

entendendo-o melhor a sua participação no grupo. Questionados sobre se indicariam 

alguém para trabalhar na catação, 75% disseram que sim, pois se sentem muito 

satisfeitos com a catação, contra 25% que disseram que não, pois acreditam que a  
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concorrência nos dias de hoje é muito grande e não querem por mais pessoas catando 

material. 

 

5 Considerações Finais 

 

Inicialmente, devemos ora aqui destacar que o catador(a) é também um 

importante agente econômico, social e ambiental, além de ser promotor de uma valiosa 

fonte de recursos naturais, pois ao coletar informalmente os materiais recicláveis acaba 

desviando do aterro sanitário toneladas de resíduos, barateando assim o seu custo de 

manutenção e operação, aumentando assim a sua vida util.  Um outro beneficio está no 

encaminhamento do material reciclável por meio de “atravessadores” até as indústrias 

da reciclagem, que não mais precisam extrair matéria prima vinda da natureza para a 

produção. 

Diante disso, há aqui então uma lógica onde o catador informal deve ser levado 

em conta ao tratarmos a questão dos resíduos sólidos urbanos, bem como as 

características da cadeia produtiva que eles trazem, configurando um complexo circuito 

que comporta a presença de uma parcela significativa da população dos países 

subdesenvolvidos. Com tais considerações podemos ora aqui enfatizar que a temática do 

“lixo” traz à tona uma problemática de relevância ambiental, econômica e social em 

torno da pobreza urbana.  

O “lixo” é considerado por muitos uma fonte de renda, de onde provem o 

recurso financeiro que é essencial para a manutenção e o suprimento das necessidades 

básicas de muitos catadores(as) de rua, que tiram diariamente em meio a sacos e lixeiras 

o seu sustento e de sua família. Ainda no que se refere a catação de materiais 

recicláveis, percebe-se que é uma atividade laboral que traz a marca profunda e dolorosa 

de um trabalho duro que é realizado em condições sub-humanas, humilhantes, 

degradantes, insalubres e perigosas, com diversos agravamentos, tais como a exploração 

e o aliciamento pelos atravessadores e ainda a ausência de direitos fundamentais e de 

proteção social e previdenciária.  

No que se refere ao mercado da reciclagem envolto ao circuito inferior da 

economia urbana, os catadores ocupam um lugar marginal na cadeia produtiva dos 

materiais recicláveis, no entanto eles são considerados o elemento chave e estão na base 

da pirâmide de todo o processo. O catador é um personagem muito importante 

economicamente e ambientalmente e deve ser valorizado, incentivado e recompensado  
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pelos serviços ambientais de maneira não poluidora, continua e permanente a cidade. Os 

catadores deveriam ser recompensados tanto pelas industrias que recebem o material 

coletado por eles, quanto pelo poder público local pelos relevantes serviços ambientais 

prestados, diante do importante papel econômico enquanto agente ambiental coletor(a) 

de materiais recicláveis que geram impacto positivo na gestão de resíduos sólidos em 

todas as suas instâncias. 

Esse grupo de invisíveis tem se organizado no circuito inferior da economia 

urbana e lutado no sentido de resistir informalmente e solidariamente com outros grupos 

no mercado predatório da reciclagem. E assim vão catando seus sonhos nos seus 

caminhos com seus carrinhos, em busca de melhores condições dignas de trabalho e 

renda, e são merecedores disso, indo ao encontro das Políticas Públicas considerando a 

inclusão social pelo trabalho deste cidadão, visto que o mercado da reciclagem é sazonal 

e estes trabalhadores não possuem fundo reserva, capital de giro ou proteção social, de 

modo que se tornam um público extremamente vulnerável aos efeitos resultantes das 

crises econômicas. Nesse sentido, ressaltamos a importância e a necessidade de 

parcerias legalmente estabelecidas com a indústria, o comercio, a sociedade civil, o 

poder público local e o terceiro setor com planos, programas e projetos legalmente 

instituídos para atender aos catadores, melhorando suas condições de sociais, 

econômicas e valorizando o a sua importância ambiental. 
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Resumo 

O Estado, a partir dos anos de 1990, mudou drasticamente seu papel de provedor de 
bens e serviços para normalizador e regularizador e o processo de reestruturação 
produtiva, proveniente dos avanços científicos, tecnológicos e organizacionais, impôs 
diversos desafios à classe que vive do trabalho, principalmente quanto a sua formação e 
qualificação para a inserção profissional. Assim, esse trabalho se propõe a refletir e 
discutir sobre o processo de reestruturação produtiva e as alterações na relação trabalho 
e educação, com o intuito de melhor compreender as políticas educacionais brasileiras, 
em especial, as implantadas a partir dos anos 2000, em prol da empregabilidade. Para 
tanto, se propõe a discutir também as transformações no papel do Estado; o contexto e 
historicidade das políticas de formação do trabalhador; a educação profissional e suas 
perspectivas a partir dos anos 2000. Este trabalho é parte integrante da pesquisa de 
doutorado em desenvolvimento (2017-2021). A Metodologia adotada foi a pesquisa 
bibliográfica e documental, em fontes primárias e secundárias, com fundamento teórico 
nas obras de Fagiani e Previtali (2014); França e Scocuglia (2011); Harvey (2012); 
Hobsbawm (2015); Kuenzer (2001); Lombardi, Lucena e Ferri (2003); Saviani (2005) e 
outros. Os estudos apresentados evidenciam que o processo de elaboração das políticas 
educacionais não é isento de contradição. Permitem compreender que no contexto da 
reestruturação produtiva, o fenômeno desemprego de trabalhadores muitas vezes 
altamente qualificados ocorre não somente devido a crises econômicas, mas ocorre 
intencionalmente, como estratégia para diminuir custos e aumentar a lucratividade. E 
para isso, o empresariado busca interlocução com o Estado, entrando na disputa pelas 
políticas públicas, inclusive educacionais e influência a concepção de educação que irá 
prevalecer nos documentos que norteiam as políticas educacionais. Esses resultados 
remetem reflexões acerca da temática em estudo permitindo inferir que o Estado não é 
neutro, e suas intervenções atendem aos interesses de grupos privados e capitalistas que 
contrariam o interesse geral da sociedade.  

                                                             
1Este texto é parte integrante da pesquisa de doutorado, em andamento, da discente Cleide Francisca de   
Souza Tano, do Curso Doutorado em Educação, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal 
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1 Introdução  

É emblemático que o Estado, a partir dos anos de 1990, mudou drasticamente 

seu papel de provedor de bens e serviços para normalizador e regularizador e que o 

processo de reestruturação produtiva, proveniente dos avanços científicos, tecnológicos 

e organizacionais, impôs diversos desafios à classe que vive do trabalho, principalmente 

quanto a sua formação e qualificação para a inserção profissional.  

Na atualidade, a questão do desemprego está cada vez mais aparecendo na mídia 

de forma muito enfática por questões econômicas ou políticas. Acerca da temática em 

1999, já se colocava um grande desafio aos governantes, com vistas a “estabelecer 

aliança política entre o novo e precário mundo do trabalho e os desempregados” 

(ALVES, 1999). Percebe-se, portanto, parte do viés histórico destas questões. 

A discussão sobre esta temática é importante tanto dentro do universo acadêmico 

quanto em toda a sociedade, pois contribui para avaliação e rearticulação das políticas 

de formação do trabalhador e de inserção profissional e, também, contribuem para o 

posicionamento dos cidadãos sobre as ações do Estado em atendimento ao 

mercado/capital dentre outras possibilidades.  

Dentre as medidas de apoio ao setor produtivo, destaca-se a expansão da rede de 

educação profissionalizante e tecnológica. Esta é uma das maiores políticas brasileiras 

que visam à empregabilidade. Diante do aparato montado pelo Estado para atender o 

setor produtivo, a pesquisa busca responder como ocorre, no contexto da reestruturação 

produtiva, o fenômeno “desemprego” de trabalhadores muitas vezes altamente 

qualificados? 

A pesquisa permite também visualizar as tendências e os desafios postos aos 

cidadãos e às políticas públicas nacionais, que sofrem fortes influências de Instituições e 

empresas além de nossas fronteiras. Tal afirmação considera que os fenômenos 

internacionalização e mundialização levam a conflitos de interesses e lançam desafios 

que gritam por mudanças.  

 

1.1 Objetivos 
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Este trabalho é parte integrante da pesquisa de doutorado em desenvolvimento 

(2017-2021). Tem como objetivo refletir e discutir sobre o processo de reestruturação 

produtiva e as alterações na relação trabalho e educação, com o intuito de melhor 

compreender as políticas educacionais brasileiras, em especial, as implantadas a partir 

dos anos 2000, em prol da empregabilidade. Para tanto, se propõe também a discutir as 

transformações no papel do Estado; o contexto e historicidade da políticas de formação 

do trabalhador; a educação profissional e suas perspectivas a partir dos anos 2000. 

 

2 Referencial Teórico 

A partir de 1990, o papel do Estado passou por grandes transformações e as 

relações de trabalho assumiram novas configurações, via mudanças na legislação 

trabalhista e, também, provenientes dos avanços tecnológicos e organizacionais. Neste 

contexto, o discurso neoliberal passou a pregar a falácia que, se o Estado deixasse de 

produzir bens e de prestar serviços, ele iria fazer com que houvesse mais concorrência, 

além de aumentar o número de empresas e consequentemente geraria mais empregos.  

Entretanto, o que se configura na relação entre o Estado e o setor produtivo, é 

diferente, há uma apropriação do público pelo privado e o Estado assume um viés 

gerencialista. Estas transformações no papel do Estado ocorrem ao mesmo tempo em 

que o setor produtivo enfrenta profundo processo de reestruturação produtiva, em que 

sua principal característica é o desemprego (HOBSBAWM, 2015; HARVEY 2012).  

Este viés gerencialista, segundo Newman e Clarke (2012), marcou tendências 

que afetaram a prestação de serviços públicos, inclusive a educação, nas décadas de 

1980 e 1990, no Reino Unido. Reflexões sobre essa tendência do Estado assumir tal 

viés  gerencialista, permite perceber que este fenômeno ocorreu também no Brasil.  

Porém, a partir dos anos 2000, É possível perceber que as políticas educacionais 

brasileiras, pelo menos no discurso presente em seus documentos, tendem também para 

uma perspectiva de formação integral, de formar o cidadão para a vida; para se tornar 

empregável ou reempregável na perspectiva de autores como Mészaros (2010) e 

Frigotto (2011). 

Entretanto, Kuenzer (2005) discute sobre a educação e alerta para a questão da 

“inclusão excludente”. Reflexões sobre esse tipo de inclusão, permite considerar que é 

possível uma inclusão no acesso ao ensino superior, mas que pode não se efetivar numa 

inclusão ao mercado de trabalho.  
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Nos últimos anos, as políticas educacionais têm sua centralidade nos padrões 

estipulados por organismos internacionais, inclusive pelos mecanismos de avaliação 

externa da educação. Diante disto, a perspectiva politécnica é capturada pelo interesse 

das estruturas produtivas que demanda uma concepção de educação mercantil, 

fragmentária e pragmática, em que se prezam as categorias qualidade, competência, 

empregabilidade e competitividade.   

Os estudos apresentados por Harvey (2012); Fagiani e Previtali (2014); 

Hobsbawm (2015); França e Scocuglia (2011) dentre outros, mostram que no 

capitalismo há várias formas de resolver a questão da escassez de trabalho.  Dentre estas 

formas destacam-se as tecnologias de economia de trabalho e as inovações 

organizacionais e a concorrência entre os próprios trabalhadores, que buscam nova 

capacitação e qualificação visando manter maior vantagem competitiva. Conforme 

enfatiza Harvey (2012, p. 56 - 57), todas estas formas preenchem as vagas de emprego 

de muitos trabalhadores.  

As conclusões de Fagiani e Previtali (2014), ao analisarem a nova configuração 

da classe trabalhadora no século XXI, apontam que há um crescimento da classe 

trabalhadora neste século. Todavia, em suas considerações os autores trazem que 

mercado de trabalho gera mais empregos em números. Os autores, inclusive, apontam 

dados fornecidos pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional que mostram 

que o número de trabalhadores em escala global aumentou em 70% (FAGIANI; 

PREVITALI, 2014, p. 62).  

Todavia, segundo tais autores, este fenômeno ocorre sob a égide do trabalho 

multifuncional, com menores salários médios e em um sistema de proteção menor, com 

menos direitos trabalhistas e um forte discurso em favor da qualificação profissional, 

em que prevalecem nas relações de trabalho, o emprego flexível. 

Portanto, há um movimento histórico e contraditório em que há em alguns 

momentos avanços no sentido de uma sociedade mais justas e em outros há retrocessos, 

implicando sempre em mediações, seja por parte do Estado, da escola, dos movimentos 

sociais ou das reinvindicações dos trabalhadores, dentre outras. Em decorrência disto, é 

importante compreender as transformações no papel do Estado que ocorreram nos 

últimos anos. 
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Transformações no papel do Estado 

Na trajetória do processo do capitalismo, quando chega perto dos anos de 1990, 

percebe-se uma mudança radical, com a reestruturação do modo de produção, via 

automação dos processos produtivos. Esta transformação impacta significativamente 

nas relações de trabalho, no perfil do trabalhador e no papel do Estado, nacionalmente e 

mundialmente. Diversos autores discutem essa temática, dentre eles, Frigotto (2011); 

Howlett, Ramesh e Perl (2013); Newman e Clarke (2012); Previtali e Fagiani (2017).  

Nas considerações destes autores, percebe-se que as inovações tecnológicas e 

organizacionais demandavam novas formas de gestão e controle do trabalho, bem como 

novas formas de atuação do Estado. Logo, a reestruturação impõe consequências para a 

relação trabalho e educação, uma vez que surgem mudanças nas relações de trabalho, 

como flexibilização, assim como também, surgem mudanças nos processos de formação 

profissional. 

A partir de 1990, no Brasil, inicia-se um processo de redução estatal de 

interferência no setor econômico, em especial via privatização de empresas públicas e 

abertura de mercados. O papel do Estado muda de agente produtor de bens e serviços 

públicos para agente normalizador e regularizador. 

Quanto à relação trabalho e educação, antes dessas transformações, o processo 

de formação profissional estava direcionado para as exigências de empresas privadas 

nacionais e também para a formação do trabalhador que atuava em empresas públicas, 

com relações de trabalho de certa forma estáveis, assim como também as demais 

relações de trabalho, antes da abertura de mercado, eram menos competitivas.  

Com as mudanças em curso, neste período, as políticas e medidas de apoio ao 

setor produtivo passaram a buscar dar respostas às exigências de empresas privadas que, 

muitas vezes compunham complexos multinacionais, que atuam com cultura 

organizacional e padrões de acumulação flexível diferentes das empresas públicas e 

privadas nacionais até então. 

Consequentemente há também uma alteração no discurso das políticas públicas, 

em especial das políticas de formação e inserção profissional, que passa a pregar cada 

vez mais a necessidade de mais escolarização, qualificação por parte do trabalhador, 

transferindo a este toda a responsabilização pelo seu processo de formação. Por causa 

disto, também é importante compreender o contexto e historicidade das políticas de 

formação do trabalhador brasileiro. 

1723



 

 

 

Contexto e historicidade das Políticas de Formação do Trabalhador 

Na trajetória do capitalismo, os estudos apresentados por Cury (1984) e Saviani 

(2005) mostram que as transformações nos processos produtivos passaram a demandar 

também dispêndios para com a educação do trabalhador, porém esta motivação ocorreu 

por conta de fatores econômicos e não sociais ou culturais. A educação passou a ser 

concebida como dotada de valor econômico a luz da “Teoria do Capital Humano”, 

desenvolvida por Theodore William Schultz, economista estadunidense. 

Saviani (2005, p. 23) explica que Schultz verificou que a qualificação 

influenciava no desempenho da economia. E ainda que o aumento no grau de 

escolaridade mantém relação direta com o aumento na renda dos indivíduos. Nesse 

sentido, a educação, no período de 1950 a 1970, seguiu os pressupostos do taylorismo-

fordismo, através da “pedagogia tecnicista”. 

No Brasil, o surgimento das indústrias, a concentração de habitantes cada vez 

maior nas cidades e as transformações no mundo do trabalho ocorreram concomitante 

com graves problemas sociais tais como: desemprego, falta de moradia, de saúde, de 

educação.  Batista (2015), explica que, na primeira metade do século XX, devido ao 

aumento da população nas cidades, tanto pelo processo de abolição de escravatura e 

êxodo rural, quanto pelo processo imigratório, levou a burguesia a balancear as 

possibilidades de investir no trabalhador vindo do meio rural.   

Neste sentido, o Estado pressionado pelo setor produtivo viu, como saída para os 

problemas sociais e econômicos desse período, a possiblidade de atender o interesse do 

empresariado que carecia de formação da classe operária, conforme os processos 

industriais da época. Entretanto, estudos histórico-crítico, apresentados por Cury (1984), 

comprovam que as projeções na trajetória industrial e educacional do Brasil, foram 

marcadas por disputa ideológica entre católicos e liberais. 

Reflexões sobre os estudos apresentados, relacionados às políticas de formação 

do trabalhador, vigente no Brasil, na primeira metade do século XX, permitem inferir 

que, dentre os pressupostos da educação brasileira nessa época, estavam em garantir os 

interesses do poder, do setor produtivo e a permanência da defesa dos interesses dos 

religiosos. 

  Tano (2016) apresenta um resgate histórico da formação profissionalizante 

brasileira desde 1909, discutindo sobre: a criação das Escolas de Aprendizes e Artifíces; 
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Reforma Capanema; sobre as Constituições brasileiras, bem como sobre leis e decretos 

que tratam sobre a formação dos indivíduos. Percebe-se, na legislação e estudos 

apresentados pela autora, que a história da educação profissional brasileira é marcada 

por um processo contraditório, em que a dualidade é uma característica marcante e que 

O Estado, ora vincula, ora desvincula a educação profissional ao ensino médio.  

Saviani (2005) aponta que os impactos dessa nova revolução foram mais 

abrangentes. Seus estudos mostram que, além das transformações no processo 

produtivo, alteram-se também as concepções de emprego e de educação. A concepção 

de emprego que antes era visto como uma solução para a crise, nesse novo processo, 

converte-se em um dos elementos do processo de controle da crise, uma vez que a 

maximização da exploração da força de trabalho, mantém relação direta com a crescente 

manutenção do controle do desemprego. 

Com a segunda revolução industrial, alterou-se o padrão produtivo, conforme já 

citado anteriormente, mas também provocou mudanças significativas nos processos 

educacionais. Dentre as consequências dessa revolução destacam-se: o aumento do 

desemprego; a busca pela flexibilização na relação de trabalho, além da diversificação 

da organização escolar e do trabalho pedagógico.  

Porém, Saviani (2005, p.23) enfatiza que: “em ambos períodos, prevalece a 

busca pela produtividade guiada pelo princípio da racionalidade, que se traduz no 

empenho em se atingir o máximo de resultados com o mínimo de dispêndio”, ou seja, 

no contexto da reestruturação produtiva a meta primária é o lucro. 

Nos estudos apresentados por Saviani (2005), especificamente sobre as 

transformações que ocorreram no campo da educação, desde a primeira revolução 

industrial, percebe-se que essas mudanças tiveram como pressupostos a formação dos 

indivíduos voltados sempre para o mercado de trabalho, além do acolhimento social 

para as classes menos favorecidas. Desta forma, consideramos ser importante 

compreender algumas mudanças na educação profissional brasileira e suas perspectivas 

a partir dos anos 2000. 

 

Educação profissional e suas perspectivas a partir dos anos 2000 

 Diversos autores discutem sobre a formação profissional, no início do século 

XXI, dentre eles destacamos Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) que apresentam um 

debate sobre a gênese do Decreto nº 5.154/2004 e revogação do Decreto 2.208/1997. 
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Esses autores consideram que seu debate ocorre num contexto controverso da 

democracia restrita, sinalizando para incongruências de forças sociais e do próprio 

governo sobre um tema que eles consideram não poder ser negligenciado, pois trata-se 

de um direito social que precisa ser cumprido. 

 Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 3), enquanto a Lei 9.394/96, 

“sinalizava a formação profissional integrada, a formação geral nos seus múltiplos 

aspectos humanísticos e científico-tecnológicos”, o Decreto 2.208/1997 representava 

um retrocesso, pois veio não apenas “proibir a pretendida formação integrada, mas 

regulamentar formas fragmentadas e aligeiradas de educação profissional em função das 

alegadas necessidades do mercado”. 

 As considerações dos autores citados permitem compreender que o Decreto 

5.154/2004 altera principalmente questões relacionadas com a organização curricular da 

educação profissional desenvolvida e articulada com o ensino médio. Porém 

entendemos que o currículo não é neutro e o discurso do currículo prescrito expressa as 

relações de poder.  

Ao comparar o discurso desses dois documentos, percebe-se que, no Decreto 

5.154/2004, há um avanço no sentido de uma perspectiva de educação integrada. 

Percebe-se também que esse documento não prevê limite para aproveitamento da carga 

horária do ensino médio para o ensino profissional técnico. Consideramos a proposta de 

educação integrada para o ensino médio representa um grande avanço na educação 

Brasileira.  

Todavia, ao analisar estes documentos, é fundamental a adoção de uma postura 

crítica, pois diversos autores ensinam que não é porque o cidadão brasileiro tem um 

direito garantido pela Legislação que significa dizer que este direito seja efetivado na 

prática. A realidade de muitas escolas de ensino médio no Brasil ainda é precária, assim 

como as condições de trabalho dos docentes.  

Entretanto, não podemos deixar de observar que se com uma legislação tendente 

a uma educação integral, numa perspectiva mais emancipadora, ainda existem diversos 

problemas relacionados com a qualidade da educação. Podemos, então, considerar que 

em um tendência mais fragmentada será pior. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 
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A Metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica e documental em fontes 

primárias e secundárias, de natureza qualitativa, classificada como exploratória e 

descritiva, seguindo a perspectiva histórico-crítica. A metodologia atende as 

necessidades apresentadas pela perspectiva adotada, uma vez que, não nos propomos a 

resolver um problema em sim, mas apenas a levantar informações necessárias para 

compreender o objeto de estudo. 

4 Resultados 

Os resultados da pesquisa mostram que na trajetória das políticas educacionais 

brasileiras, a partir dos anos 2000, a educação começa a passar por outro processo de 

transformação, temos, então, a inclusão da concepção de educação integrada nos 

documentos oficiais do Brasil que tratam sobre a educação.  

A pesquisa de Tano (2016) mostra avanços sem precedentes na educação 

brasileira, a partir das políticas implantadas nos anos 2000. Esses avanços vão além do 

aumento no número de instituições e de matrículas, perpassam pelo aumento do número 

de acesso ao ensino superior por parte de jovens que não teriam esse acesso com 

políticas nos moldes dos programas anteriores.  

Reflexões sobre os estudos apresentados permitem inferir também que para 

muitos jovens, a política de expansão da educação profissionalizante e tecnológica, via a 

interiorização dos Campis e aumento de vagas, bem como a efetivação da integralização 

do ensino médio ao ensino técnico profissionalizante pela União, significa ou significou 

uma possibilidade de acesso ao ensino superior para muitos alunos da rede pública de 

ensino.  

Os estudos apresentados também permitem compreender que fenômeno 

desemprego de trabalhadores muitas vezes altamente qualificados ocorre não somente 

devido a crises econômicas, mas ocorre intencionalmente, como estratégia para diminuir 

custos e aumentar a lucratividade.  

E, para isso, o empresariado busca interlocução com o Estado, entrando na 

disputa pelas políticas públicas, inclusive educacionais e influência a concepção de 

educação que irá prevalecer nos documentos que norteiam as políticas educacionais. 

Este processo não ocorre apenas nacionalmente, sofre influências além de nossas 

fronteiras.  

Esses resultados remetem reflexões acerca da temática em estudo permitindo 

inferir que o Estado não é neutro, e suas intervenções atendem aos interesses de grupos 
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privados e capitalistas que contrariam o interesse geral da sociedade. Implicando assim 

no agravamento da pobreza, das desigualdades sociais e do desemprego que são uns dos 

maiores problemas contemporâneos. 

Cabe considerar que o processo de elaboração das políticas educacionais não é 

isento de contradição. O fato do Estado, sob a presidência de um governo democrático e 

popular, ter dado preferência a ouvir os empresários no processo de interlocução para 

discussão das políticas educacionais, em detrimento às ideias dos profissionais da 

educação, conforme explicado por Saviani (2009) já denota contradição. 

 Nos estudos apresentados, pode-se compreender que, na perspectiva de educação 

do empresariado e no o ideário de Estado Mínimo, o trabalhador passa a ser responsável 

pela sua qualificação e requalificação para conseguir empregabilidade, em um cenário 

que constantemente exige novo perfil do trabalhador, com novas habilidades e 

competências, muitas vezes até além das exigidas para o cargo.  

Os estudos mostram que Estado protegem o sistema do capital, ancoradas em um 

discurso dos governantes de que suas medidas de apoio ao setor produtivo são 

necessárias para que o setor produtivo possa gerar mais empregos. E criam assim, um 

consenso de necessidade social de apoio ao mercado/capital, via concessão por parte do 

Estado, de um aparato de incentivos às empresas, inclusive por intermédio de aparato 

educacional, visando fornecer para o setor produtivo força de trabalho, muitas vezes 

altamente qualificada. 

 

5 Considerações Finais 

O trabalho propõe uma reflexão e discussão para fins de melhor compreender as 

políticas educacionais brasileiras, principalmente as implantadas, a partir dos anos 2000, 

em prol da empregabilidade.  Apesar da contradição presente no discurso das políticas 

educacionais, que inclusive prega a individualização e responsabilização do trabalhador 

pela sua formação profissional, considera-se que as políticas educacionais, a partir dos 

anos 2000, significam avanços sem precedentes no sentido de mudança na concepção de 

educação ofertada no Brasil até então. 

A partir dos anos 2000, foi se implantando no Brasil, uma concepção que tende a 

uma educação integral, com programas como o da Expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional, que se materializa tanto na oferta do ensino técnico 

profissionalizante integrado ao ensino médio regular, quanto no sentido de se buscar 
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ofertar uma educação, seguindo uma concepção de educação integrada, politécnica que 

visa formar cidadãos críticos e reflexivos, conscientes do mundo em que desejam viver 

e preparados para o trabalho.  

 Concluímos que a educação integrada é uma das responsáveis pela mediação do 

acesso ao ensino superior para muitos jovens brasileiros, além de prepará-los para o 

mercado de trabalho, representando assim uma conquista no tocante a diminuir a 

dualidade da educação. Cabe, neste ponto, voltar ao início desse trabalho quando foi 

levantada a problematização acerca de como ocorre no contexto da reestruturação 

produtiva o fenômeno desemprego de trabalhadores muitas vezes altamente 

qualificados. 

Assim, as contribuições de Kuenzer (2001) e Harvey (2012) são pontuais para 

discutir esta questão. Reflexões sobre as considerações de Kuenzer (2001) permitem 

compreender o processo de inclusão excludente, em que é possível o acesso ao ensino 

superior, mas que isso não garante a empregabilidade, devido ao fato de que o 

determinante da exclusão está na estrutura produtiva.  

Harvey (2012) explica que, no capitalismo, há novas formas de resolver as 

questões da escassez de trabalho dentre elas: as tecnologias de economia de trabalho e 

as inovações organizacionais, a concorrência entre o próprio trabalhador, que leva a 

busca constante por mais qualificação e capacitação visando manter vantagem 

competitiva. Segundo esse autor, todas essas formas preenchem as vagas de emprego de 

muitos trabalhadores, conforme já apresentamos anteriormente. 

Além disso, a mudança na concepção de emprego que antes era visto como uma 

solução para a crise e, no contexto da reestruturação produtiva, converte-se em um dos 

elementos do processo de controle da crise, uma vez que para maximização da 

exploração da força de trabalho, mantém relação direta com a crescente manutenção do 

controle do emprego, ou seja, o aumento do desemprego significa também grande oferta 

de trabalhadores e consequentemente mão de obra mais barata, redução de custos de 

produção, portanto, lucratividade.  

Concluímos também que no contexto da reestruturação produtiva, o fenômeno 

desemprego de trabalhadores muitas vezes altamente qualificados ocorre não somente 

devido a crises econômicas, mas ocorre intencionalmente, como estratégia para diminuir 

custos e aumentar a lucratividade. E para isso, o empresariado busca interlocução com o 

Estado, entrando na disputa pelas políticas públicas, inclusive educacionais e influência 
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a concepção de educação que irá prevalecer nos documentos que norteiam as políticas 

educacionais.  
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: DO ESGOTAMENTO DO TAYLORISMO-

FORDISMO À EMERGÊNCIA DO TOYOTISMO 
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Robson Luiz de França 2 

 

Resumo 

Os modelos ou concepções de produção são formas de organização da produção capitalista e 
do trabalho que possibilitam aumentar geração de valor por parte do capital. Ambos os 
modelos, existentes em épocas diferentes, exigem formas distintas de educação por parte dos 
trabalhadores. O texto tem como objetivo discutir o esgotamento do modelo de produção 
taylorista-fordista e a emergência do toyotismo. Com o esgotamento do modelo vigente até os 
anos 1960 e 1970, as empresas precisaram corrigir seus mais graves problemas, quando 
emerge uma nova concepção a partir dos anos 1990 no contexto da mundialização do capital e 
da reestruturação produtiva em escala global. Tanto o modelo anterior como o atual 
influenciou fortemente a formação profissional dos trabalhadores ao longo do século XX e 
XXI. Este trabalho está relacionado ao GT6 - Reestruturação Produtiva, Trabalho, Educação e 
Meio Ambiente. A metodologia utilizada foi composta por uma pesquisa bibliográfica cujo 
foco foi construir uma síntese das explicações dos principais autores sobre a temática. 
Utilizamos como referências principais as obras de Alves (1999), Antunes (2007, 2012), 
Ferreti (1998), Hirata (1994), Lucena (2004), Manfredi (1998), Marx, Engels (2011), Segnini 
(1986), entre outros. Para melhor selecionar as questões significativas, utilizamos como 
metodologia a análise bibliográfica para a compreensão de ambos os modelos de produção e 
as formas de educação exigidas para preparo técnico dos trabalhadores. Nos últimos anos 
mudou consideravelmente a concepção de formação profissional influenciada pelo novo 
modelo de produção flexível, que altera o padrão de qualificação com a exigência de 
aquisição de habilidades mais rígidas para um modelo de competências mais flexíveis. Entre 
os principais resultados indicamos que a superação do modelo taylorista-fordista surge como 
parte das transformações promovidas pelo processo de reestruturação produtiva capitalista das 
últimas décadas, modificando completamente a organização técnica do trabalho. Realizamos 
um paralelo, destacando as diferenças entre os dois modelos. Concluímos que, numa 
combinação de novos métodos de gerenciamento da produção com as novas tecnologias, o 
mundo do trabalho é reorganizado em favor de formas de produção mais flexível que exigem 
mais trabalho, intensificação do trabalho, aumentando os níveis de extração de mais valor. É 
uma fase de maior exploração sobre os trabalhadores, na qual, a formação profissional adquire 
a função de preparo da força de trabalho com as novas atribuições para esse contexto da 
relação capital-trabalho.   
 
Palavras-chave: Modelos de produção. Flexibilidade. Formação Profissional. 
 
Introdução 
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Abordamos neste texto a importância que teve o taylorimso-fordismo para organização 

do trabalho nas fábricas desde a virada do século XIX até meados dos anos 1970. Em seguida 

descrevemos o surgimento do Toytismo a partir da transformação do modelo existente. Cada 

um dos modelos vai impor formas de preparo diferente da força de trabalho, originando 

concepções de qualificação diferentes. 

Buscamos desenvolver a ideia, segundo a qual, os dois modelos de produção e 

organização do trabalho representam mudanças com vista a um maior controle da produção e 

de preparo da força de trabalho na perspectiva de capital.  A extração de mais valia se 

constitui no objetivo central do capital com todas as mudanças operadas no sistema produtivo 

e educativo, seja no âmbito do taylorismo-fordismo ou do toyotismo. Maior controle e 

disciplinamento do trabalho visando a mudança na correlação de força entre patrões e 

trabalhadores, visando aprofundar os níveis de produção de valor.  

Apresentada aqui de maneira geral as formas de funcionamento do taylorismo-

fordismo, faz-se necessário destacar as críticas a esse método de produção. Consideramos que 

este foi implantado de forma diversificada, de forma desigual e combinada, no mundo do 

trabalho, tornando-se universal no funcionamento da economia capitalista.  

  O artigo está divido em três tópicos, sendo que o primeiro aborda a concepção de 

modelo de produção taylorista-fordista e suas concepções de qualificação profissional. Em 

seguida, tratamos das especificidades do modelo de produção toyotista e das exigências de 

qualificação colocadas por este modelo. Por último, discorreremos sobre o caráter flexível e 

generalista da educação no contexto do modelo de produção vigente. 

 
As mudanças na organização do trabalho: Taylorismo-Fordismo 
 

 
          Qualquer nova força de produção tem por consequência um novo aperfeiçoamento da 

divisão do trabalho. Cada novo estágio na divisão de trabalho motiva igualmente as relações 

entre os indivíduos no tocante à matéria, aos instrumentos e aos produtos do trabalho 

(MARX, ENGELS, 2011). A divisão do trabalho como parte da estruturação do mundo do 

trabalho e os diferentes paradigmas da organização do trabalho se expressão nos níveis de 

exploração do capital sobre o trabalho, consequentemente na divisão de classe. 

   Na história do capitalismo, ao longo dos dois últimos séculos, duas concepções e 

modelos de organização da produção se seguiram. Mais do que formas organização e 

gerenciamento do trabalho, imprimiram verdadeiros modos de vida nos trabalhadores. Há que 

se reconhecer que o modelo atual agrega grandes contribuições do modelo anterior, em certo 
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sentido, formas de controle do trabalho aprimoradas radicalmente. O fordismo foi a base para 

o American way of life. 

   O taylorismo é um movimento de racionalização do trabalho que se iniciou no final 

do século XIX e efetivamente se implantou e se difundiu no mundo da produção capitalista no 

início do século XX. Além de Frederick Taylor, outros autores também pensaram este modelo 

a exemplo de Henri Fayol, Henry Ford e outros menos conhecidos. Todos contribuíram, 

contudo, Taylor apresenta formulações mais amplas de princípios e técnicas racionalizadoras 

como parte do movimento da administração científica. O taylorismo era a expressão 

intelectual, relativa à organizacão, da passagem do capitalismo liberal para o monopolista, da 

transformação da empresa patrimonial em burocrática e da substituição da energia a vapor 

pela eletricidade (SEGNINI, 1986). 

     O fordismo é compreendido como a expressão de um modelo de sociedade baseado 

na produção e no consumo de mercadorias em grande escala. O seu estudo dentro dos limites 

do cotidiano das fábricas não permite perceber sua complexidade. Este deve ser 

compreendido como um processo mais complexo do que a iniciativa de produção em massa.  

Constituiu-se em uma das expressões da modernidade, ao tempo em que a distinção do 

taylorismo para fordismo deve-se à produção em massa para o consumo em massa, à 

construção de um novo sistema de reprodução da força de trabalho, vinculada a uma nova 

política de controle e gerência (HARVEY, 1996 apud LUCENA, 2004).  

   O autor ressalta que tanto o americanismo como o fordismo se constituíram como 

esforços do capital para a construção de um novo tipo de trabalhador. Os métodos de trabalho 

fordista passaram a ser inseparáveis de um modo peculiar de viver, sentir e pensar. O que 

estava em jogo era a construção de um novo tipo de trabalhador, subjacente ao processo 

produtivo, difusão do jeito americano de viver e trabalhar e a construção da imagem do 

trabalhador americano como vitorioso. Segundo Segnini (1986), rompendo as fronteiras no 

interior da fábrica, o taylorismo se constitui em algo mais que uma forma de gestão ou 

produção, podendo ser entendido como processo de formação de um tipo adequado de homem 

para o desenvolvimento da sociedade capitalista. 

   Esse trabalhador era considerado vitorioso devido ao acesso aos bens de consumo e 

um padrão de vida apreciável em relação aos demais trabalhadores do mundo, ao tempo em 

que promovia acesso às mercadorias, sem, contudo, abolir o conflito principal entre o capital e 

o trabalho, de tal modo que: O americanismo e o fordismo derivam da necessidade da 

organização de uma economia programática, em que os seus problemas e contradições 
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derivam dos elos da cadeia que demonstraram a passagem do individualismo econômico 

para a economia pragmática. (Id. Ibid., p.71). 

  No século XX, ocorreram seguidas modificações nas antigas fábricas referentes à 

circunscrição espacial relacionada com a nova constituição do trabalho. Com a reorganização 

crescente dos locais de produção, foi-se eliminando quaisquer outras funções que neles 

pudessem ser realizadas. Com uma organização reconhecidamente mais sistemática, que 

evolui simetricamente, os locais antes utilizados mais por conta das disponibilidades de 

espaços do que por uma lógica dos circuitos de produção, foram modificados 

significativamente. Desapareceu com o tempo a sobreposição de locais (descontinuidade), que 

levavam os operários a realizarem numerosas e tortuosas manobras para deslocamento de 

peças e até mesmo a realização de manutenção (PROST, 2009).  

  Compreendemos que o capital também configura seus espaços para dar resposta à 

luta de classes. As fábricas sempre foram palcos de conflitos violentos entre trabalhadores e 

patrões. E a configuração dos espaços do trabalho possibilitava ou não melhores condições de 

enfrentamento, piquetes, sabotagens e paralisação das atividades pelos trabalhadores, como 

percebemos nas imagens do cotidiano da fábrica apresentadas no livro de Prost. Barreiras 

enormes começaram a ser erguidas contra a ação dos trabalhadores e os enfrentamentos..  

Taylor, que foi operário (técnico em mecânica) e depois Engenheiro Mecânico 

(gerente de fábrica), sentiu-se incomodado com a porosidade vista no processo produtivo nas 

fábricas, a falta de controle do trabalho pela gerência, criticando as milimétricas perdas do 

capital pelo tempo ocioso entre uma tarefa e outra. Uma de suas aflições era descobrir meios 

para que a capacidade produtiva dos trabalhadores e das máquinas atingisse seu volume 

máximo. Por isso, desde o final do século XIX vinha pensando sobre estratégias de 

organização e controle do trabalho. Para tanto, acreditava que estudos científicos minuciosos 

deveriam propor soluções gerenciais para os problemas que impediam o aumento da 

produção, desconsiderando a particularidade da crise de produção/superprodução. 

  Para Segnini (1986), pautado nesse modelo, o capital procura reger o trabalho em 

função da mais-valia, prevendo os índices de produtividade, apropriando-se da parte do valor 

criado pelos trabalhadores na produção de mercadorias. A autora sugere que o prolongamento 

da jornada de trabalho, a divisão do trabalho, o processo de produção baseado na cooperação 

e a tecnologia são incrementos de obtenção de mais-valia absoluta e relativa. E o controle 

sempre se dá de forma despótica em meio ao conflito entre capital e trabalho.  
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  Uma das críticas a ser feita a este modelo é que o mesmo racionaliza o trabalho 

objetivando o aumento do excedente, motivo pelo qual adapta o trabalhador. Ao tempo em 

que maximiza a força humana em termos produtivos, por um lado, minimiza estas forças em 

termos políticos. O termo científico utilizado para denominar os princípios elaborados pelo 

taylorismo termina sendo um juízo de valor do homem, uma vez que acredita ser o 

trabalhador um indolente natural ou premeditado, cabendo à gerência controlar o hábito de 

fazer cera e a vadiagem no trabalho. 

  Com base nas críticas da autora inferimos que o taylorismo produziu também uma 

força de trabalho como ideário, promovendo a expropriação dos conhecimentos do 

trabalhador, separa o trabalho manual e intelectual, restando à direção estabelecer técnicas 

referentes aos tempos e movimentos que intensificam o trabalho. Com isso, o trabalhador é 

desqualificado, conforme Braverman (1987), limitando-se ao papel executor, facilmente 

treinável e substituível. Isto se reflete na diminuição do valor da mercadoria força de trabalho. 

Os mais adaptáveis a esta intensificação são os preferidos para as gerências.  

O treinamento fundamentado nessa concepção significava um exercício de obediência 

às normas e ordens da chefia, onde as técnicas ensinadas viabilizavam os princípios da ética e 

da eficiência, subordinando o trabalho ao capital. Num ambiente formativo com essa 

finalidade não cabia reflexão por parte do trabalhador, senão as limitações de uma 

subjetividade subsumida. Mesmo frente a essa angústia de tornar-se cada vez mais apêndice 

das máquinas, muitas lutas foram travadas para impor limites ao capital , segundo Antunes: 
 

Fundamentalmente, embora no taylorismo e no fordismo o trabalho seja 
relativamente regulamentado, relativamente formalizado – há todo o capítulo 
das lutas sociais do trabalho exigindo a regularização, a formalização do 
trabalho, os direitos do trabalhador, a redução da jornada de trabalho, a 
regulamentação da jornada de trabalho, o descanso semanal, tudo que já 
vimos: as lutas operárias dos séculos XIX e XX (Comuna de Paris; Levante 
de 1848; as revoluções do século XX). [...]. Apesar dessa regulamentação do 
trabalho, era um trabalho maquinal, parcelar, fragmentado, fetichizado, 
coisificado e alienado (ANTUNES, 2012, p.19). 

 

  No contexto do taylorismo-fordismo, no sentido paradigmático de organização da 

produção, o conceito de qualificação tornou-se objeto de reflexões e debates sistemáticos no 

campo da sociologia do trabalho, desde o pós-guerra. A concepção de qualificação nasce 

associada à concepção de desenvolvimento socioeconômico dos anos de 1950 e 1960, da 

necessidade de planejar e racionalizar os investimentos do Estado, no que diz respeito à 

educação escolar, visando, no nível macro, garantir uma maior adequação entre as demandas 
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do sistema ocupacional e do sistema educacional. Por conta dessa finalidade, associa-se à 

Teoria do Capital Humano, cujos maiores expoentes foram Schultz e Harbison.  

  Segundo essa concepção, a instrução e progresso do conhecimento se encontram 

vinculados à formação do capital humano, de recursos humanos, que no contexto da 

sociedade se constitui como chave para a modernização (MANFREDI, 1998). O autor ainda 

observa que naquele momento histórico, a modernização era compreendida pela escolha e 

adoção do modelo industrial capitalista como modo de produção, consumo, estilo de vida e 

integração a um padrão de desenvolvimento industrial adotado nos países capitalistas 

ocidentais como modelo. O homem era visto como criador e produtivo que deveria cultivar 

atitudes favoráveis às atividades produtivas. 

  Ainda segundo Manfredi (ibid.), a história dos sistemas de formação profissional no 

Brasil enquadra-se dentro dessa lógica de qualificação, entendida como preparo de mão de 

obra especializada ou semiespecializada voltada para as necessidades técnico-organizativas do 

mercado de trabalho formal. Evidencia-se, dessa forma, que o índice de desenvolvimento 

econômico e social do sistema ocupacional seria referendado na capacidade de cada Estado ou 

nação para expandir qualitativamente e quantitativamente seus sistemas de ensino.             

Esse modelo taylorista e sua concepção de qualificação estabelece como parâmetro a 

organização e produção do trabalho como foco exclusivo no desempenho das tarefas/funções 

bastante específicas e operacionais, considerando para todos os efeitos a posição ocupada no 

processo, restrita ao posto de trabalho. Além disso, prescrição de tarefas e disciplina no seu 

cumprimento, a não comunicação com promoção do isolamento dos trabalhadores durante o 

trabalho em linha, entre outros procedimentos rígidos (Id. Ibid.). A [...] fabricação em massa 

de bens padronizados através do uso de máquinas especializadas não flexíveis e com 

recursos a uma massa de trabalhadores semiqualificados (HIRATA, 1994, p.129). 

  Essas exigências tornavam-se fundamentais para que o capitalista conseguisse 

apossar-se do controle sobre o processo de trabalho, motivando um processo de alienação 

progressiva do trabalhador, transformando a questão das relações de trabalho como um 

problema especificamente da gerência (BRAVERMAN, 1987). Estruturado com base em 

procedimentos técnicos e organizativos com vista ao regime de acumulação, próprios do 

capitalismo, a concepção de Taylor tem finalidade bem definida. Na sua principal obra, 

afirma que o principal objetivo da administração deveria ser o de assegurar o máximo de 

prosperidade ao patrão (e ao mesmo tempo ao empregado). Evidentemente que ao 

trabalhador, responsável pela geração de valor de troca sobre as mercadorias, nunca é ofertado 
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nada, além do salário e poucas garantias, como foi elucidado anteriormente. Conforme 

exprime Manfredi, no fordismo, a  

 
[...] concepção de formação profissional está alicerçada numa concepção 
comportamental rígida, por meio da qual ensino/aprendizagem das 
tarefas/habilidades deve se dar numa sequencia lógica, objetiva e 
operacional, enfatizando os aspectos técnico-operacionais em detrimento de 
sua fundamentação mais teórica e abrangente (MANFREDI, 2006, p.25). 
 

  O padrão organizativo baseado no modelo taylorista-fordista foi predominante até 

meados do século XX, A partir dos anos de 1970 profundas mudanças vão acontecer, quando 

ocorre a ressignificação do conceito de qualificação e sua substituição pelo de competência. 

Dois vetores são essenciais e constantes na direção e sentido das mudanças ocorridas: a 

intensidade da produção e o controle do processo de trabalho pela gerência.  

 
 O sistema toyotista (Ohno): flexibilidades e competências 

 
  O novo período de desenvolvimento do capitalismo mundial representa um salto de 

qualidade na sua expansão. A mundialização do capital caracteriza-se por uma reconfiguração 

da produção, reprodução e expansão do capitalismo em escala mundial com vistas à 

superação da crise que se inicia por volta dos anos de 1970. Representa, portanto, uma 

rearticulação de suas formas de organização e dominação política e ideológica. A nova forma 

de organização do trabalho neste contexto histórico, econômico, social e político vem 

atravessada pela reestruturação produtiva, o neoliberalismo, assim como as novas tecnologias 

inseridas no controle do mundo do trabalho. Na verdade, estamos diante de um novo regime 

de acumulação capitalista, um novo patamar do processo de internacionalização do capital, 

com características próprias e particulares se comparado com etapas anteriores do 

desenvolvimento do capitalismo (ALVES, 1999, p.53). 

  A mundialização impulsiona um conjunto de processos que afetam o mundo do 

trabalho, centralmente via reestruturação produtiva, ensejando muitas transformações antes 

não vivenciadas pelos trabalhadores. O modelo toyotista de produção flexível3 reconfigura a 

produção com novos padrões de organização, gerenciamento e exigências para a qualificação 

geral. Os paradigmas do trabalho no capitalismo mundializado articulam um processo de 

superexploração, como indica Valência (2009), cujo esforço demonstra a atualidade da lei do 

valor, assim como sua importância para o capitalismo em escala global, na atualidade, de 

                                                             
3 Sobre a história da flexibilização Cf.: DEL ROSSO (2017). 
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forma que seria impossível eliminar o trabalho vivo do processo de produção das 

mercadorias. Cabe destacar que está em jogo a insaciável necessidade do capital de 

aprofundar os níveis de extração de mais-valia da força de trabalho. 

   O modelo taylorista-fordista foi visto como saturado pelo capital e foi sendo 

modificado e substituído nas últimas décadas por um novo modelo que ficou conhecido como 

toyotismo, baseado na produção flexível, cujas características são diferentes. Originam-se 

mudanças também na relação trabalho e formação profissional, estabelecendo uma nova 

concepção formativa dos jovens e trabalhadores. Como parte essencial da nova pedagogia do 

capital ocorre a substituição da noção de qualificação pela noção de competência. 

  Para Alves (1999), esse novo período capitalista se desenvolve no contexto de uma 

profunda crise de superprodução que pode ser explicada por Brenner (1999), de uma 

produção destrutiva caracterizada por Mészáros (1997) ou ainda pela acumulação flexível de 

Harvey (1993). Destacamos que a crise do modelo anterior exige  incorporar ao trabalho as 

novas formas de produção- reprodução do capital na atualidade, mirando no valor. 

  Segundo Alves (Ibid, p.59), foi [...]  na virada da década de 70 para 80, no bojo da 

ofensiva do capital na produção (o complexo de reestruturação produtiva) e da ofensiva do 

capital na política (a política e a ideologia neoliberal) que se dá o “ponto de partida” para a 

mundialização do capital.  
 

Os fundamentos da mundialização atual são tanto políticos como econômicos. 
É apenas na vulgata neoliberal que o Estado é ‗exterior’ ao ‗mercado’. É 
preciso recusar as representações que gostariam que a mundialização fosse 
um desenvolvimento natural. O triunfo atual do “mercado” não poderia ser 
feito sem as intervenções políticas repetidas das instâncias políticas dos 
Estados capitalistas mais poderosos, os Estados Unidos assim como os 
outros países membros do G7. Graças a medidas cujo ponto de partida 
remonta a ‗revolução conservadora’ de Margaret Tatcher e de Ronald 
Reagan dos anos 1979-1981, o capital conseguiu fazer soltar a maioria dos 
freios e anteparos que comprimiram e canalizaram sua atividade nos países 
industrializados. O lugar decisivo ocupado pela moeda no modo de produção 
capitalista deu à liberalização e à desregulamentação um caráter e 
consequências estratégicas (CHESNAIS, 2001, p.10). 
 

Estes governos iniciaram as mediadas práticas para reconfigurar o capitalismo a 

partir dos anos 1980, através de políticas que se expandiram por quase todos os países em 

menor ou maior grau de desigualdade. O capital assume a mais plena liberdade de recolonizar 

todos os continentes e subordinar as economias periféricas e de terceiro mundo, que vão se 

tornando qualitativamente mais dependente.  
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  A mundialização do capital impulsiona um novo complexo de reestruturação 

produtiva, uma ofensiva do capital na produção que visa a constituir um novo patamar de 

acumulação capitalista em escala planetária e que tende a debilitar o mundo do trabalho, 

promovendo alterações importantes na forma de ser (a subjetividade) da classe dos 

trabalhadores. De tal modo, o novo padrão de acumulação surge da necessidade do capital 

reconstituir sua base de valorização abalada nas décadas do Walfare State, bem como o 

aumento da concorrência mundial (ALVES, 1999). 

  Paralelamente, mudanças na base tecnológica oferecem margem ao capital, para se 

reproduzir em melhores condições que antes. Essas novas tecnologias, tais como a 

microeletrônica, aplicadas à produção possibilitaram ainda, no interior de novos tipos de 

organização, a constituição de novos níveis de flexibilidade (Id. Ibid.). No entanto, não se 

trata apenas de determinações tecnológicas, mas de escolhas políticas que se dão no cenário 

da correlação de força entre as classes. O autor menciona a diversidade das inovações que 

ocorrem no processo de produção que, na essência, traduzem um método flexível:  

 
Os anos 80 podem ser considerados a década das inovações capitalistas, da 
flexibilização da produção, da especialização flexível, da desconcentração 
industrial, dos novos padrões de gestão da força de trabalho, tais como just–
in–time/Kan–ban, CCQ’s e Programas de Qualidade Total, da racionalização 
da produção, de uma nova divisão internacional do trabalho e de uma nova 
etapa da internacionalização do capital, ou seja, de um novo patamar de 
concentração e centralização do capital em escala planetária. Na verdade, foi 
a década de impulso da acumulação flexível, do novo complexo de 
reestruturação produtiva, cujo ‗momento predominante’ é o toyotismo. 
(ALVES, 1999, p.80, grifos do autor). 

 

  No âmbito do preparo para o trabalho, surgem novas demandas educacionais 

decorrentes dessas profundas transformações da produção capitalista e com o advento do 

toyotismo. Ocorrem também mudanças, em particular, referentes ao processo de qualificação 

profissional dos jovens e trabalhadores. Com isso, muitas modificações se efetivam no âmbito 

da profissionalização, principalmente com o advento da noção da qualificação por 

competências que adentra agora o mundo da educação.  

 

Mudanças na organização do trabalho: educação generalista e flexível 
 

  As novas modalidades de organização do trabalho, alternativas ao taylorismo-

fordismo, foram conceituadas como especialização flexível, no início da década de 1980, por 

economistas dos Estados Unidos e sociólogos da Alemanha. A especialização flexível 

representaria o estímulo às inovações organizacionais e tecnológicas, a descentralização e a 
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abertura dos mercados internacionais. Essa visão proporciona uma verdadeira mudança na 

relação da produção capitalista, oferecendo à fábrica flexível o trabalho temporário e a 

possibilidade de variação do emprego no espaço e no tempo de trabalho em função da 

conjuntura.  E teria como corolário a volta a um trabalho na forma artesanal qualificado e uma 

relação de cooperação entre management (equipe dirigente de uma empresa) e operários 

multifuncionais, numa nova lógica de utilização da força de trabalho. Um impulso para a 

formação e para reprofissionalização da mão de obra nasceria da automação da produção, 

especialmente no ramo da indústria, conforme Hirata (1994). 

  De acordo com Hirata, a noção de competência, oriunda do discurso empresarial 

entre os anos de 1980 e 1990 na França, foi retomada em seguida por economistas e 

sociólogos. O conceito de competência para alguns autores ainda era uma noção bastante 

imprecisa, comparada ao de qualificação. Noção marcada política e ideologicamente por sua 

origem, e da qual está totalmente ausente a ideia de relação social, que define o conceito de 

qualificação para alguns autores (1994, p.132). Esse conceito decorre da necessidade de 

avaliar e classificar novos conhecimentos e novas habilidades gestadas a partir das novas 

exigências de situações concretas de trabalho, associadas, portanto, aos novos modelos de 

produção e gerenciamento. É uma proposta substitutiva à noção de qualificação ancorada nos 

postos de trabalho e às classificações profissionais que lhes eram correspondentes.  

  A obra A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? de Ramos (2006), 

promove uma discussão sobre a ressignificação dos conceitos de qualificação e competências. 

A autora esboça como se dá o deslocamento conceitual e como o mesmo se insere no campo 

das diretrizes educacionais, agora marcado pela negação do tradicional conceito de 

qualificação. A ascensão do conceito de competência ocorre no sentido de postular-se como 

um regulador das práticas e projetos educativos. É um deslocamento que estabelece o plano 

da individualidade como ponto de partida e de chegada para a explicação das questões sociais 

e educacionais. O conceito de competência seria, por assim dizer, um mecanismo ideológico 

estruturante e contributo para o avanço de uma nova cultura de cunho neoliberal na educação. 

  Nesse contexto de mudanças, a qualificação tem sido tensionada pela noção de 

competência, em razão do enfraquecimento de suas dimensões conceitual e social, em 

benefício da dimensão experimental. A autora vê duas razões que sustentam tal 

tensionamento: 

A primeira porque os saberes tácitos e sociais adquirem relevância diante 
dos saberes formais, cuja posse era normalmente atestada pelos diplomas. A 
segunda porque, em face da crise do emprego e da valorização de 
potencialidades individuais, as negociações coletivas antes realizadas por 
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categorias de trabalhadores passam a se basear em normas e regras que, 
mesmo pactuadas coletivamente, aplicam-se individualmente. A dimensão 
que se sobressai nesse contexto é a experimental. A competência expressaria 
coerentemente essa dimensão, pois, sendo uma noção originária da 
psicologia, ela chamaria a atenção para os atributos subjetivos mobilizados 
no trabalho, sob a forma de capacidades cognitivas, socioafetivas e 
psicomotoras (RAMOS, 2002, p.402). 
 

    Mas esse novo modelo não prescinde de mais-trabalho, pelo contrário, intensifica-o, 

uma vez que, conforme Lucena (2009), o tão importante caráter duplo do trabalho contido na 

mercadoria do qual falava Marx n’O capital, será o eixo em torno do qual gira a compreensão 

da economia política. Deste modo, a flexibilização não desconsidera o tempo de trabalho 

socialmente necessário para a produção do valor. Em todas as revoluções industriais este fator 

foi central para articulação das mudanças tecnológicas (mais recentemente a informática e a 

robótica), para a redução do tempo e aumento da produtividade. Para tanto, o controle social e 

político sobre o trabalho visa dissolver os conflitos. 

  Nesse novo sistema, o trabalho sofre os impactos da desregulamentação, da 

informalização, precarização, intensificação, sendo mais polivalente e multifuncional. 

Seguindo critérios e metas, exigindo competências, sendo realizado em equipes promovendo 

uma disputa terrível entre os trabalhadores. O toyotismo precisa do envolvimento e da 

expropriação do intelecto do trabalhador. Diferentemente de Taylor, o engenheiro fundador 

desta concepção não vê o trabalhador como um gorila amestrado. Contudo, não deixa de ser 

uma forma de alienação mais interiorizada que exige o envolvimento, tratando o trabalhador 

agora como colaborador, cliente e consultor. A alienação ou estranhamento é aparentemente 

menos despótico e mais interiorizado porque busca o envolvimento. Numa planta flexível 

procuram transformar o trabalhador num déspota de si mesmo (ANTUNES, 2012). 

   Segundo Ferreti (1998), a área educacional apropria-se do conceito de competência, 

no marco de uma inflexão das discussões entre qualificação, formação geral e formação 

profissional nos anos de 1990 e emerge como modelo que ganha influência nas propostas de 

qualificação para o trabalho. Consequentemente, o modelo de competências torna-se, em 

certo sentido, hegemônico na atualidade. Por isso, a importância de compreendermos os 

fundamentos que estruturam essa concepção.  

   Antunes e Pinto (2017), na obra A fábrica da educação: da especialização taylorista 

à flexibilização toyotista, traçam algumas indicações que expressam parte do que as pesquisas 

de muitos autores têm concluído. No atual contexto, as instituições têm procurado adaptar 

seus currículos a um contexto em que os trabalhadores devem ser mais flexíveis, polivalentes 
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na manipulação de equipamentos cada vez mais avançados nas tecnologias digitais e de 

informação. A educação requisitada hoje pelo capital deve ser ágil, flexível e enxuta, a 

exemplo de como são as empresas que operam neste módulo.  

  A pragmática da educação nos dias atuais comporta um núcleo básico para 

nivelamento de competências, bastante generalista e com menor custo. O ensino a distância 

através de métodos tutoriais é a forma preferencial, pois oferta uma formação técnica de 

caráter esporádica e profissionalizante, além de cursos em outros níveis. Estes cursos 

esporádicos de formação profissional se generalizaram como uma espécie de qualificação 

profissional intermitente, parafraseando o termo muito utilizado por Antunes para caracterizar 

a tendência do trabalho nos dias atuais. Essa pragmática caminha para o que se denomina de 

liofolização e flexibilização multifuncional, alcunhada, generalista, sob o comando da 

empresa flexível e da hegemonia financeira. 

Kuenzer (2005) sustenta que, no âmbito da pedagogia toyotista, as capacidades 

mudam e são chamadas de competência. Não exige mais as habilidades psicofísicas e fala-se 

em desenvolvimento de competências cognitivas complexas. Ao buscar uma crítica à 

pedagogia toyotista reconhece que a capacidade incorpora algumas demandas dos 

trabalhadores, contudo esse reconhecimento se faz através do estabelecimento de uma nova 

dialética entre o mundo do trabalho e a educação, a partir das macrocategorias que 

configuram o regime de acumulação flexível. 

Talvez Byung-Chul Han (2015), no livro Sociedade do Cansaço, teve a felicidade de 

colocar um forte indício do estado de existência psicológica dos trabalhadores no início do 

século XXI, marcado pela perspectiva patológica neural, considerada uma das mais letais das 

enfermidades: a depressão e a síndrome de Burnout. O mundo do trabalho flexível é o mundo 

da neurose, da gestão pelos olhos e da gerência pelo estresse. 

Enquanto os processos operacionais se simplificaram de forma significativa, ao tempo 

em que as tarefas permanecem repetitivas e monótonas, pressionaram pela qualificação 

aligeirada, intermitente ou mesmo precarizada. Esse caráter se impõe à  formação humana no 

contexto a crise vivida na atualidade. Assim, percebemos a totalidade das relações que 

envolvem trabalho e educação na sociedade capitalista na atualidade, marcada por um 

processo de crise que estabelece novos contornos para a educação escolar dos trabalhadores.  

A intensificação do labor é um dos aspectos que se aprofunda com da reestruturação 

produtiva, cobrando um esforço físico e mental cada vez maior dos trabalhadores no processo 

produtivo. As mudanças tecnológicas contemporâneas, em particular no campo da informação 
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e comunicação, constituem instrumentos fundamentais para reduzir a porosidade do processo 

de trabalho àqueles momentos do não-trabalho do tempo de trabalho. Um bom exemplo da 

intensificação proporcionada pela tecnologia são os call centers. Dal Rosso (2008), explica 

que nestes locais, as tecnologias permitem não só rapidez no desempenho das tarefas como 

também a redistribuição de novas tarefas num fluxo constante. Também possibilita controlar o 

desempenho do trabalhador, mensurando de forma sistemática o seu desempenho e solapando 

possíveis formas de reduzir o desgaste. 

  As mudanças decorrentes da mundialização geraram fenômenos novos também na 

composição da classe trabalhadora, fazendo surgir um novo proletariado caracterizado por 

uma nova classe trabalhadora assalariada. Uma classe composta de operários e empregados 

altamente qualificados, de um lado e, de outro, uma classe trabalhadora precária, ampliada e 

multifacetada, objeto de intensa exploração (ALVES, 1999).  

   O radicalismo dessa atual fase do sistema capitalista se sustenta no aparente 

paradoxo da não necessidade da força de trabalho industrial. Esse paradoxo fez com que os 

proprietários das transnacionais mantêm o ímpeto de buscarem, nas periferias, mais 

miseráveis do sistema, a mão de obra, com o intento de barateá-la. Trata-se de vários 

movimentos simultâneos, como a precarização do trabalho que avança entre os empregados, 

fazendo com que a miséria corroa os dispensados por esse modo de produção. A utilização do 

Exército Industrial de Reserva (EIR) faz-se como expediente de rebaixamento do custo de 

reprodução da força de trabalho urbana (Id., Ibid.).  

  Antunes (2005) critica o fato de que, impulsionado pela lógica neoliberal, o sistema 

produtor de mercadorias intensificou a concorrência entre blocos e países capitalistas mais 

avançados, consolidou sua grande aventura, gerou uma excessiva sociedade dos excluídos 

expandida mundialmente e para a qual as tentativas de resolução dos problemas surgidos não 

passam de manipulação. Por outro lado, o salto tecnológico, motor da disputa entre os países 

avançados, ao visar principalmente à produção de mercadorias e não as efetivas necessidades 

humanas e sociais.  

  . 
Considerações finais 

 

Os dois modelos, taylorismo-fordismo e toyotismo, apesar das rupturas, mantêm 

muitas continuidades, radicalizando em certo sentido o controle sobre o trabalho nas 

empresas. Ambos as concepções de organização do trabalho influenciaram nos modos de 
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vidas dos jovens e trabalhadores. Impactaram na vida educacional destes, antes apoiada no 

conceito de qualificação, depois no conceito de competência. 

O modelo atual visa cidadãos mais produtivos, mais flexíveis e capazes de se 

adaptarem às novas realidades e demandas do mundo produtivo. Uma geração que sentiu, 

posteriormente, com a chegada do século XXI, o quanto as promessas neoliberais de uma 

sociedade livre, moderna, altamente competitiva, tinha resvalado para um amplo processo de 

exploração, inclusive por intermédio de mecanismos da própria qualificação profissional. 

Fruto dessas reformas neoliberais, o conteúdo formativo flexível e generalista está voltado 

para a construção de uma nova subjetividade inteiramente subordinada à produção do valor. 

Os princípios gerais que fundamentaram as transformações na organização do trabalho 

ao longo dos séculos XX e XXI, analisadas através das concepções de organização do 

trabalho, nos oferecem uma noção dos fundamentos que nortearam a qualificação, 

determinante do sistema educacional. A relação entre trabalho e escola nos modelos de 

produção existentes, assumiram como centro das preocupações a produção do valor. 
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1 Introdução 

Hegel foi a principal influência de Marx no desenvolvimento de sua obra. De modo 

fundante, a dialética hegeliana foi a matriz conceitual segundo a qual Marx tencionou sua 

visão para compreensão da realidade, corroborando com Hegel a visão filosófica de que o 

mundo da história, da natureza e do espírito se constituem num contínuo processo, em 

constante movimento de mudança. 

Para Barros (2011), as características da dialética hegeliana, a saber; a totalidade, o 

movimento e mudança a partir do encontro dialético das contradições, representa o 

fundamento da dialética materialista de Marx assim como sua cisão, pelo fato de que na 

concepção de Hegel, a dialética dava-se na perspectiva do movimento do espírito, ao passo 

que para Marx, a base e fundamento da história se fundavam no movimento do real, na 

base material da realidade, em suas características imanentes à produção do mundo. 

 
Para o materialismo histórico, as transformações históricas começam nas 
bases materiais da existência humana, e depois atingem os níveis mais 
abstratos. Para o idealismo dialético, à maneira de Hegel, o ponto de 
partida é o espírito, a razão, o mundo das ideias (BARROS, 2011, p. 
11). 
 

Assim, temos em Marx em relação a Hegel, uma cisão sobre a forma de 

compreensão da realidade. De uma perspectiva de contemplação da natureza à sua 

transformação, orientando o entendimento de que a realidade se faz na ação e interferência 

direta do homem, pelo processo de conhecimento e consequente intervenção, não somente 

pela apreciação inerte em relação ao que se dá. “As condições materiais da existência 

humana, e os modos como o homem produz a sua própria existência, são os pontos de 

partida do processo dialético, tal como sustenta o materialismo histórico”. (BARROS, 

2011, p. 11) 

De acordo com Barros (2011), o contato de Marx com a obra de Engels que trata 

sobre A situação da classe trabalhadora na Inglaterra foi determinante para seu 

entendimento a respeito de que a alienação produzida no mundo do trabalho era a base de 

todas as formas de estranhamento, o fundamento de apatia do ser social com as formas de 

manutenção de sua vida nas relações capitalistas de produção, na exploração do homem 

pelo homem. 

Netto (2011) corrobora o entendimento acerca da influência de Engels sobre Marx: 

 
É, porém, com o estímulo provocado pelas formulações do jovem Engels 
acerca da economia política que Marx vai direcionar as suas pesquisas 
para a análise concreta da sociedade moderna, aquela que se engendrou 
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nas entranhas da ordem feudal e se estabeleceu na Europa Ocidental na 
transição do século XVIII ao XIX: a sociedade burguesa (NETTO, 2011, 
p. 17). 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral deste texto é compreender a relação alienação/estranhamento do 

ser social em relação ao trabalho por meio das relações capitalistas de produção na 

concepção marxista. 

Para tal, tivemos como objetivos específicos: apresentar a cisão que Marx constrói 

em relação à dialética hegeliana, demonstrando que, para além do movimento do espírito, a 

realidade das mulheres e dos homens é uma construção do real, na materialidade das coisas 

intrinsecamente ligada às relações de produção; demonstrar que o trabalho é uma categoria 

imanente ao ser social, como forma de transformar a realidade que o cerca e, 

consequentemente, a si mesmo, de forma que este – trabalho – não lhe seja algo estranho e; 

compreender em linhas gerais as formas como a alienação/estranhamento se efetivam na 

contemporaneidade.  

 

2 Referencial Teórico 

Neste texto fundamentamos nossas análises em autores que conduzem ao 

entendimento do pensamento marxista para compreender os seres sociais e a realidade que 

os cerca para além das relações capitalistas de produção, orientados pelo Materialismo 

Histórico e Dialético. Entre eles destacamos Mészáros (2006) e Netto (2011), para os quais 

Marx, em suas obras, compreende o ser humano  a partir do todo estruturante das formas 

de organização da vida humana, tendo como categoria mestra o trabalho. Barros (2011), 

para quem a alienação/estranhamento representa a subserviência do ser social à economia 

política e, ao mesmo tempo, destaque a tomada de consciência dos explorados é a condição 

para superação de forma conjunta do jugo imposto pelo capital. Antunes (2002; 2015), ao 

apresentar o trabalhador sob a égide do capital como um déspota de si mesmo, pois 

entende-se como parte do metabolismo, tornando-se polícia de si mesmo, gestor, 

supervisor, que cumpre as metas do trabalho independentemente dos meios, pois é um 

parceiro e colaborador da empresa e, por fim, Marx (2004), com quem compreendemos o 

trabalho alienado/estranhado, no qual o trabalhador não se reconhece nele, como uma 

construção histórica do capitalismo, que se perpetua historicamente sobre as mesmas 

bases, a exploração do trabalho e a geração de mais-valia.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 
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Este trabalho foi realizado com base na revisão de literatura, pesquisa bibliográfica 

e documental, e as análises desenvolvidas são caráter qualitativo, orientados pela 

convicção de que os aportes teóricos nos oferecem um quadro geral da gênese das 

condições de exploração do trabalhador/trabalho e, ao mesmo tempo, corroboram o 

entendimento que a situação dada das relações capitalistas de produção não representa o 

fim da história, ao mesmo tempo exige a tomada de consciência da classe trabalhadora e a 

sua organização em massa como forma única de condição da superação do que lhes é 

imposto. 

 

4 Apontamentos Sobre Alienação/estranhamento 

Inicialmente, procuraremos direcionar nosso entendimento sobre a categoria 

alienação/estranhamento4, tendo ciência que ela está intrinsecamente ligada à categoria 

trabalho. Este recurso metodológico visa compreender o próprio movimento de 

desenvolvimento intelectual de Marx, orientado pelo método materialismo histórico 

dialético, não como um corte epistemológico, mas com a concepção de que essas 

categorias se complementam e se interpenetram. 

De acordo com Mészáros (2006) e Netto (2011), Marx em suas obras compreende o 

homem e o meio no qual está inserido a partir do todo estruturante que compõe o modo de 

organização da vida humana e, as abordagens que desconsiderem este caráter geral, como 

exemplo amplamente criticado por Marx, a economia política e os socialistas utópicos, 

cometem o erro de vislumbrar a totalidade somente pelo entendimento da parte, vindo a ser 

falaciosa e equivocada a concepção da realidade advinda desta perspectiva. 

Nesta multifacetada forma de transformar o ambiente externo e consequente 

autotransformação, Marx (1996) vê nas marcas de ação da multiplicidade de indivíduos, 

sua desumanização e desnaturalização, sua alienação/estranhamento no processo de 

transformação da natureza e de si mesmo e de suas criações.  

Cumpre destacar que, em oposição à compreensão da realidade de forma 

idealizada, ou ainda, de que a organização humana é ordenada e equilibrada pelo que se 

concebe no plano da não materialidade do fato, Marx enfatiza que “não é a consciência dos 

                                                             
4 Em nosso estudo, nos reportaremos à alienação e ao estranhamento como alienação/estranhamento, segundo 
o entendimento de que a singularidade e similitude dos termos representam aquilo que queremos expressar a 
respeito das condições que o homem se encontra na relação com o trabalho. É sabido por nós a distinção que 
alguns autores fazem entre os termos, como exemplo Jesus Ranieri, mas aqui optamos por seu uso conjunto, 
por melhor caracterizar aquilo que queremos expressar. Como sugestão, veja-se: RANIERI, Jesus. A câmara 
escura. Alienação e estranhamento em Marx. São Paulo: Boitempo, 2001. 
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homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua 

consciência (MARX, 1982, p. 25). 

De acordo com Barros (2011), o termo alienação/estranhamento tem no jovem5 

Marx o mesmo sentido de estranhamento e perda de si mesmo. Importa destacar que o 

termo alienação/estranhamento já fora tratada por Hegel no processo de concepção 

histórica, definindo-a como condensação material do espírito em relação a si mesmo. 

Trata-se da separação do mundo material da relação do espírito consigo mesmo, num 

processo de existência autônoma numa relação estranhada à sua fase inicial, o próprio 

espírito.  

 
Para Hegel, a história será o processo dialético por meio do qual o 
espírito adquire consciência e retoma a posse do mundo. Nesse sentido, a 
história não é mais do que a “desalienação” do espírito. Seu momento 
final é aquele em que o espírito se reunifica ao mundo, síntese que é ao 
mesmo tempo o sentido de toda a história anterior e sua finalização. A 
consciência final alcançada pelo espírito corresponde ao término do 
estranhamento, à retomada final da alienação, daquilo que estava 
apartado de si mesmo (BARROS, 2011, p. 14). 

 

Em sentido oposto, para Marx (2004), a categoria alienação/estranhamento 

relacionara-se aos aspectos voltados à materialidade da relação do homem com o meio. 

Enfatiza que há inúmeras formas de alienação/estranhamento, entre elas destaca aquilo que 

fragmenta o homem, que o separa do mundo natural, desnaturaliza e desumaniza-o, sua 

caracterização simplória à instância animal, às formas de produção capitalistas através da 

exploração do homem pelo homem, à atividade parcelar da produção, ao estranhamento do 

produto de seu trabalho, expropriação do tempo de ócio e consequente aplicação à 

produção e de sua formação política, impossibilitando-o de defender os interesses de 

grupo. 

Conforme Netto (2011), n´O Capital Marx elucida que se em Hegel o pensamento 

idealista é o criador do real, para ele o ideal não é mais do que a transmudação do material 

para a cabeça do ser humano e por ele entendido e adequado. 

Barros (2011) destaca que há sutil mudança da perspectiva de análise empregada 

por Marx para a compreensão da realidade. Da constatação de que o homem é alienado e 

aliena-se de sua própria natureza, num processo de perda de si na transformação do meio 

                                                             
5 Servimo-nos da distinção jovem Marx embasados na concepção de uma evolução intelectual de Marx, 
como autor que desenvolvera sua análise de conjuntura em um processo de amadurecimento, inicialmente de 
cunho mais filosófico e, posteriormente, da economia política, sempre, segundo Mészáros (2006), atrelado ao 
conceito de alienação e auto alienação no trabalho, instância última da alienação do homem, o que lhe 
proporcionou ainda com mais rigor, estabelecer sua crítica filosófica ao sistema estrutural da ordem existente. 
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para o objetivo de torna-lo consciente deste movimento, não numa perspectiva hegeliana 

de retomada e união da história ao espírito uno, mas na busca do entendimento acerca da 

raiz da exploração do homem pelo homem, visando-se a libertação dele de sua condição de 

estranhamento, da alienação6. 

Assim, o tema alienação/estranhamento é visto em sua relação com o processo dos 

modos de produção do trabalho no sistema capitalista e a possibilidade de sua superação 

através da revolução proletária, na superação da ideologia que mascara o entendimento das 

relações de trabalho no interior da cadeia de produção, que transforma as pessoas em 

coisas no desenvolvimento dos indivíduos com seus pares, perdendo-se a dimensão de 

união e força de grupo. O tema da alienação/estranhamento representa o elo entre as 

condições de subserviência do homem e sua condição de superação da relação de 

expropriação do produto de seu trabalho (BARROS, 2011). 

 
O estranhamento do trabalhador em seu objeto se expressa, pelas leis 
nacional-econômicas, em que quanto mais o trabalhador produz, menos 
ele tem para consumir; que quanto mais valores cria, mais sem-valor e 
indigno ele se torna; quanto mais bem formado o seu produto, tanto mais 
deformado ele fica; quanto mais civilizado seu objeto, mais bárbaro o 
trabalhador; que quanto mais poderoso o trabalho, mais impotente o 
trabalhador se torna; quanto mais rico de espírito o trabalho, mais pobre 
de espírito e servo da natureza se torna o trabalhador (MARX, 2004, p. 
82). 
 

A alienação/estranhamento do trabalhador em relação ao produto de seu trabalho se 

dá de múltiplas formas, “mais pobre se torna quanto mais riqueza produz”, ele mesmo se 

torna mercadoria barata quanto mais mercadoria cria, ao mesmo tempo o trabalhador se 

torna desprovido do controle e do resultado do produto de seu trabalho, no ato de produção 

de mercadorias torna-se o próprio trabalhador uma extensão da mercadoria, “valorizado” 

segundo os quesitos mínimos para a manutenção da sua vida para estar em condições de 

continuar produzindo e reproduzindo. “Esta efetivação do trabalho aparece ao estado 

nacional-econômico como desefetivação do trabalhador, a objetivação como perda do 

objeto e servidão ao objeto, a apropriação como estranhamento, como alienação”, gerando 

neste processo o estranhamento da coisa, que é o produto “de seu trabalho” (MARX, 2004, 

p. 80). 

                                                             
6 O momento deste passing – da expansão da reflexão sobre a “alienação” ao estudo sobre a “retomada da 
alienação” – está concretizado em certos trechos dos Manuscritos econômico-filosóficos, obra que Marx não 
pretendia publicar, já que a compusera apenas para o seu autoesclarecimento, e sobretudo neste curto mas 
intenso texto de duas páginas e meia que constitui as Teses sobre Feuerbach, um texto marxiano que só mais 
tarde seria publicado por iniciativa de Engels (BARROS, 2011, p. 18). 
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A efetivação dos resultados do produto alienado/estranhado do trabalho 

consubstancia-se alinhavado ao processo de morte do trabalhador, morte enquanto 

movimento de desefetivação das suas condições básicas de subsistência bem como de vida, 

a saber:  comer, beber, descansar e reproduzir, lazer, cultura chegando ao fato de, quando 

fora do processo de produção, seja no interior de fábrica aos mais variados cenários de 

trabalho, o ser social tem seu tempo livre para tão somente minimamente resgatar suas 

formas para, após curto espaço de tempo, empregá-las novamente no processo de 

produção.  

Como exposto com base em Marx (2004), sobre o estranhamento do ser social com 

o produto de seu trabalho, destaca-se que o estranhamento também se dá inerentemente ao 

ato da produção, pois o resultado e o processo dão-se externamente, não pertencem ao seu 

ser, é-lhe forçado, obrigatório, dá-se para satisfazer necessidades fora de si, sob a 

intencionalidade, subordinação e controle de outrem. Neste sentido, ao realizar a atividade 

que não lhe pertence, tem a ciência que também não pertence a si mesmo, acompanhado da 

convicção de que o seu ato produtivo não é uma extensão de si, mas submissão e produção 

de benefícios e resultados não seus, resultando no estranhamento de si. 

Em face ao estranhamento dado pelo produto do trabalho e pelo ato produtivo, 

Marx (2004) enfatiza que há também o estranhamento do gênero humano. Este está para a 

relação que o homem estabelece naturalmente com a natureza e com a sua própria. 

 
Pois primeiramente o trabalho, a atividade vital, a vida produtiva mesma 
aparece ao homem apenas como um meio para a satisfação de uma 
carência, a necessidade de manutenção da existência física. A vida 
produtiva é, porém, a vida genérica. É a vida engendradora de vida. No 
modo da atividade vital encontra-se o caráter inteiro de uma species, seu 
caráter genérico, e a atividade consciente livre é o caráter genérico do 
homem. A vida mesma aparece só como meio de vida (MARX, 2004, p. 
84). 
 

Nestes termos, para Marx (2004, p. 85), enquanto gênero humano, o homem faz de 

sua atividade vital, o trabalho, um objeto de sua vontade, produz na liberdade de sua 

consciência, “é na elaboração do mundo que o homem se confirma”. “[...] 

Consequentemente, quando arranca do homem o objeto de sua produção, o trabalho 

estranhado arranca-lhe sua vida genérica, sua efetividade genérica [...]”, gerando o 

estranhamento de sua própria natureza, de sua condição natural. 

Dados os três modos de estranhamento, com o produto, ao ato produtivo, e ao ser 

genérico do homem, Marx (2004) enfatiza o estranhamento do homem pelo homem. Passa 

a considerar o outro entranhadamente como extensão de sua própria relação de 

estranhamento com o trabalho e com seu ser genérico, culminando na 
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alienação/estranhamento da consciência de seu ser, fazendo com que veja no outro o seu 

oponente, concorrente, um risco para obter seus meios e condições mínimas para viver. 

A naturalização deste enredo de alterações da natureza humana, da condição natural 

do homem, da forma como interfere na mudança do meio e como consequência a sua 

própria, o não pertencimento e reconhecimento no produto de seu trabalho, a visão do 

outro como um não igual e o seu não autoconhecimento, concretizam a formação do 

trabalhador segundo as premissas do modo de produção capitalista. 

 
Através do trabalho estranhado, exteriorizado, o trabalhador engendra, 
portanto, a relação de alguém estranho ao trabalho – do homem situado 
fora dele – com este trabalho. A relação do trabalhador com o trabalho 
engendra a relação do capitalista (ou como se queira nomear o senhor do 
trabalho) com o trabalho (MARX, 2004, p. 87). 
 

Nestes termos, o trabalhador, pela relação de estranhamento/alienação, produto e 

objeto a ser consumido pelo capital, tem sua existência legitimada e configurada na 

dimensão deste trabalho que se torna a sua identidade por excelência, pois fora dele não 

encontra condições possíveis de sobrevivência, uma vez que o ser social é formatado 

segundo as premissas da venda da força de trabalho ou a sua troca pelo salário.  

Com isso, a objetivação de sua ação que na gênese seria o meio de transformar a 

natureza e a si mesmo de forma uníssona, sem ser prejudicial, objetiva-se pelo 

direcionamento de forças externas, determinadas pelo proprietário dos meios de produção 

que se apropriará dos produtos do trabalho e pela necessidade de trocar o seu produto, 

força de trabalho, para obtenção de salário, que é ao mesmo tempo o mínimo para a 

garantia de sua sobrevivência. “O salário pertence, pois, aos custos obrigatórios do capital 

e do capitalismo e não deve ultrapassar a necessidade desta obrigação”. (MARX, 2004, p. 

92). 

Como consequência desta contradição inerente ao processo, a saber, o trabalhador 

explorado e produtor de riquezas que lhe fogem à propriedade, é condicionado a 

considerar-se agraciado quando encontra alguém que lhe conceda a oportunidade de ser 

explorado. Esta condição, extremamente amedrontadora frente ao inumerável exército de 

reserva criado pelo próprio sistema capitalista, manifesta a brutalidade da organização 

societal que obriga os seres sociais a digladiarem-se, tanto aqueles que buscam uma 

oportunidade para ser explorado e os que são, no interior do processo de trabalho, assim 
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como para os próprios donos dos meios de produção, frente à taxa sempre decrescente do 

lucro e a competitividade que o sistema de trocas impõe7.  

Assim, pelo trabalho não alienado/estranhado, que representa por excelência para 

Marx (2004) o que caracteriza o ser social, através da objetivação, ele naturalmente alienia 

a sua forma de relacionar-se com a natureza. Destaca-se que tal alienação, dada como 

necessidade inerente ao trabalho – por que trabalho objetivado, ação de forma planejada, 

não somente pelo instinto como os animais – direciona e condiciona a ação do ser social 

para a manutenção da vida e da espécie. 

A alienação positiva, no seu sentido mais geral e abstrato, no desenvolvimento do 

trabalho ocorre por que ela é objetivação. Trata-se da perspectiva da realização e 

desenvolvimento do homem no e pelo trabalho, pois inicialmente a natureza está dada 

como tal e, para modificá-la e adequá-la às suas necessidades, o ser social a coloca em 

curso e movimento de mudança, extraindo recursos, adaptando-a e transformando-a para 

garantir sua subsistência e de sua espécie.  

Ao colocar-se a questão se a alienação não se daria somente no sentido negativo do 

termo, como ele comumente designa, como algo negativo e prejudicial aos envolvidos, 

afirma-se que não, pois a sua caracterização de alteração de algo originário efetiva-se 

também no plano positivo da ação, leva-se ao entendimento de que a ação do ser social no 

meio não necessariamente deva ser prejudicial, mas que depende da intencionalidade, da 

objetivação da ação.  

Para Bomfim (1996), se a ação do ser social for direcionada para a abolição de auto 

alienação no seu sentido negativo, da propriedade privada, da relação de submissão salarial 

e do estranhamento, cumpre-se em Marx e Engels a dimensão ontológica do trabalho, 

enquanto condição inerente ao ser humano. Assim, deixando de desenvolver o processo de 

transformação da natureza por necessidades impostas externamente por um outrem, o 

homem pode encontrar realização na ação inerente em sua atividade produtiva e gozo nos 

produtos não alienados/estranhados de sua atividade. 

Marx e Engels (1984), ao elucidarem a discussão em relação Feuerbach, quando ele 

define comunista os indivíduos que fazem parte de uma comunidade, que a sua essência é 

                                                             
7 Não se trata aqui de fazer apologia ao “sofrimento” que a classe detentora dos meios de produção tem, mas 
objetiva-se destacar que o sistema é perverso e hostil em todas as suas facetas. Quanto mais competitivo, 
mais voraz e em permanente movimento de crise, a lei do decréscimo dos lucros, quanto mais trabalho vivo é 
expurgado do processo de produção tanto mais rendimento é cobrado daqueles que permanecem na cadeia 
produtiva. 
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o homem do futuro, definem que a essência do homem está na harmonia com seu ser, sem 

que este viva de modo alienado à sua condição natural.  

 
A essência do peixe de água doce é a água de um rio. Mas esta deixa de 
ser a essência do peixe, e já não é um meio adequado de existência, assim 
que o rio é posto ao serviço da indústria, assim que é poluído com tintas e 
outros produtos residuais, e navegado por barcos a vapor, ou assim que a 
sua água é conduzida para canais onde bastam os esgotos para privar o 
peixe de seus meios de existência (MARX e ENGELS, 1984, p. 55). 
 

Em face disso, discutem a (des) naturalização que o sistema capitalista impõe sobre 

o homem, impondo-lhe o trabalho alienado/estranhado como um processo natural, 

demonstram que o trabalho que desumaniza o homem é apartado da condição de existência 

do ser social, que a excelência da característica do homem a realizar uma atividade que 

seja benéfica e uma extensão de si torna-se o seu sacrifício, a sua desumanização. Em 

consequência, o que o ser social mais busca é fugir das condições degradantes do trabalho, 

que se torna obrigatória e condição de vida pelas regras da sociedade de trocas e consumo, 

significando a incapacidade de sobrevivência de forma adequada. 

Esta desnaturalização das condições de existência da classe que vive do trabalho é 

incutida na consciência do ser social como condição natural ao processo de produção no 

sistema capitalista. Isto pelo motivo de que a classe que detêm o poder dos meios de 

produção é também aquela que legitima a formação do comportamento dos indivíduos, “as 

ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes, ou seja, a classe 

que é o poder material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual 

dominante” (MARX e ENGELS, 1984, p. 56). 

Como corolário da dominação, a divisão do trabalho dá-se inerente ao 

desenvolvimento de todo o processo, efetivando com naturalidade as atribuições daqueles 

que pensam e daqueles que executam e, como característica de todo o processo, domina a 

classe que tem o poder das ideias e detêm os meios de produção. 

De acordo com Mészáros (2006), o trabalho, para Marx, é uma necessidade humana 

natural e eterna para a produção de coisas úteis necessárias à sua existência, enquanto ato 

histórico e social. Sob o capital, o trabalho torna-se alienação/estranhamento, de modo que 

a (dez) efetivação do homem no ato produtivo, pois o trabalho é uma característica 

inerentemente humana, transforma-se na negatividade do que é originalmente positivo, 

resultando na expropriação do homem pelo homem de sua característica originária por 

excelência e necessidade insubstituível na espécie, culminando no metabolismo 

sociometabólico do capital, cujo objetivo final é a produção de objetos de troca e a 

retroalimentação do sistema capitalista de produção. 
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Para Antunes (2015), o trabalhador, sob a égide do capital, deve se tornar o déspota 

de si mesmo, deve ser o gestor, o supervisor, polícia de si, aquele que internaliza as metas 

a serem cumpridas, pois entende-se como parte do metabolismo e compete pela excelência 

dos resultados, onde, para além da representação do valor que ela gera para o dono dos 

meios de produção, é também a garantia sua - do trabalhador -  da manutenção de seu 

status, de sua dignidade, sobrevivência e daquilo que ele mesmo entende como seu, o 

trabalho como uma meta a ser cumprida independentemente dos meios, pois são parceiros, 

colaboradores da empresa, de modo que o sucesso e realização pessoal é intermediado pela 

excelência dos resultados do capital.  

Nestes termos,  

 
[...] a finalidade de tais mudanças é controlar a subjetividade daquele que 
trabalha com um discurso de envolvimento que, em verdade, é uma 
participação manipuladora e que preserva, na essência, as condições do 
trabalho alienado e estranhado. (PREVITALI, 2013, s/p.). 
 

Via de regra, o ser social está envolto num invólucro de determinações externas e 

internas, pela condição de alienação/estranhamento, que na conjuntura dada é-lhe 

impossível lançar-se para outra perspectiva postulante que margeie a realização integral do 

homem no e pelo trabalho como complemento de sua existência imediata e singularmente 

relacionada à sua condição natural. Daí tamanha importância que Mészáros (2011) dá a 

toda e qualquer forma de organização de classe que tencione o desenvolvimento de 

consciência e organização de classe que se efetive para além daquilo que o capital 

determina como regra e valor predominante. 

Para Antunes e Alves (2004), a captura da subjetividade do trabalhador consiste no 

nexo fulcral do estranhamento do trabalhador nas relações laborais, pois no seu 

desenvolvimento ele é incapaz de viabilizar a capacidade de realização do homem, de 

modo que o trabalho no mundo atual apresenta novas formas de alienação/estranhamento 

em constante processo de evolução e, como resultados,  o adoecimento do trabalhador no 

trabalho em todas as suas instâncias, como cobrança por resultados, cumprimento de 

metas, responsabilização para superação conjunta das crises, flexibilidade, reformas, 

desmantelamento dos sindicatos, precarização do trabalho, do salário, desprovendo-o, 

privando-o de sentido de realidade.  

É como se o mundo do trabalho não proporcionasse a realização do homem, através 

do aumento exponencial de subterfúgios que visam obnubilar este estranhamento, como a 

medicalização, o uso de drogas, os divertimentos e dependências de tecnologias 
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comunicacionais, com os quais o homem procura amenizar a dor e o peso da sua existência 

desprovida de significado significante. 

Para Antunes (2002), a tendência de concepção neoliberal é compreender as 

mutações no mundo do trabalho como a 

[...] instauração de uma nova forma de organização industrial e de 
relacionamento entre o capital e o trabalho, mais favorável quando 
comparada ao taylorismo/fordismo, uma vez que possibilitaria o advento 
de um trabalhador mais qualificado, participativo, multifuncional, 
polivalente, dotado de uma maior realização no espaço de trabalho 
(ANTUNES, 2002, p. 2). 
 

Em que pese ao entendimento de Antunes (2002), está em curso um processo de 

liofilização organizativa do sistema capitalista de produção/exploração que se renova nas 

crises estruturais do capital e se reinventa, resultando atualmente em processos como 

terceirização, trabalho part time, temporário, enxugamento de unidades produtivas, como 

expressão da reorganização do capital cujo interesse é manter a capacidade de acumulação 

em meio aos sistemas flexíveis de produção, de qualidade total, de circulação de 

mercadorias, cuja máxima consiste na intensificação da redução da vida útil do valor de 

uso das mercadorias, apregoando-se e intensificando-se o valor de troca, atributo 

insubstituível para a produção, circulação e sobrevivência da empresa capitalista 

contemporânea. 

 
5 Considerações Finais 

Constata-se nos modos de produção capitalista a descaracterização do trabalho 

como atributo da atividade criadora do homem em alternativa de sobrevivência, 

transformação da natureza e interação da qual ele se sentia parte constituinte para o 

envolvimento com ações, práticas e atividades laborais estranhadas/alienadas, nas quais o 

trabalhador não se reconhece e, além disso, recusa literalmente em seu interior as 

condições que lhe são impostas e, por outro lado, as toma como sua pelo motivo de que 

não lhe é possível outra alternativa, a não ser conformar-se e envolver-se para manter-se 

em condições de ser explorado.  

A alienação/estranhamento é também, além da sujeição e adequação do trabalhador 

aos modos e imperativos do sistema de produção, sua capacidade de insatisfação, luta e 

mobilização para desvencilhar-se e superar, via organização de classe, a condição de 

sofrimento inerentemente imposta pelo processo de produção. 

Para Antunes (2002), o estranhamento/alienação no processo de trabalho é fator 

inerentemente associado em todas as formas de trabalho: terceirizado, especializado, das 

grandes linhas de montagem ao trabalho em pequenas fábricas/empresas, homens e 
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mulheres, crianças e idosos entre outros, isto por que o trabalho está sob os ditamos e para 

atender aos fins do capital, em suma, para toda a classe-que-vive-do-trabalho. 
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 [ GT6 - Reestruturação Produtiva, Trabalho, Educação e Meio Ambiente] 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UMA FORMAÇÃO HUMANA 

EMANCIPATÓRIA 

 

Israel Ramos Moreira1 
 

 

Resumo 

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

                                                             
1 Mestrando, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, israelrmoreira@yahoo.com.br. 
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humana. 
 

 

1 Introdução  

Este trabalho tratará da questão da Educação Ambiental na perspectiva da 

formação integral na Educação Profissional e Tecnológica. Esta modalidade de 

educação se refere à formação profissional, ou seja, a formação para o trabalho. Sendo 

assim, iniciaremos com algumas reflexões sobre educação, trabalho e formação 

humana. 

Essas duas instâncias da vida humana estiveram, historicamente, vinculadas ao 

próprio desenvolvimento do homem desde os seus primórdios. O trabalho representa a 

ação dos seres humanos sobre a natureza, transformando-a e produzindo cultura. A 

educação corresponde aos conhecimentos adquiridos desta relação dos homens com o 

ambiente e entre si. Trabalho e educação estão, portanto, intrinsecamente relacionados, 

representando a maneira de as sociedades humanas produzirem cultura e a passarem de 

geração a geração. 

De acordo com Saviani (2007), nas sociedades primitivas, havia a socialização 

dos conhecimentos produzidos entre todos os seus membros. Trabalho e educação, 

configuravam-se, assim, como instrumentos ‗naturais’ da formação dos seres humanos. 

Porém, com a complexificação das sociedades e a sua consequente divisão em classes 

sociais, o conhecimento produzido e acumulado passa a ser difundido diferentemente 

entre os grupos sociais. 

Neste sentido, passa a existir uma educação para os grupos dominantes das 

sociedades e outra destinada à maioria da população. A primeira, passa a ocorrer em 

instituições especializadas e voltada para as elites, sendo essencialmente propedêutica, 

relacionando-se com o ensino das artes, da filosofia, da política, das línguas, ou seja, na 

formação de uma classe dirigente. A segunda, continua sendo a educação espontânea 

realizada pelo convívio social e pelo trabalho, voltada principalmente para as questões 

práticas do cotidiano e a necessidade de produção da subsistência. 

A educação formal restrita às classes dominantes permanece até as sociedades 

pré-capitalistas. Com o surgimento do capitalismo intensas transformações marcaram as 

sociedades, principalmente a partir do século XVIII, com o advento da sociedade 
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urbano-industrial. Neste período, segundo Lopes (2000), a educação escolar é estendida 

à população em geral. A escola passa a ser vista como a instituição necessária para a 

construção dos valores e da divulgação dos conhecimentos básicos necessários para a 

reprodução da sociabilidade capitalista. 

No entanto, no Capitalismo permanecem os antagonismos entre as classes 

sociais. Deste modo, mesmo havendo a intenção de abranger a educação, esta é vista 

como instrumento de promoção de uma cidadania que mais buscava adequar os sujeitos 

às necessidades produtivas e sociais do que a sua emancipação. Portanto, a dualidade da 

educação se tornara ainda mais evidente neste contexto: há a educação propedêutica 

para as classes dominantes, que busca uma formação abrangente; e a educação limitada 

a reprodução social, oferecendo o mínimo necessário para a inserção do sujeito na 

sociedade e no mundo do trabalho, esta destinada às classes trabalhadoras. 

Dentro da Educação Profissional e Tecnológica, há a perspectiva da formação 

politécnica, que busca superar a dualidade da educação na sociedade de classes. Assim, 

a politecnia, ou formação omnilateral, de acordo com Saviani (1989), almeja conciliar a 

formação para o trabalho com a formação humana geral. Busca-se, assim, propiciar aos 

sujeitos a aquisição dos conhecimentos científicos e humanísticos que fundamentam o 

mundo do trabalho e as demais instâncias da vida humana. Nesta perspectiva, pretende-

se contribuir para uma formação humana integral e emancipadora. 

A formação integral inclui, portanto, o ensino propedêutico e a preparação para 

o trabalho. Porém, visa não apenas a adaptabilidade ao mercado, mas propiciar a 

compreensão dos fundamentos científicos do trabalho e a emancipação dos sujeitos. 

Buscaremos, a partir do que foi exposto, entender a Educação Ambiental como 

instrumento contribuinte para este tipo de formação. 

Não nos ateremos a um histórico sobre a Educação Ambiental, pois entendemos 

que esta temática se tornou, nas últimas décadas, bastante difundida na sociedade. 

Pretendemos, na verdade, pensá-la de uma maneira que esteja compatível com a 

proposta de educação politécnica.  

Isso justifica-se pelo fato de que a Educação Ambiental, comumente, é 

apresentada como mera adaptabilidade à lógica dominante, adquirindo um caráter 

reformista dentro da sociabilidade vigente. Pois o discurso ambiental, muitas vezes, 

representa uma simples ‗maquiagem’ para a manutenção das mesmas relações 

produtivas que são as próprias causas dos problemas. 
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Entendemos, portanto, que a lógica do sistema produtivo vigente é a causa dos 

problemas socioambientais marcantes do século XXI. Nesse contexto, temos a 

degradação do meio ambiente juntamente com o acirramento das desigualdades sociais. 

Tais problemas são, assim, as consequências de um modelo produtivo pautado no 

crescimento incessante, no lucro, na exploração mercantil dos elementos da natureza e 

do trabalho humano. 

 

1.1 Objetivos 

A Educação Ambiental está sujeita a diferentes interpretações, de acordo com os 

diversos discursos e ideologias que permeiam a sociedade. Pensamos que ela pode ser 

entendida como instrumento de emancipação dos sujeitos. Dessa maneira, buscaremos 

compreendê-la a partir de uma perspectiva crítica, relacionando-a com a totalidade do 

contexto sócio-histórico do século XXI , sob uma perspectiva materialista histórica. 

Entretanto, é necessário refletirmos, também, sobre o significado de uma educação que 

seja chamada de emancipadora. 

Sendo assim, pretendemos entender aspectos de uma educação emancipadora, 

pensar a Educação Ambiental sob uma perspectiva crítica, relacionando-a com a 

formação humana integral. Este trabalho é direcionado à proposta de educação integrada 

na Educação Profissional e Tecnológica, na visão da politecnia. Entretanto, entendemos 

que as reflexões trazidas aqui são pertinentes também para outros níveis e modalidades 

de ensino, desde que a preocupação seja com a formação humana emancipadora. 

Os objetivos do trabalho são, portanto: problematizar a Educação Ambiental; 

entender o sentido da formação humana emancipadora; relacionar a Educação 

Ambiental com a formação politécnica; identificar elementos que possibilitem a 

construção e a prática de uma educação emancipadora através da Educação Ambiental. 

 

2 Referencial Teórico 

Buscamos entender o trabalho e a educação sob o referencial do materialismo 

histórico e dialético. Saviani (2007) fala sobre esses dois elementos da ação humana no 

desenvolvimento das sociedades primitivas. Este autor argumenta que a partir do 

surgimento da propriedade privada, as sociedades se dividiram em classes sociais e o 

conhecimento passou a ser marcado pela dualidade. Sobre esta questão, Manacorda 

(1992) trata da divisão da educação nas sociedades antigas (grega, romana e egípcia). 
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Em cada uma delas, de acordo com as suas especificidades, existia a educação voltada 

para os grupos dirigentes. 

Na sociedade capitalista, a partir do século XVIII, a educação é vista pela 

burguesia como instrumento de inserção na nova sociedade urbana. Entretanto, essa 

inclusão se limite às necessidades de reprodução das relações de produção. De acordo 

com Buffa (2002) a educação para as classes trabalhadoras surge mais como uma 

‗domesticação’, pois era necessário que as pessoas adquirissem o mínimo de 

conhecimento para o trabalho nas fábricas e a participação, enquanto subalterno, na vida 

da cidade. 

 

Essas transformações na produção da vida material provocam 
transformações na organização política - a formação do Estado 
moderno -, colocam os homens em novas relações com a natureza – a 
ciência moderna – e trazem alterações na organização do saber escolar 
– a escola moderna. (BUFFA, 2002, p.15) 

 

Nesta direção, podemos entender que as classes trabalhadoras, historicamente, 

têm a sua participação e inclusão na sociedade capitalista limitadas à necessidade de 

reprodução das relações sociais. Assim, a questão da emancipação humana inclui a 

discussão sobre a construção de uma sociedade em que os sujeitos não estejam 

submetidos às condições de trabalho e educação que limitam o seu desenvolvimento 

humano. Ivo Tonet (2005) apresenta essa discussão e traz alguns requisitos para a 

construção de uma prática educativa emancipadora mesmo dentro dos limites da 

sociedade atual. Apresentaremos, posteriormente, os princípios elencados por Tonet. 

Tona-se necessário refletirmos sobre o significado da cidadania. Arroyo (2002) 

traz a questão de este conceito ser entendido de maneira limitada, com um significado 

negativo, representando a simples adaptação do sujeito à sociedade que já existe. Assim, 

este tipo de discurso tende a naturalizar as relações sociais e apresentar o contexto social 

como o único possível. Por outro lado, este autor argumenta que a cidadania pode ter 

um sentido crítico, quando o indivíduo se compreende como sujeito atuante na realidade 

e participante de um contexto social historicamente construído e em constante 

transformação. 

A respeito da cidadania como mera adaptação à sociedade, Brugger (2004) traz o 

seguinte questionamento sobre a Educação Ambiental: educação ou adestramento 

ambiental? Neste sentido, esta autora diz que, comumente, a educação que é chamada 
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de ambiental não rompe com os pressupostos do modelo de pensamento hegemônico, 

em que o pensamento técnico instrumental é visto como a solução dos problemas da 

sociedade. A educação ‗adestramento’, neste sentido, é aquela que continua educando o 

sujeito de acordo com as necessidades do sistema produtivo, sendo uma conformação à 

realidade dada. Assim: 

  

A educação, em contraste com o adestramento, pressupões uma visão 
de mundo de base dialética, onde o conflito não é encarado como algo 
ruim, mas como força propulsora, como essência das mutações por 
que passam diferentes sociedades. Portanto, para incorporar o conflito, 
é preciso questionar o inquestionável, ou seja, o próprio pensamento 
hegemônico nas suas mais diversas formas de manifestação. 
(BRUGGER, 2004, p.108) 
 

Paula Brugger fala, deste modo, que a educação, para receber o adjetivo de 

ambiental, deve estimular a formação de novos valores, que rompam com o pensamento 

hegemônico, pois este é a causa dos problemas ambientais e sociais. Assim, torna-se 

necessário questionarmos alguns conceitos e darmos a eles um sentido realmente crítico, 

como: meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A Educação Ambiental deve 

englobar, nesta perspectiva, um pensamento totalizante a respeito do contexto sócio-

histórico atual. 

A Educação Ambiental como adestramento se limita a pequenas atitudes que 

tornam o discurso capitalista aparentemente mais ecológico, sem questionar as causas 

reais dos problemas. Outra tendência, de acordo com Brugger (2004) é a manutenção de 

uma visão de mundo fragmentária, que separa inclusive homem e natureza. Neste 

sentido, a Educação Ambiental deve abranger também as questões sociais, pois 

problemas como: consumismo, fome, poluição, degradação dos ecossistemas, 

desigualdade social são consequências de um modelo de desenvolvimento pautado na 

visão instrumental do mundo, no individualismo e na busca constante pelo lucro. 

Referindo-se a Gramsci, Brugger (2004) traz a questão da liberdade no sentido 

da superação dos problemas socioambientais. Neste sentido: 

 

(...) a questão da liberdade como consciência da necessidade está no 
cerne da questão ambiental, pois como não existe harmonia 
permanente, nem natural nem social, o equilíbrio entre liberdade e 
necessidade, entre livre-arbítrio e coerção, pressupõe a aceitação do 
conflito como inerente às relações sociais e naturais. O conflito 
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também faz parte da essência do próprio pensamento e, assim, 
quaisquer perspectivas de mundo ficariam incompletas sem ele. 
(BRUGGER, 2004, p.105) 

  

A lógica capitalista na educação, por meio do pensamento liberal, tende a 

naturalizar as relações sociais. Assim, valores incentivados e reproduzidos pelo contexto 

social capitalista, como o individualismo, o egoísmo e a competição exacerbada, são 

tratados como naturais e imutáveis. Deste modo, para pensarmos a educação ambiental, 

utilizaremos questões pedagógicas tratadas por Gramsci, pois este autor, citado também 

por Brugger (2004) pensou a escola à luz do materialismo histórico e trouxe importantes 

reflexões sobre a luta de classes e as ideologias na sociedade capitalista. 

A Educação Profissional e Tecnológica, sob a perspectiva da formação integral, 

tem em Gramsci um forte referencial. Este autor pensou uma escola que superasse a 

dicotomia imposta pela sociedade capitalista. Assim, a Escola Unitária de Gramsci 

inclui a formação profissional politécnica e a formação humanística geral. Nos 

orientaremos, principalmente, a algumas questões tratadas por Gramsci sobre a 

liberdade e a coerção. 

Gramsci critica as teorias pedagógicas liberais de sua época e refletindo sobre a 

educação das crianças na sua família, escreve em carta à esposa: 

 

Tenho tido a impressão de que a tua concepção, bem como a dos 
outros membros de tua família, é demasiado metafísica, isto é, 
pressupõem que no menino esteja já em potência todo o homem e que 
se deve ajudá-lo a desenvolver aquilo que já contém de forma latente, 
sem coerções, deixando agir as forças espontâneas da natureza ou o 
que sei eu. Eu penso, ao contrário, que o homem é toda uma formação 
histórica, obtida mediante coerção (entendida não apenas no sentido 
brutal e de violência externa) e penso unicamente isso: que de outro 
modo cair-se-ia em uma forma de transcendência ou de imanência 
(GRAMSCI, C. 396 apud MANACORDA, 2013, p.86-87). 

 

Neste sentido, a coerção a que Gramsci se refere, pode ser entendida como a 

necessidade de a educação ser orientada de acordo com os objetivos e o tipo de ser 

humano e de sociedade que se pretende construir. Deste modo, de acordo com 

Manacorda (2013), a pedagogia de Gramsci busca o desenvolvimento da autodisciplina 

e de valores que rompam com as influências negativas do ambiente. Neste sentido, 

busca-se uma educação formativa do sujeito durante a infância por meio da coerção e 

1767



 

 

uma educação com autonomia a partir da adolescência. Neste sentido, Gramsci trata da 

seguinte questão: 

 

Ao conceito de liberdade dever-se-ia fazer acompanhar o de 
responsabilidade que gera a disciplina, mas não imediatamente a 
disciplina entendida como imposta de fora, como limitação coagida da 
liberdade; a única liberdade é aquela que é ‗responsável’, isto é, 
‗universal’, na medida em que se coloca como aspecto individual de 
uma ‗liberdade’ coletiva ou de grupo, como expressão individual de 
uma lei (GRAMSCI, Cd. 6-VIII, p.5 apud MANACORDA, 2013, 
p.235). 
 

Refletindo sobre as influências da lógica capitalista na formação dos sujeitos, 

podemos entender que a educação, para ser emancipadora, deve buscar, contribuir para 

a ruptura das relações de nominação, sejam elas econômicas ou culturais. Assim, a 

Educação Ambiental precisa ser também coercitiva, no sentido gramsciano, pois há um 

pensamento dominante que influi sobre os sujeitos tornando-os reprodutores das 

relações sociais que propiciam a manutenção do status quo e impedem a construção de 

uma sociedade capaz de superar os problemas socioambientais. 

Cabe ressaltarmos que não acreditamos na capacidade de a escola sozinha 

transformar a sociedade, tampouco a vemos como um mero instrumento de reprodução 

da sociedade capitalista, como defende Althusser (1979). Para compreendermos a 

educação como campo de conflito, tendo uma visão dialética da sociedade, a 

“perspectiva mais coerente é, portanto, a do realismo histórico, a qual admite a 

existência dessa ambiguidade capaz de possibilitar importantes espaços de luta contra 

hegemônica” (BRUGGER, 2004, p.113).  

 

A hegemonia (...) inclui a direção cultural e o consentimento social a 
um universo de convicções, normas morais e regras de conduta, assim 
como a destruição e a superação de outras crenças e sentimentos 
diante da vida e do mundo (GRAMSCI, 2002 apud MORAES, 2010, 
p. 55). 
 

O conceito gramsciano de hegemonia ajuda-nos a entender o papel conflitivo da 

escola. Brugger (2004), nesta direção, afirma que a Educação Ambiental crítica deve 

abordar novos comportamentos e valores, possibilitando uma mudança qualitativa na 

sociedade. Buscamos, deste modo, refletir sobre a Educação Ambiental, principalmente, 

a partir da pedagogia de Antônio Gramsci, dos fundamentos para uma educação 
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ambiental crítica citados por Brugger (2004), das questões sobre a educativa 

emancipadora de Tonet (2005) e das reflexões sobre a cidadania na sociedade capitalista 

trazidas por Arroyo (2002). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Este trabalho é parte de uma pesquisa que está sendo desenvolvida no Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal do Triângulo 

Mineiro. A parte inicial da pesquisa consistiu em uma pesquisa bibliográfica. As 

reflexões encontradas ao longo desta etapa da pesquisa estão relatadas neste trabalho. 

Buscamos, assim, direcionar a Educação Ambiental em uma perspectiva crítica, que 

seja compatível com os princípios da formação humana integral.  

As etapas seguintes da pesquisa completa serão: pesquisa documental sobre a 

Educação Ambiental; pesquisa, através de entrevista, com estudantes do IFTM sobre os 

conceitos de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; proposta de uma prática 

educativa de Educação Ambiental na perspectiva da formação emancipadora, destinada 

ao Ensino Médio Integrado e outros níveis e modalidades de ensino. Como resultados 

deste trabalho, apresentaremos os elementos que, de acordo com nossa pesquisa 

bibliográfica, podem orientar uma prática educativa em Educação Ambiental na direção 

da formação humana emancipadora. 

 

4 Resultados 

De acordo com o referencial teórico pesquisado, buscamos entender a Educação 

Ambiental sob a perspectiva do materialismo-histórico. Nesta direção, Tonet (2005) 

apresenta alguns requisitos para o planejamento de uma prática educativa 

emancipadora: primeiro requisito: ter domínio amplo e aprofundado do fim que se quer 

atingir; segundo requisito: apropriação do conhecimento a respeito do processo 

histórico real, em suas dimensões universal e particular; terceiro requisito: 

conhecimento sobre as questões do campo específico da educação: centro no professor 

ou no aluno, prevalência método ou conteúdo, educação neutra ou engajada, educação 

diretiva ou não-diretiva; quarto requisito: domínio dos conteúdos específicos de cada 

área do saber; quinto requisito: articulação da atividade educativa com as questões e 

lutas sociais. 
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Brugger (2004) apresenta dez princípios para a construção de uma educação 

merecedora dos adjetivos ambiental e crítica. A seguir estão resumidos estes princípios: 

1) formação de valores contra-hegemônicos; 2) rejeitar valores antropocêntricos e ações 

egoístas; 3) reconhecer a ausência de neutralidade e os limites da Ciência e da técnica 

hegemônicas diante dos problemas ambientais; 4) ser um campo interdisciplinar; 5) 

estar alicerçada em paradigmas sistémicos e ecológicos; 6) reconhecer os limites da 

racionalidade instrumental e valorizar os conhecimentos de outras culturas; 7) 

incorporar a dimensão do conflito e o caráter dialético da realidade; 8) estimular os 

atributos individuais juntamente com uma orientação ética voltada para o bem coletivo; 

9) buscar o equilíbrio entre o racional e o intuitivo, entre o cognitivo e o afetivo; 10) 

promover as eco ações.  

Estabelecendo uma relação entre os princípios mencionados pelos dois autores e 

a perspectiva da educação enquanto coerção em Gramsci, entendemos que uma prática 

educativa crítica deve estar orientada no sentido de contribuir para a transformação da 

realidade. Nesta direção, a educação deve entender o meio ambiente como o conjunto 

dos elementos naturais e culturais. Compreendendo, assim, as relações entre os 

problemas socioambientais com a totalidade do contexto sócio-histórico. Torna-se 

necessária, ainda, a formação de valores que contribuam para a compreensão da 

liberdade como superação das tendências egoísticas, reprodutoras da ideologia 

dominante e limitadoras da construção de um pensamento coletivo e totalizante sobre a 

realidade. 

 

5 Considerações Finais 

Trouxemos, neste trabalho, reflexões sobre a Educação Ambiental como prática 

de uma educação emancipadora. Pudemos constatar que, dentro da perspectiva do 

materialismo-histórico, existem diferentes posicionamentos sobre a possibilidade ou não 

desse tipo de educação dentro da sociedade capitalista. Nos posicionamos na visão 

pedagógica do realismo-histórico, entendendo que a escola está relacionada com todo o 

contexto social, mas representa também um ambiente de luta contra hegemônica.  

Vimos que a educação na sociedade capitalista se torna expandida à população 

em geral. No entanto, ela tem a função primordial de adaptação dos indivíduos às 

necessidades de reprodução da sociedade, devido às mudanças oriundas da urbanização 

e do processo industrial. A cidadania é vista, sob este viés, como adaptação do sujeito à 
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sociedade. Assim, a lógica capitalista, vêm estimulando a formação de valores pautados 

no egoísmo, no antropocentrismo e na exploração da natureza e dos outros seres 

humanos. Ideologicamente, tais valores são naturalizados na sociedade, dissimulando a 

sua formação sócio-histórica. 

O discurso ambientalista adquiriu forte impacto na sociedade desde as últimas 

décadas do século XX. Entretanto, pudemos constatar que o pensamento hegemônico 

sobre a Educação Ambiental impede a compreensão crítica e totalizante dos problemas 

socioambientais, buscando manter limitada a percepção sobre a necessidade de 

transformação efetiva das relações sociais e produtivas que geram tais problemas. Neste 

sentido, direcionamos nossas reflexões no sentido de pensarmos práticas educativas 

sobre Educação Ambiental que tenham como objetivo contribuir para a emancipação 

dos sujeitos. 
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[GT6 – Reestruturação Produtiva, Trabalho, Educação e Meio Ambiente] 

 

OS RESULTADOS DA REFORMA TRABALHISTA DE 2017: O MITO DA 

GERAÇÃO DE EMPREGOS E O ACIRRAMENTO DA ACUMULAÇÃO FLEXÍVEL  

 

Fabrício André Zanghelini1 
Fábio Rodrigues de Moura 2 

 

Resumo 

O objetivo geral do presente trabalho é examinar os principais resultados e desdobramentos da 
Reforma Trabalhista sancionada durante o governo do Presidente Michel Temer em 2017, que 
materializou as mais profundas alterações nas relações trabalhistas desde a instituição da 
CLT. Analisa-se, inicialmente, por meio de um estudo teórico bibliográfico e documental, 
sustentado no suporte teórico metodológico do materialismo histórico e dialético e 
referenciado a partir de teóricos marxistas em geral, a formação histórica-estrutural da grande 
empresa moderna, bem como o momento que o capitalismo subverteu, na virada do século 
XIX, sua própria fase dita concorrencial para alterar significativamente a dinâmica da 
sociedade burguesa ao potencializar a acumulação e gerar uma gradativa concentração da 
produção e centralização de capital. Posteriormente, observa-se o avanço do modo de 
produção capitalista sob a égide do modelo neoliberal e, por conseguinte, o estabelecimento 
de mudanças qualitativas na produção e no emprego (novos padrões produtivos e novas 
formas de organização laboral), que ocorreram no lastro da crise internacional do capitalismo 
dos anos 1970 – a chamada crise do Estado de Bem-Estar Social. Assim, nessa direção, 
inverteu-se a tendência de expansão do assalariamento e da formalização das relações de 
trabalho. Viabilizou-se, a partir de então, as condições necessárias para o estabelecimento de 
uma ampla reestruturação produtiva e a materialização de um novo processo de acumulação 
capitalista que tende a debilitar ainda mais o mundo do trabalho: a acumulação flexível. 
Esboçada toda essa estrutura, analisa-se, por meio das informações estatísticas selecionadas e 
sistematizadas originárias da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNADC/IBGE), relativas ao trimestre móvel de outubro a dezembro de 2018, a realidade do 
desemprego aberto, da subutilização da força de trabalho, da informalidade e do desalento 
após mais de um ano da consolidação da Reforma Trabalhista no Brasil. Conclui-se, ao final, 
que o sistema capitalista expande-se revolucionando o modo de produção, e a Reforma 
Trabalhista, a qual retirou direitos historicamente instituídos pela luta da classe trabalhadora e 
diminuiu o custo total do trabalho na promessa de criar novos empregos, não alterou o quadro 
de desemprego no Brasil. 

 
Palavras-chave: CLT. Neoliberalismo. Desemprego. 
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1 Introdução  

Observa-se historicamente que a essência das políticas neoliberais de flexibilização do 

trabalho e de desregulamentação das leis que o regem é ampliar o poder do capital sobre a 

classe trabalhadora. Inclusive, o recente quadro de elevado desemprego no Brasil contribuiu 

para aumentar a pressão orgânica do empresariado em torno, sobretudo, das teses de raiz 

liberal e dentro da narrativa tão sedutora quanto falsa de que a alteração da legislação 

trabalhista seria a retomada do emprego, assim como a solução para o trabalho informal. São 

muitos pontos que aqui não podemos aprofundar, mas Lauro Mattei (2018, p. 7), em linhas 

gerais, explica que, sancionada a Lei n. 13.467/2017, ocorre a 

precedência do negociado sobre o legislado, ou seja, o acordado entre patrão e 
empregados vale mais que as leis; a instituição do trabalho intermitente que, na 
prática, permite rebaixar a remuneração; a possibilidade da jornada de trabalho ser 
estendida ilimitadamente, uma vez que isso dependerá da negociação direta entre 
patrão e empregados; a permissão para que mulheres grávidas ou lactantes trabalhem 
em locais insalubres; o enfraquecimento planejado dos sindicatos, seja pela retirada 
abrupta do imposto sindical, seja pelo seu enfraquecimento funcional, uma vez que 
sua presença nas homologações de rescisões contratuais de trabalho não será mais 
obrigatória; etc. 

 

Uma vez descrita essa breve apreciação sobre a reforma trabalhista, a qual demostra 

não apenas a flexibilização de contratos de trabalho e direitos trabalhistas, mas, além disso, 

demonstra o ataca sobre os sindicatos e a negociação coletiva, observa-se, a partir dos dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), que o mercado de 

trabalho brasileiro se vê pressionado pelo desemprego, mesmo após mais de um ano da 

consolidação da reforma trabalhista, e a classe trabalhadora, agora com menos direitos, 

encontra-se, inevitavelmente, mais vulnerável e sob condições de trabalho atípicas e tendentes 

à precarização. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral do presente trabalho é observar os resultados e os principais 

desdobramentos da Reforma Trabalhista sancionada durante o governo do Presidente Michel 

Temer, em 2017, a qual materializou as mais profundas alterações nas relações trabalhistas 

desde a instituição da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

 

2 Referencial Teórico 

A condição histórica da emergência do modo de produção da indústria moderna 

representa o momento de inflexão do período manufatureiro, em que ocorreu o processo de 
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acumulação primitiva e de conhecimento por parte do capital industrial, à passagem da 

subsunção formal à subsunção real do trabalho no capital (BOLAÑO, 2002). Nesse sentido, a 

passagem da subsunção formal à subsunção real do trabalho no capital, realizada em 

particular pela passagem da ferramenta da mão humana para um mecanismo – máquina-

ferramenta3 –, significa a materialização de condições técnicas que fazem com que o 

trabalhador deixe de ter qualquer protagonismo como agente social do processo de produção e 

torne-se mero elemento intermediário submetido ao controle da máquina. De acordo com 

Marx (2011, p. 482): 

Na manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da ferramenta; na fábrica, 
serve à máquina. Naqueles, procede dele o movimento do instrumental de trabalho; 
nesta, ele tem de acompanhar o movimento do instrumental. Na manufatura, os 
trabalhadores são membros de um mecanismo vivo. Na fábrica, eles se tornam 
complementos vivos de um mecanismo morto que existe independente deles. 

 
Sendo assim, a indústria moderna, na medida em que ocorreu a sistemática 

incorporação do saber técnico no maquinismo, através de uma classe trabalhadora assalariada 

e cada vez mais subordinada às necessidades do capital, é o momento histórico-ontológico 

fundamental (e fundante) do sistema capitalista propriamente dito.   

Todavia, a própria acumulação capitalista atingiu tão elevado grau de 

desenvolvimento no final do século XIX que o mercado europeu – originalmente organizado 

por certa “livre concorrência”, com seu apogeu entre 1860 e 1880 – foi impulsionado à fase 

monopolista da economia e de exportação de capitais, conforme bem define Lênin – o qual 

chegou a sofrer influências das ideias do economista austríaco Rudolf Hilferding – em sua 

crucial obra O imperialismo: fase superior do capitalismo (1987). Ou seja, foi através desse 

elevado nível de desenvolvimento do modo de produção capitalista, bem como do processo de 

fusão do capital bancário4 com o capital industrial que sobreveio a maior concentração da 

produção e centralização do capital. De acordo Lênin (1987, p. 45), “o domínio do capital 

                                                           
3 De acordo com Marx (2011, p. 429-430), os aparelhos e instrumentos com que trabalhavam o artesão e o 
trabalhador manufatureiro reaparecem na máquina-ferramenta, mas, não são mais instrumentos pertencentes ao 
trabalhador, e sim instrumentos mecânicos. Isso ocorre de modo que a “máquina-ferramenta é, portanto, um 
mecanismo que, ao lhe ser transmitido o movimento apropriado, realiza com suas ferramentas as mesmas 
operações que eram antes realizadas pelo trabalhador com ferramentas semelhantes”. 
4 Segundo Lênin (1987, p. 36): “Seja como for, em todos os países capitalistas, e qualquer que seja a sua 
legislação bancária, os bancos reforçam e aceleram consideravelmente o processo de concentração dos capitais e 
de formação de monopólio”. Marx (2011, p. 729), no livro I de O Capital, já demostrava o efeito do crédito no 
processo de centralização. Nas palavras dele: “[O crédito], de início, insinua-se furtivamente, como auxiliar 
modesto da acumulação, e, por meio de fios invisíveis, leva para as mãos de capitalistas isolados ou associados 
os meios financeiros dispersos, em proporções maiores ou menores, pela sociedade, para logo se tornar uma 
arma nova e terrível na luta da concorrência e transformar-se, por fim, num imenso mecanismo social de 
centralização dos capitais”. Portanto, a estruturação dos grandes bancos, ao dispor de elevada capacidade de 
gerar crédito aos industriais, é determinante no processo de centralização dos capitais e de concentração da 
produção. Esse processo é, por assim dizer, o motor do capitalismo monopolista. 
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financeiro substituiu o domínio do capital em geral”, e, portanto, firmou-se a transição para 

uma nova época: o imperialismo como uma fase histórica particular e superior do capitalismo.  

Marx analisava na origem do desenvolvimento do capital fixo a medida das forças 

produtivas que, por sua vez, atingiu uma nova matriz tecnológica e gerou a produção de 

“máquinas com máquinas” (MARX, 2011, p. 441). Esse aperfeiçoamento das tecnologias e a 

produção mecanizada (generalização dos motores elétricos e a combustão) possibilitaram a 

construção de grandes ferrovias e de máquinas “ciclópicas”, bem como foi fundamental para a 

passagem do capitalismo concorrencial ao capitalismo monopolista. De acordo Bolaño (2002) 

e Hobsbawn (2000), considera-se esse advento de uma nova fase do industrialismo como a 

Segunda Revolução Industrial.  

Observa-se que a ampliação monopólica de capital é gradativa e, após um período 

conturbado entre a crise de 1929 e a Segunda Grande Guerra (1939-1945), os Estados Unidos, 

beneficiados pela conjuntura da guerra, colocam fim aos problemas da depressão e acumulam 

em suas mãos os elementos de hegemonia e de dominação mundial. Ocorreu, assim, de forma 

definitiva, a transferência da hegemonia do ocidente europeu para os EUA e definiu-se uma 

nova fase de potencialização da integração monopólica. 

Portanto, na metade do século XX, no bojo da matriz tecnológica definida pela 

Segunda Revolução Industrial e pela expansão das sociedades capitalistas avançadas do pós-

guerra, uma reestruturação produtiva do capital marcada pelo processo produtivo do tipo 

fordista que, além da sua inovação típica – a linha automática de montagem – aplicava à 

perfeição todos os princípios bem-estabelecidos do processo produtivo do tipo tayloristas 

(organização científica do trabalho). Isto significa que este período ficou caracterizado por um 

rígido controle da força de trabalho e pela criação da moderna linha de montagem. Chama-se, 

de acordo com diversos autores, esse processo de reestruturação produtiva de paradigma 

taylorista-fordista. 

À vista desta ampla escala de produção, fez-se necessário empregar um grande 

contingente de trabalhadores, os quais, por sua vez, passaram a obter poder de barganha e 

considerável protagonismo político e social (embora nunca determinante), através de 

sindicatos e partidos de classe, de tal maneira que, a partir disto, foi possível materializar 

grandes conquistas sociais (por exemplo, a redução da jornada de trabalho e aumentos 

salariais com base nos ganhos de produtividade – BOLAÑO, 2002). 

Dessa forma, dando sustentação política e institucional ao processo produtivo fordista 

estava a política econômica destacadamente intervencionista do Estado – “o fordismo se aliou 

firmemente ao keynesianismo” (HARVEY, 2010, p. 125) –, de modo que assim foi possível a 
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expansão do consumo e do mercado de trabalho, como também o aumento da produtividade 

em troca de ganhos salariais que estimulassem a demanda efetiva, ao menos nos países 

desenvolvidos.5 

O modelo keynesiano representa, por sua vez, a defesa de instrumentos estatais-

administrativos para viabilizar e consolidar os processos de crescimento econômico e também 

de controle de crises conjunturais. Tais políticas conseguiram demandar o próprio excedente 

que o capitalismo monopolista gerava mas não era capaz de absorver e, à vista disso, foi 

possível evitar a estagnação e a crise do próprio sistema, além de repelir o surgimento de 

movimentos revolucionários que, mais cedo do que tarde, ganhariam terreno se não 

houvessem essas políticas de Estado para refreá-los (BRAVERMAN, 1987).  

No entanto, em meados da década de 1970, com o agudizar das próprias contradições 

inerentes do capitalismo, quando as políticas keynesianas passaram a não dar mais respostas 

concretas para a tendência geral à queda da taxa de lucro, inicia-se a crise do Estado de Bem-

Estar Social e do padrão de desenvolvimento guarnecido pelo Estado e pelo acordo de Bretton 

Woods, que garantia a hegemonia do dólar nas transações comerciais e financeiras 

internacionais. Segundo Bolaño (2002, p. 56), sabemos que a crise desse modelo de 

desenvolvimento 

se deve ao esgotamento do potencial dinâmico dos setores que puxaram a expansão 
(automotivo, eletroeletrônico e da construção civil) e das contradições internas de 
uma economia de endividamento crescente, que gerou o descolamento entre as 
órbitas financeira e produtiva [...]. 

 

Portanto, o estabelecimento de mudanças essenciais e qualitativas na produção e no 

emprego (novos padrões produtivos e novas formas de organização laboral) acirraram-se no 

lastro da crise do capitalismo dos anos 1970 – a chamada crise estrutural do Estado de Bem-

Estar Social – e, nessa direção, inverteu-se a capacidade do Estado de manter um equilíbrio 

entre capital e trabalho e, portanto, de manter a tendência de pleno emprego, de expansão do 

assalariamento e de formalização das relações de trabalho. De acordo com David Harvey 

(2010), viabilizaram-se, a partir das transformações trazidas pela ruptura do padrão fordista, 

as condições necessárias para o estabelecimento de uma forma mais atual de reestruturação 
                                                           
5 As políticas de um Estado de Bem-Estar Social não estiveram presentes nos países periféricos, pois, ao 
contrário de políticas públicas de caráter universal, o que predominou nos países latino-americanos foram o 
baixo nível de desenvolvimento industrial e os altos índices de exclusão social. Além disso, de acordo com Atilio 
Boron (1994), o contexto de redemocratização do pós-guerra, no qual se gerou o Estado de Bem-Estar Social na 
Europa Ocidental e nos Estados Unidos, é bastante distinto das circunstâncias que ocorreram no processo de 
redemocratização nos países latino-americanos. 
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produtiva (uma ofensiva do capital na produção) e a materialização de um novo regime de 

acumulação capitalista que tende a debilitar ainda mais o mundo do trabalho: a acumulação 

flexível.  

Na América Latina a ampliação da reestruturação produtiva deu-se mais 

especificamente a partir dos anos de 1980 e ela foi essencialmente norteada pela adoção de 

políticas neoliberais preconizadas pelo Consenso de Washington6. Tais políticas, em termos 

abrangentes, defendem que se retire do Estado as funções de planejar e conduzir a economia 

para transferir esse papel ao mercado, sob o discurso de que o mesmo é mais eficiente. 

Contudo, na realidade, o que se busca é a fragilização do Estado e a primazia do mercado7 

como instância reguladora das várias esferas da sociedade.  

Embora haja certas diferenças entre os países latino-americanos, no que diz respeito às 

relações de emprego (modalidades de contratação, jornada de trabalho e remuneração), os 

principais rebatimentos das políticas neoliberais no mercado de trabalho foram, segundo De 

La Garza (1997), (i) a mudança nas leis trabalhistas, (ii) a transformação na contratação 

coletiva e (iii) a ruptura ou o debilitamento dos pactos corporativos entre sindicatos, Estado e 

empresas. Essas mudanças, por seu turno, trazem desdobramentos que repercutem de forma 

deletéria sobre os trabalhadores, pois o que passa a predominar são novas formas de inserção 

no mercado de trabalho, cada vez mais tendentes à precarização.  

No Brasil, essas políticas estabeleceram-se sobretudo no limiar da década de 1990, 

quando o país, além de enfrentar as consequências da crise dos anos 1980, integrava de forma 

mais efetiva (e subalterna) no processo de mundialização do capital – reestruturação e 

financeirização dos capitais (CHESNAIS, 1986). Em linhas gerais, esse ciclo liberalizante 

caracteriza-se por um amplo processo de abertura comercial, desregulamentação cambial e 

financeira, desmonte das políticas sociais de caráter universal, privatizações e avanço das 

medidas de flexibilização das leis trabalhistas.  

No que se refere ao caso mais específico do mercado de trabalho, o neoliberalismo 

advoga por radicais ataques aos direitos dos trabalhadores e por modificações cada vez mais 

díspares e espúrias nas formas de estruturação da atividade produtiva. Metamorfoseiam-se 

radicalmente as relações do mundo do trabalho a partir da ofensiva neoliberal pós-crise do 

                                                           
6 O Consenso de Washington foi um conjunto de prescrições neoliberais concebidas por organismos como FMI, 
Banco Mundial e BID e destinadas aos países latino-americanos. Ou seja, foi uma orientação de como 
determinadas reformas econômicas deveriam ser empreendidas nos países da região (BATISTA, 1994). 
7 Segundo Bolaño (1998), o Estado continua sendo o locus fundamental para a construção da hegemonia 
neoliberal, e, portanto, é importante considerar que existe uma intensa relação dialética entre a primazia do 
mercado sobre a sociedade e a responsabilidade do Estado para o sucesso da implementação do projeto 
neoliberal.  
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modelo keynesiano, de tal maneira que diversos impactos e transformações passam a ocorrer 

sobre a esfera produtiva. Por exemplo, segundo Antunes (2008), as políticas neoliberais 

culminaram na intensificação das formas de exploração do trabalho e também acarretaram no 

aumento do desemprego, da precarização estrutural do trabalho, do rebaixamento salarial e 

das perdas salariais. 

A partir do início do novo século, no entanto, com a chegada do Partido dos 

Trabalhadores (PT) ao Governo Federal, e ainda que dentro de um conjunto de pacto social e, 

portanto, sem romper com os limites dados pelo modelo econômico neoliberal, refreou-se, no 

Brasil, através de um ciclo de prosperidade econômica e de certas políticas 

neodesenvolvimentistas (por exemplo, a política de valorização do salário mínimo e a 

ampliação dos programas sociais), a destruição do mercado de trabalho e sua flexibilização. 

Isso foi importante especialmente em relação aos estratos mais pobres da população 

(FERRER; ALVES, 2018).  

No entanto, após a guinada neoliberal da presidenta Dilma Rousseff8 e o 

estabelecimento de uma ampla política de ajuste fiscal logo no início do seu segundo mandato 

presidencial, em 2014, assim como a mudança de qualidade na crise política brasileira após a 

sua deposição em 31 de agosto de 2016, no bojo da forte crise econômica a partir de 2014 – 

na qual o Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 3,5 em 2015 para 3,3 em 2016 e cresceu apenas 

1,1% em 2017 e 1,1% em 2018 –, desfez-se a precedente conjuntura e o desemprego 

novamente atingiu patamares elevados (MATTEI, 2018). Segundo Baltar e Leone (2018, p. 

41), “a recessão econômica diminuiu o número de pessoas ocupadas e, como ainda é intenso o 

aumento da PEA [População Economicamente Ativa] no país, retrocedeu, em dois anos, todo 

o avanço de 10 anos na redução da taxa de desemprego”.   

Diante desse contexto, a burguesia, subsidiada pelos economistas neoliberais, acirra o 

discurso no qual sustentava a premissa de que o mercado de trabalho brasileiro era 

excessivamente regulado e rígido e que a CLT encontrava-se obsoleta e configurava-se, 

portanto, em empecilho aos capitalistas para inovar e competir em mercados cada vez mais 

globalizados. Assim, seus interessados advogaram, diante de um mercado de trabalho já 

                                                           
8 De acordo com Liana Carleial (2015, p. 209): “O segundo governo Dilma decide implementar um corte nos 
gastos de 70 bilhões de reais, anunciando que essa seria a “senha” para a retomada do crescimento num futuro 
próximo em condições mais sólidas, ou seja, mais confiáveis do ponto de vista do mercado. Fica difícil sustentar 
o argumento de que associar juros altos e corte nos gastos governamentais leve à retomada do crescimento. O 
que tende a ocorrer é queda do crescimento econômico, desestímulo aos investimentos com todas as 
consequências negativas sobre o emprego e a renda”.  
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marcadamente flexível, ainda mais flexibilização e a desregulamentação das relações 

trabalhistas.  

Dessa forma, e também dentro de um contexto mundial de ataque aos direitos dos 

trabalhadores, em julho de 2017, numa acelerada tramitação9, isto é, sem que houvesse um 

democrático debate com a sociedade civil, foi aprovada pelo Congresso Nacional e 

sancionada pelo Presidente da República a Lei 13.467/201710, que materializou a chamada 

Reforma Trabalhista – a mais profunda alteração das relações trabalhistas desde a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943. 

Essa reforma é apresentada como uma possibilidade de modernização das relações 

trabalhistas, dada a necessidade de adequação às novas condições tecnológicas e de 

competição do setor produtivo (FERRER; ALVES, 2018), bem como um incentivo à 

diminuição da informalidade. No entanto, como dizia Marx (1975, p. 20), “a força motriz da 

produção capitalista é a valorização do capital, ou seja, a criação de mais-valia, sem nenhuma 

consideração para com o trabalhador”. Assim, e diante do processo de reestruturação 

produtiva do capital como precarização estrutural do trabalho para contra-arrestar à queda da 

taxa média de lucros, observa-se que o objetivo de reformar a Lei significa reduzir os custos 

trabalhistas para ampliar as margens de lucro e aumentar o poder do capital (maior capacidade 

em determinar as condições de contratação, uso e remuneração da força de trabalho – 

MATTEI, 2018).  

Em relação à informalidade, verifica-se que ela não decorre de um suposto excesso de 

leis, mas, ao contrário, do não cumprimento da própria legislação trabalhista (TEIXEIRA; 

GALVÃO; KREIN et al., 2017). 

Considera-se, sob esse pano de fundo, que o trabalho é inexoravelmente “ajustado para 

que se torne uma eficiente função do capital” (COTANDA, 2015, p. 176) e que a reforma 

trabalhista traz mudanças substantivas e degradantes no padrão de regulação do trabalho, 

assim como imprime um profundo impacto na histórica luta de afirmação dos direitos sociais 

no Brasil. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

                                                           
9 De acordo com José Dari Krein (2018, p. 86-87) a tramitação da reforma trabalhista “[...] foi muito veloz e se 
constituiu em uma estratégia do governo para ganhar apoio empresarial e do ‘mercado’, em um contexto no qual 
[Michel] Temer sofre um profundo desgaste com os casos de corrupção e não consegue entregar as promessas de 
resolução dos problemas econômicos do país.” 

10 A Lei que reformou a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) foi publicada no dia 13 de julho de 2017 e 
entrou em vigor 120 dias após sua publicação, em 11 de novembro do mesmo ano. 
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Utiliza-se, na presente pesquisa, o materialismo histórico-dialético como método 

científico à produção de conhecimento, pois esse aporte epistemológico possibilita interpretar 

a realidade além das imediatas aparências ao abstrair melhor o movimento, as relações e as 

contradições do objeto de estudo. Ou seja, busca-se constituir o caminho que possibilite 

integrar a aparência (concreto idealizado) da essência (concreto pensado). 

Trata-se de um trabalho do tipo explicativo, coerente com o método do materialismo 

histórico-dialético, em que se utiliza, na análise de procedimento, do estudo teórico 

bibliográfico e documental sustentado em autores como Karl Marx, David Harvey, César 

Bolaño, dentre outros, e, para efetuar a análise empírica dos fenômenos observados, utiliza-se 

da estatística descritiva, tendo como fonte de pesquisa os dados originários da base de dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC/IBGE), a partir da qual 

se faz uma comparação entre o trimestre móvel de outubro a dezembro de 2018 e o mesmo 

período do ano anterior (período que entrou em vigor a reforma trabalhista), para verificar a 

situação do desemprego aberto, da subutilização da força de trabalho, da informalidade, do 

desalento, entre outras questões. 

 

4 Resultados 

A primeira coisa que chama a atenção, conforme a Tabela 1, é que a taxa de 

desemprego11 expande-se significativamente a partir de 2015, chegando ao pico de 13,7% 

(14,176 milhões de trabalhadores desempregados) em março de 2017.  

 

Tabela 1: Evolução mensal do desemprego no Brasil  

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2012 ... ... 7,9 7,8 7,5 7,5 7,4 7,3 7,1 6,9 6,8 6,9 
2013 7,2 7,7 8,0 7,8 7,6 7,4 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 6,2 
2014 6,4 6,8 7,2 7,1 7,0 6,8 6,9 6,9 6,8 6,6 6,5 6,5 
2015 6,8 7,4 7,9 8,0 8,1 8,3 8,6 8,7 8,9 9,0 9,0 9,0 
2016 9,5 10,2 10,9 11,2 11,2 11,3 11,6 11,8 11,8 11,8 11,9 12,0 
2017 12,6 13,2 13,7 13,6 13,3 13,0 12,8 12,6 12,4 12,2 12,0 11,8 
2018 12,2 12,6 13,1 12,9 12,7 12,4 12,3 12,1 11,9 11,7 11,6 11,6 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados disponíveis pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
(PENAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Ano de referência: 2012 a 2018 

 

                                                           
11 Considera-se desempregado quem não está trabalhando, procurando emprego nos últimos 30 dias e está apto a 
trabalhar. 
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Dando sequencia na análise, observa-se que durante o semestre móvel de outubro a 

dezembro de 2017 e o semestre móvel de outubro a dezembro de 2018, conforme demonstra a 

Tabela 2, a população brasileira cresceu acumuladamente 0,7% ou, aproximadamente 1,5 

milhão de pessoas. Nesse mesmo período, a quantidade de pessoas que começou a fazer parte 

da População em Idade Ativa – PIA (14 anos ou mais) foi de 0,9% ou, aproximadamente 1,5 

milhão de pessoas. 

Do total de brasileiros que passaram a ter idade ativa, 0,77 milhão de pessoas 

passaram então a integrar a População Economicamente Ativa (PEA), enquanto 0,73 milhão 

de indivíduos não ingressaram na condição de economicamente ativos. Ademais, a PEA 

ocupada aumentou em 0,9 milhão de pessoas e a PEA desempregada reduziu em apenas 0,2 

milhão de pessoas (ou seja, 0,77 milhão de pessoas ingressantes na PEA e 0,9 milhão 

decorrentes de postos de trabalho gerados) – isso significa 12,1 milhões de pessoas 

desempregadas.  

 

Tabela 2: População em Idade Ativa (PIA) e Economicamente Ativa (PEA) 

População Out-nov-dez/2017  
(em milhão) 

Out-nov-dez/2018  
(em milhão) 

Variação 
(em milhão) 

População Total 207,6 
(100%) 

209,1 
(100%) 

1,5 
(0,7%) 

População em Idade não Ativa 38,5 
(18,5%) 

38,5 
(18,4%) 

0,0 
(0,0%) 

População em Idade Ativa (PIA) 169,0 
(81,4%) 

170,5 
(81,5%) 

1,5 
(0,9%) 

PIA fora da PEA 64,6 
(31,1%) 

65,3 
(31,2%) 

0,7 
(1,1%) 

População Econ. Ativa (PEA) 104,4 
(50,2%) 

105,1 
(50,2%) 

0,7 
(0,7%) 

PEA Ocupada 92,1 
(44,3%) 

93,0 
(44,4%) 

0,9 
(1,0%) 

PEA Desempregada 12,3 
(5,9%) 

12,1 
(5,7%) 

-0,2 
(-1,6%) 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados disponíveis pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
(PENAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Ano de referência: 2017 e 2018 

 

Em síntese, a quantidade de desempregados reduziu apenas 1,6% e o total de ocupados 

aumentou 1% entre o último trimestre móvel de 2017 e o mesmo período de 2018. Portanto, a 

taxa de desocupação no trimestre móvel compreendida de outubro a dezembro de 2018, 

conforme aponta a Tabela 3, foi de 11,6%, 12,1 milhões de pessoas desocupadas, enquanto 

que a taxa estimada em 2017 foi de 11,8%, 12,3 milhões de pessoas desocupadas. Assim 
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sendo, a taxa de desemprego aberto, categoria que concentra as pessoas cuja única atividade é 

a procura por emprego, não apresenta significativa retração. 

 

Tabela 3: Taxa de desocupação no Brasil  

Trimestre móvel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Jan-fev-mar 7,9% 8,0% 7,2% 7,9% 10,9% 13,7% 13,1% 
Abr-mai-jun 7,5% 7,4% 6,8% 8,3% 11,3% 13,0% 12,4% 

Jul-ago-set 7,1% 6,9% 6,8% 8,9% 11,8% 12,4% 11,9% 
Out-nov-dez 6,9% 6,2% 6,5% 9,0% 12,0% 11,8% 11,6% 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados disponíveis pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
(PENAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Ano de referência: 2012 a 2018 

 

Conforme indica a Tabela 4, a maior queda ocupacional ocorreu entre os trabalhadores 

familiares auxiliares, -4,5%. Já o emprego assalariado teve um aumento insignificante de 

0,2%, sendo que reduziu o emprego formal (com carteira assinada) em -1,2% e aumentou 

justamente o emprego informal (sem carteira assinada) em 3,8%, ou seja, 0,42 milhão de 

trabalhadores a mais na informalidade. Na mesma perspectiva, a categoria empregador 

cresceu em 2,2%, 0,1 milhão de pessoas, ao passo que as atividades laborais vinculadas à 

ocupação por contra própria (trabalhador que não é beneficiado da proteção social própria do 

trabalho formal) cresceu em 3%, 0,7 milhão de ocupações.  

Esboçada essa estrutura, percebe-se também o considerável avanço da subutilização da 

força de trabalho no Brasil, pois, no trimestre móvel de outubro a dezembro de 2018, o 

contingente de pessoas submetidas à condição de desemprego (12,1 milhões de pessoas) e 

subutilização pela economia nacional (14,9 milhões de pessoas) foi de 27 milhões de pessoas, 

ou seja, 25,7% da força de trabalho economicamente ativa. Por subutilizado, compreende-se 

as pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas que, no período, foi de 6,9 

milhões, significando uma variação positiva de 7,0% em relação ao mesmo trimestre do ano 

anterior (2017), e mais o contingente na força de trabalho potencial, que foi de 7,9 milhões de 

pessoas.  

Em relação à pessoa que trabalha explorando o seu próprio negócio (trabalho por 

conta própria), observa-se um aumento positivo de 3% ou, em quantidade, um aumento de 0,7 

milhão de pessoas. Aqui é importante considerar que essas pessoas estão desprotegidas de 

qualquer lei trabalhista, sendo que, além disso, a “autoexploração” vem ocorrendo 

principalmente como refúgio dos insuficientes salários formais e/ou como garantia da própria 
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sobrevivência frente ao elevado desemprego. Nesse sentido, essas pessoas estão amplamente 

submetidas à informalidade, a jornadas ilimitadas e a empregos precários. 

 

Tabela 4: Característica da ocupação no Brasil  

Ocupação Out-nov-dez/2017  
(em milhão) 

Out-nov-dez/2018  
(em milhão) 

Variação 
(em milhão) 

População Econ. Ativa (PEA) 104,4 
(100%) 

105,1 
(100%) 

0,7 
(0,7%) 

Empregador 4,4 
(4,2%) 

4,5 
(4,5%) 

0,1 
(2,2%) 

Trabalho por conta própria 23,1 
(22,1%) 

23,8 
(22,6%) 

0,7 
(3,0%) 

Empregados (setor privado) 44,4 
(42,5%) 

44,5 
(42,3%) 

0,1 
(0,2%) 

Com carteira assinada 33,3 
(31,9%) 

32,9 
(31,3%) 

-0,4 
(-1,2%) 

Sem carteira assinada 11,1 
(10,6%) 

11,5 
(10,9%) 

0,4 
(3,8%) 

Trabalho familiar 2,2 
(2,1%) 

2,1 
(2,0%) 

-0,1 
(-4,5%) 

Soma de pessoas desempregadas e 
subutilizadas 

26,4 
(25,3%) 

27,0 
(25,7%) 

0,6 
(2,3%) 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados disponíveis pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
(PENAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Ano de referência: 2017 e 2018 

 

A pesquisa ainda traz, conforme a Tabela 5, o número de pessoas desalentadas que 

representam o contingente de 4,7 milhões de pessoas. Essa estimativa representa um 

expressivo aumento de 8,1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (2017). Isso 

demonstra um latente avanço da desesperança na população, ou seja, vem ampliando a 

situação de desesperança de muitas pessoas em relação a simples possibilidade de obtenção de 

um emprego. São pessoas, portanto, que estão completamente alijadas da capacidade de 

vender a sua própria força de trabalho. 

 

Tabela 5: Número de desalentados no Brasil  

Trimestre móvel 2012 
(em 
milhão) 

2013 
(em 
milhão) 

2014 
(em 
milhão) 

2015 
(em 
milhão) 

2016 
(em 
milhão) 

2017 
(em 
milhão) 

2018 
(em 
milhão) 

Jan-fev-mar 2,0 2,0 1,6 1,7 2,8 4,1 4,6 
Abr-mai-jun 1,9 1,9 1,5 1,7 3,2 4,0 4,8 

Jul-ago-set 1,9 1,8 1,5 1,9 3,5 4,2 4,8 
Out-nov-dez 1,9 1,7 1,6 2,7 3,9 4,4 4,7 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados disponíveis pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
(PENAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Ano de referência: 2012 a 2018 
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Ao dar continuidade à exposição, é possível inferir sobre a questão do rendimento 

médio real habitual das pessoas ocupadas. De modo que, conforme indica a Tabela 6, entre o 

último trimestre móvel de 2017 e o mesmo período de 2018, o rendimento médio do emprego 

assalariado teve redução dentro do caráter formal em -4,5% e aumentou justamente dentro do 

caráter informal em 16,6%. Na mesma perspectiva, a categoria empregador – a qual tem uma 

renda 250% a cima da média – reduziu o rendimento em -5,1% ou, aproximadamente 0,3 mil 

reais, enquanto que o rendimento bruto real médio vinculado à pessoa que trabalha 

explorando o seu próprio negócio (conta própria) cresceu em 6,25%, mas, mesmo assim, essa 

renda ainda está abaixo da renda média dos trabalhadores formais. 

 

Tabela 6: Rendimento bruto médio para pessoas ocupadas  

Ocupação Out-nov-dez/2017  
(em milhão) 

Out-nov-dez/2018  
(em milhão) 

Variação 
(em milhão) 

Rendimento médio de todos os 
trabalhos  

2,2 
(100%) 

2,2 
(100%) 

0,0 
(0,0%) 

Empregador 5,8 
(263,6%) 

5,5 
(250%) 

-0,3 
(-5,1%) 

Trabalho por conta própria 1,6 
(72,7%) 

1,7 
(77,2) 

0,1 
(6,25%) 

Empregados (setor privado) 1,9 
(86,3%) 

1,9 
(86,3%) 

0,0 
(0,0%) 

Com carteira assinada (setor 
privado) 

2,2 
(100%) 

2,1 
(95,4%) 

-0,1 
(-4,5%) 

Sem carteira assinada (setor 
privado) 

1,2 
(54,5%) 

1,4 
(63,6%) 

0,2 
(16,6%) 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados disponíveis pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
(PENAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Ano de referência: 2017 e 2018 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

De acordo com os dados analisados até aqui, é possível notar que a reforma 

trabalhista, a qual alterou 201 pontos da CLT (MAIOR; SEVERO, 2017) e, portanto, gerou 

maior vulnerabilidade dos trabalhadores, não alcançou os resultados prometidos por seus 

defensores. Isto é, não diminuiu o desemprego e não reduziu a informalidade. A taxa de 

desemprego aberto, que se encontrava no patamar de 12% em novembro de 2017, quando a 

nova lei trabalhista entrou em vigor, ficou em 11,6% no trimestre móvel de outubro a 

dezembro de 2018, representando 12,1 milhões de pessoas desempregadas. Isto significa que, 

após mais de um ano das modificações legislativas, a taxa de desemprego não apresentou 
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nenhuma significativa retração, com seu nível encontrando-se virtualmente no mesmo 

patamar do período pré-reforma.  

Além da visão focada na situação do desemprego aberto, nota-se que, no período 

analisado, são 27 milhões de brasileiros que não tinham emprego, que trabalhavam menos 

horas do que gostariam ou que se encontravam na força de trabalho potencial. Isto, por sua 

vez, demostra que não há como a reforma trabalhista provar que gerou resultados positivos 

para as taxas de desemprego e para a diminuição das desigualdades. Os dados apresentados 

também demonstram o crescimento do quantitativo de empregos sem carteira assinada – ou 

seja, o aumento da informalidade – e do aumento do número dos trabalhadores que buscaram 

refúgio de um mercado de trabalho hostil e escasso em ocupações por conta própria, bem 

como um expressivo aumento do contingente de desalentados. 

Do ponto de vista empresarial, as modificações trabalhistas são defendidas como 

necessárias para sustentar a premissa que o empresariado precisa reduzir os custos 

relacionados ao trabalho para ter ganhos de competitividade no cenário internacional, 

revitalizando, assim, a economia e combatendo o desemprego e a informalidade em ascensão. 

No entanto, isso é insuficiente para revelar a lógica do capital12, pois, inclusive, entre outros 

aspectos, o custo total do trabalho no setor industrial brasileiro já é relativamente baixo, além 

do fato de que o valor do salário, principalmente nos setores mais complexos, é pouco 

expressivo no produto final (KREIN et al., 2018). É possível depreender, portanto, que existe 

uma grande diferença entre a aparência e a essência da realidade, de modo que a nova lei é a 

faceta mais atual da ofensiva neoliberal, a qual reforça ainda mais a inserção dependente do 

País, com base em uma competividade espúria, no quadro das economias globalizada. 

Assim, unindo organicamente a análise dos fatos com a análise dos conceitos, pode-se 

concluir que os problemas do desemprego no Brasil não decorrem de uma possível regulação 

do trabalho, pelo contrário, a reforma trabalhista não apresenta nenhuma perspectiva de 

retomada econômica com geração de emprego e distribuição de renda – inclusive, a dinâmica 

mais favorável do mercado de trabalho no início da década dos anos 2000 ocorreu justamente 

por políticas contrária à agenda neoliberal (TEIXEIRA; GALVÃO; KREIN et al., 2017). 

Ademais, ao retirar direitos trabalhistas, diminuir a proteção social e ampliar o poder do 

empregador em manejar e regular/controlar o trabalho humano de acordo com as suas 

particulares necessidades, ela agrava o caos social, bem como promove a proliferação de 

                                                           
12 “A lógica do movimento do capital é desvalorizar a força de trabalho como mercadoria, para, deste modo, 
acumular mais-valia” (ALVES, p. 98, 2007). 
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formas de contratação atípicas (trabalho intermitente, por exemplo), a perda de estabilidade 

dos assalariados e a piora da condição de vida dos trabalhadores.  

Finalmente, é importante salientar a necessidade de ampliar a pesquisa, além deste 

trabalho, em contextos políticos, econômicos e ideológicos, para que haja uma maior 

abrangência e profundidade à discussão acerca desta reforma trabalhista e da precarização do 

trabalho em geral, visto que isso se trata de pautas comuns de uma agenda neoliberal mundial 

que se estabelece como um dos maiores desafio da classe trabalhadora na atualidade. 
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Resumo 

O presente trabalha busca fazer uma análise detalhada do filme  “Tempos Modernos”, 
em que pretende clarificar a representação da categoria trabalho no capitalismo 
industrial incipiente, das quais começam a emergir as primeiras fábricas. 
No decorrer do texto procuro apresentar minuciosamente cada fato decorrente no filme 
e a simbologia implícita, mas principalmente, o trabalho no modo de produção 
capitalista e a situação de penúria que esse sistema vem relegando as pessoas ao longo 
dos séculos, e como que a humanidade ainda resiste em tempos de desumanização. 
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1 Introdução  

 

Podemos compreender o cinema sobre vários aspectos: pela técnica, por sua 

indústria, seu caráter artístico, como divertimento ou como cultura. No entanto, se 

procuramos considerar o cinema em sua totalidade, não se pode negligenciar a interação 

entre os vários aspectos do cinema.   

Ao direcionar os estudos para o cinema, observa-se que as análises sobre filmes 

não deve se deter apenas a representação, mas sobre os fins para os quais o cinema é 

feito. É notório que a produção cinematográfica é o que se decide que ele seja, em cada 

contexto histórico. 

O cinema, portanto não se trata apenas de uma importante meio de comunicação 

e entretenimento, mas mantém uma relação estreita e antagônica com a realidade e com 

história. 

Antônio Costa esquematiza como se dá as relações entre cinema e história,  e 

ressalta três pontos: a) a história do cinema, b) história no cinema, c) O cinema na 

história em que, para o desenvolvimento do trabalho, nos apoiaremos sobre a terceira: O 

cinema na história. De acordo com o autor;  

“os filmes podem assumir um papel importante no campo da 

propaganda politica, na difusão de ideologia frequentemente se 

estabelecem as relações muito intimas entre o cinema e o contexto 

sócio-politico em que se afirma e sobre o qual pode exercer uma 

influência importante.” (COSTA, 2003) 

 

Portanto, acredita-se na importância do estudo sobre o cinema na sua relação 

com a realidade histórica. Para o inicio da pesquisa escolhemos um celebre diretor, que 

fez história no cinema e que é considerado um grande nome da sétima arte. A sua obra 

já perdura através dos séculos e é conhecido mundialmente, ainda no inicio do século 

XX: Charlie Chaplin. Chaplin era ator, diretor, compositor e fez inúmeros filmes em sua 

longa vida.   

Querendo ou não, Chaplin é um grande nome do cinema e seus filmes são de 

uma riqueza extraordinária. É notável a sensibilidade com que o diretor retratava 

sínteses da vida cotidiana, e seus filmes sempre traziam, mesmo sem dizer uma só 
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palavra no caso dos filmes mudos, a alegria em meio à tristeza, conseguia com maestria 

transformar a tragédia em comédia. 

O trabalho consiste, portanto na analise fílmica de Tempos Modernos, que foi 

escolhido dentre o grande repertório de Chaplin, e refere-se ao terceiro capitulo do 

Trabalho de Conclusão de Curso, em que buscamos ressaltar como as expressões da 

questão social estavam retratadas na obra de Charles Chaplin. 

Deste modo, o trabalho a ser apresentado se concentra na primeira parte do 

filme. Na obra de Chaplin é muito presente o paralelismo, o que possibilita a divisão do 

filme em partes. 

A primeira parte do filme, em que Carlitos está na fabrica, em que estão 

presentes categorias centrais da sociedade capitalista. Somente na primeira parte do 

filme, pode-se apreender aspectos como as relações de trabalho, o desenvolvimento da 

indústria e das forças produtivas, a alienação. Carlitos é mesmo sem pretender, a 

negação daquilo que está posto. 

    

1.1 Objetivos 

 

- Compreender o cinema e sua relação com a realidade histórica; 

- Interpretar e desmistificar a obra “Tempos Modernos”, de Charlie Chaplin, 

buscando ressaltar as sua relação dialética com a realidade, evidenciando as relações 

de trabalho da sociedade capitalista e o desenvolvimento da indústria. 

- A partir de uma análise critica demonstrar como se apresenta a dialética no 

cinema, em que o mesma apresenta uma ambiguidade em seu sentido. 

 

2 Referencial Teórico 

 

Compreendemos que não é possível fazer um estudo descolado da realidade. O 

estudo teórico deve sempre ter uma relação com a realidade objetiva. Deste modo, para 

o desenvolvimento do presente trabalho, buscamos compreender o cinema em sua 

relação com a totalidade, e como o mesmo se desenvolve com a história. 

No inicio do século XX o cinema engatinhava e a indústria já se desenvolvia 

fortemente nos países europeus; o mundo assistia a grandes transformações. Era um 

período de otimismo no futuro, acreditava-se que com o desenvolvimento da ciência e 
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da indústria e da tecnologia, a humanidade poderia um dia atingir um bem-estar social 

para todos. 

Deste modo, buscamos compreender a obra de Charles Chaplin inserido no 

contexto histórico de sua época, como o cinema desde seus primórdios possui uma 

relação dialética com a realidade social. O referencial teórico pretende ser o 

materialismo histórico dialético, de modo que o cinema deve ser compreendido em sua 

relação com a totalidade, pois o materialismo histórico possibilita a apreensão da 

realidade para além daquilo que é aparente. 

O modo pelo qual a sociedade está organizada, as relações sociais ao modo 

como estão estabelecidas, aparecem recorrentemente nos filmes de Chaplin. Acredita-se 

que não por acaso, já que Carlitos em sua infância passou por diversos problemas de 

cunho social. Podemos dizer que tanto Chaplin, e consequentemente Carlitos são 

produtos de seu tempo histórico, e a sua obra trás conceitos essenciais que fazem parte 

da realidade. 

Da obra de Chaplin, Tempos Modernos, podemos trazer conceitos fundamentais 

da teoria marxista, mesmo ele não sendo um, como por exemplo, o trabalho alienado. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi feita a análise fílmica de diversas obras 

de Chaplin, dentre elas, foram vistos praticamente todos os longas-metragens e 

inúmeros curtas. Para o TCC foram escolhidos três filmes, dos quais os critérios para a 

escolha foi à ordem cronológica e apenas os filmes mudos em que estavam presentes 

aspectos muito fortes sobre as expressões da questão social. 

Foram escolhidos os filmes “Vida de Cachorro” ( A Dog’s Life), O Garoto (The 

Kid) e Tempos Modernos (Modern Times), em que foi feita uma análise detalhada de 

cada um deles. A análise fílmica esteve apoiada em bibliografia selecionada que 

tratassem criticamente do cinema, o seu desenvolvimento e a sua relevância para 

sociedade, e também uma bibliografia que tratasse do diretor escolhido para o trabalho. 

Buscamos livros biográficos, autobiográficos, documentários e de críticos. Buscamos 

compreender, o diretor, a obra, e a sua relação com a realidade histórica da época. 

Para o presente trabalho, escolhemos o filme Tempos Modernos, pois trás em 

seu escopo as relações de trabalho, o desenvolvimento industrial, a crise, á condição do 
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individuo inserido no mundo organizado capitalisticamente, em que a maioria da 

população é excluída e não tem muitas escolhas. A globalização trouxe grandes 

transformações ao mundo e Tempos Modernos trás muitos retratos destas grandes 

transformações. 

 

4 Resultados 

 

O filme “Tempos Modernos” foi produzido em 1936, e conta às desventuras de 

um operário no pico da crise do sistema capitalista, onde as lutas sociais eram intensas. 

É nesse contexto que se configura a trama. 

Logo no inicio o filme é anunciado da seguinte maneira: “Tempos Modernos. 

Uma história sobre a indústria, a iniciativa privada – a humanidade em busca da 

felicidade”4. Mas o que Chaplin quer mostrar sobre a indústria, a iniciativa privada e a 

busca da humanidade pela felicidade? 

Bazin explicita que; “Tempos modernos, é nada menos que um filme de tese, e, 

embora Chaplin afirme nele claramente estar ao lado do homem, e contra a sociedade e 

suas máquinas."5 

O autor coloca que, tal critica não se aplica no campo da sociologia, ou da 

politica, mas apenas no da moral, e explica que o sentido do filme que é desenvolvido 

por Chaplin é apenas uma encenação devido às circunstâncias da época, no qual a 

sociedade vinha se desenvolvendo industrialmente, e é demonstrado no filme as 

consequências e mazelas que percorrem durante o processo de industrialização da 

sociedade.  6 

O filme começa com um rebanho de ovelhas, muitas ovelhas. Dentre elas 

percebemos a presença de uma única ovelha negra.  Em seguida uma cena em que uma 

                                                             
4 Tempos Modernos,1936. 

5 BAZIN, André; p.23, 1954. 

6  BAZIN, André. p. 23. 1954. 
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massa de homens sai do metrô, numa clara alusão a cena anterior. Colocadas assim em 

sequência, a vinculação entre as duas cenas se dão pela mesma tomada no mesmo 

angulo. A massa de homens se assemelha ao rebanho de ovelhas. 

A imagem de uma enorme fábrica (e as configurações da cidade moderna), a que 

se segue a massa de homens indica para onde se dirige aquele rebanho. Pessoas 

correndo, pra lá e pra cá, automóveis não param de transitar, as chaminés das fábricas, 

que soltam suas fumaças de modo constante, poluindo o ar. 

No interior da fábrica vemos os trabalhadores entrando. Um local imenso, a cena 

é projetada de um ângulo em que consigamos visualizar tanto as máquinas, quanto os 

homens o que ocasiona em um contraste quando visualizamos a imensidão das 

máquinas à pequenez dos homens. 

Já todos a postos, aparecem em seguida, o patrão sentado confortavelmente em 

sua sala, ora jogando um quebra – cabeças, ora lendo um jornal, sem lá muitas 

preocupações. Recebe seus comprimidos pela secretária, e liga o que parece ser uma 

câmera, onde tem uma visão de seus operários. Ele pede para que se aumente a 

velocidade das máquinas e intensificar a produção. 

Na esteira, modo de produção é “fordista”, trabalho alienado, reificado; os 

movimentos são os mesmos, o tempo todo. É bem ai, na cena da esteira que aparece 

Carlitos, repetindo, repetindo e repetindo os mesmos movimentos, sem ter a mínima 

ideia do que está fazendo, e muito menos o por que. Apenas o faz. 

Como a velocidade da máquina está muito rápido, ele ás vezes se perde, quase 

não consegue acompanhar, o que causa certa irritação aos companheiros operários. Ao 

se perder na esteira uma primeira vez, ganha um ponta pé de seu colega de trabalho. 

Percebemos o individualismo presente nos personagens, tanto em Carlitos, quanto nos 

personagens secundários há um estranhamento, não se reconhecem enquanto indivíduos 

pertencentes há uma classe social, não há uma consciência de classe. 

 Aquele que lhe parece ser seu supervisor lhe chama atenção exigindo que seja 

mais atencioso com o trabalho e que não parasse. Como cita Bazin, 

“Em todo caso, Carlitos não tem nenhuma consciência de classe, e se está 
com o proletariado é objetivamente porque também ele é uma vitima da 
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sociedade vigente e da policia (a repressão das greves no filme é de uma 
brutalidade que tampouco faz concessão aos fatos da época).”7  

 

Diferentemente dos outros trabalhadores, que fazem seu trabalho de maneira 

habilidosa, Carlitos demonstra diversas dificuldades. Distrai-se facilmente. Em um dado 

momento é incomodado por uma mosca, o que o faz se perder mais uma vez, o que 

causa mais irritação nos seus colegas de trabalho, pois ele atrapalha o andamento da 

produção. 

Com a velocidade da esteira, uma das ferramentas de trabalho de Carlitos fica 

presa no produto. O trabalhador, que está ao lado dele pede para parar a esteira, pois 

para ele, Carlitos estava atrapalhando a produção. O trabalhador que supervisiona a 

produção chama sua atenção por ter pedido para parar a esteira afinal, o trabalho não 

pode parar em momento nenhum e quando dá as costas ele faz a mesma coisa, como um 

palhaço que usa a mimese como aspecto cômico, ele é o palhaço e a esteira é ligada 

novamente. 

Deste ponto do filme, fica claro o individualismo existente em cada individuo, 

onde percebemos que os trabalhadores só se preocupam em fazer o seu trabalho e 

receber seu salário, que é seu meio de subsistência para a sua reprodução.  

Depois de já ter aumentado a velocidade uma vez, o patrão manda aumentar a 

velocidade mais uma vez, ou seja, o processo produtivo vai se tornando cada vez mais 

difícil para Carlitos.  

Ele passa seus instrumentos de trabalho para outro funcionário, e sai andando, 

ainda com os movimentos que estava fazendo na esteira, seu corpo não se desligou da 

máquina. Podemos perceber que ele é humano quando está na máquina, e máquina fora 

dela. É como se ele fosse mais uma peça, e seus gestos fora dali são maquinais, são 

rígidos, duros e principalmente involuntários, não há uma razão consciente para seus 

gestos, eles apenas acontecem. Ele vai ao banheiro, assim que entrou no banheiro, 

ascendeu seu cigarro e na sua primeira tragada, aparece em um televisor com a imagem 

                                                             
7 BAZIN, André; p.24; 1954. 
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do patrão que o manda voltar ao trabalho imediatamente. O que impressiona é que os 

trabalhadores não têm sequer a privacidade e a liberdade de irem ao banheiro quando 

sentirem a necessidade. 

Em seguida, na sala do patrão, chegam dois comerciantes com intuito de vender 

uma maquina que aumentaria o ritmo de produção, ela economizaria o tempo de horário 

de almoço, já que com essa máquina, os trabalhadores poderiam se alimentar durante o 

trabalho: 

“    Bom dia meu amigo, esta máquina foi construída especialmente para 
economizar tempo e dinheiro. O operário é alimentado automaticamente, não 
sai do seu lugar de trabalho, rende muito mais durante o dia. A máquina faz 
tudo, o operário não faz nada, só tem o trabalho de mastigar. Essa é a ultima 
palavra em avanço tecnológico. O senhor pode observar como a plataforma é 
móvel em todas as direções. Essa parte aqui é onde ele coloca sua cabeça, 
pode ver é muito simples. Por favor. Aqui colocamos os pratos que ficam 
firmes sobre a plataforma, qualquer tipo de prato como pode ver. Este é o 
empurrador de comida que vai direto para a boca do empregado. O operário 
não tem trabalho nenhum, a espiga vai a boca. Este é o limpador da boca do 
empregado e se move me todas as direções, como o senhor está vendo. É uma 
máquina simples, mas que te muita utilidade para sua fábrica.”8  

 

Além da desumanização de um ato estritamente o humano e biológico que é o 

ato de se alimentar, percebemos também a desumanização do vendedor que vai vender a 

máquina alimentadora. Percebe-se que a descrição da máquina de alimentação foi feita 

toda por um equipamento parecido com um rádio na época, sendo necessária a presença 

do vendedor apenas por levar o rádio para descrever a máquina e o vendedor apenas 

para a demonstração prática da máquina. 

Podemos ver na discrição do vendedor como o  aspecto mais importante, não é 

oferecer melhores condições de trabalho ao trabalhador, mas proporcionar aos 

empregadores medidas que possam intensificar o processo de trabalho, que vão 

maximizar seus lucros.  

O que Chaplin trás muito bem em tempos modernos, mesmo que o filme não 

tenha sido feito para consolidar uma posição contra o capital, ou contra os moldes de 

trabalho sob a égide do sistema capitalista, o filme mostra com uma riqueza de detalhes  

                                                             
8 MODERN, Times; Direção e produção: Charlie Chaplin, Estados Unidos, 1936, United Artists Films. 
Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=CozWvOb3A6E> . 
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as consequências do desenvolvimento tecnológico, e como isso afeta os indivíduos que 

não são detentores dos meios de produção.  

Na sociedade capitalista, o desenvolvimento tecnológico se dá para intensificar 

as condições de trabalho e o processo de superexploração, ou simplesmente para deixar 

pessoas à margem da sociedade. Em uma sociedade, em que os homens sejam 

humanizados, o desenvolvimento tecnológico deve ser utilizado para o bem da 

humanidade e contribuir assim para a produção da riqueza social.  

Depois da apresentação da máquina que alimentaria os operários, o patrão pede 

uma demonstração prática, na hora do almoço.  

Meio perdido depois que a esteira foi desligada, e como na hora que foi ao 

banheiro, também demorou a desligar seus movimentos da maquina, e demora ainda 

certa tempo para conseguir parar.  

Nesse momento, o patrão aparece aonde nunca vai; onde estão as máquinas e 

seus operários e usa Carlitos como cobaia da máquina de alimentação.  

A máquina mais parece um instrumento de tortura, os membros superiores do 

operário ficam prensados no tronco, e sua cabeça imobilizada numa espécie de 

almofada. A máquina é ligada, e no principio ela parece “funcionar”, é como estar 

enfiando comida goela abaixo da pessoa.  Primeiro é dado um pouco de sopa, sem 

talher, a máquina levanta o prato até a boca de Carlitos e vira um golinho, depois os 

bolinhos, são enfiados em sua boca, quase nem tem tempo de mastigar. A cada vez que 

ele come, sua boca é limpa com o limpador, depois é dado um milho que fica preso 

numa espécie de espeto móvel que se movimenta pra lá e pra cá, e fica girando, para 

que o trabalhador morda todos os seus lados. 

O que a cena indica é o poder de destruição da máquina de tudo aquilo que é 

humano. Dentro da fábrica os trabalhadores já deixaram de ser humanos, se tornaram na 

verdade uma parte das máquinas, seus gestos são enrijecidos, suas feições antipáticas. 

Tomamos por entendimento que, é o horário de almoço que os operários têm para serem 

humanos, de fazer algo que é humano, inclusive se socializar. Com a introdução de uma 

máquina que alimente os operários, o humano despareceria totalmente. Chega a ser 
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absurdo. Percebemos também como a máquina é cega, ela não satisfaz a vontade do 

trabalhador, é desconfortável e desordenada, não tem consciência daquilo que faz. 

Algo dá errado, a máquina começa a falhar, e enquanto eles tentam faze-la 

funcionar, Carlitos sofre, pois está sendo nocauteado pela máquina. Ela o agride  

violentamente, os vendedores da máquina que tentam fazer o reajuste nem sequer se 

preocupam em tira-lo dali para poder faze-lo, o deixa ser agredido 

Eles começam de novo, a sopa é jogada em seu peito e em seguida em seu rosto, 

a máquina enfia dois parafusos na sua boca, e a sobremesa é jogada no seu rosto 

também, enfim, a máquina não funciona, o patrão reconhece isto, e dispensa o produto 

dos vendedores. 

Esta cena parece indicar, que por mais que avancemos tecnologicamente, a 

máquina não pode substituir o homem em tudo, pelo menos suas necessidades 

essenciais o homem é quem tem que supri-las. 

Depois do almoço o patrão pede para que se aumente mais uma vez a velocidade 

da produção. O ritmo na esteira é intenso e ainda há a pressão, daquele que parece ser o 

gerente da fábrica. 

 É nesse momento que Carlitos enlouquece, não aguenta, o que pode ter sido 

ocasionado pelo fato de que não conseguiu acompanhar o ritmo da produção na esteira. 

Ele se joga em cima da esteira, seu colega tenta segura – lo, em um momento de 

descuido ele o solta e acaba sendo engolido pela máquina. Nesse momento a trilha 

sonora muda, começa o som suave, um tom de ballet. 

Na cena ele está em meio às engrenagens, em consonância com a música de 

fundo. Um dos funcionários gira uma espécie de direção, o que faz as engrenagens rodar 

em sentido anti-horário, o cuspindo para fora da máquina.  

Quando sai, sai enlouquecido apertando tudo o que vê pela frente que seja 

parecido com parafusos, sai totalmente desencaixado do ambiente fabril. Todo esforço 

que todos tiveram de encaixá-lo fora frustrado. Aparentemente o movimento reverso das 

engrenagens significou a reversão de Carlitos, subvertendo-o e se negando enquanto 

máquina, o humanizou.  
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Carlitos sai de lá brincando, seus movimentos são agora humanos, ele dança, 

diferentemente dos movimentos que fazia anteriormente, que eram enrijecidos e 

mecanizados. Está agora negando tudo aquilo que queriam força – lo a se enquadrar. Ele 

se liberta da pressão do trabalho, seus movimentos agora são livres e irrestritos, não há 

limitações em seus gestos. Seu corpo se libertou da máquina. 

Ele brinca, sai correndo, vai para a rua perseguindo qualquer coisa que pareça 

um botão para apertar. Quando vai para rua e corre atrás de uma mulher, ao virar a 

esquina se depara com a figura do policial. A figura desse policial o perseguindo indica 

a repressão à liberdade. A perseguição o faz voltar a fábrica, antes de adentrar, marca o 

ponto. Ao entrar começa a apertar todos os botões das máquinas, brinca como uma 

criança em um parque de diversões, o que causa uma pane em toda a maquinaria, 

inclusive nas câmeras em que o patrão observa o trabalho de seus funcionários. 

Em meio sua loucura, é causada uma confusão geral na fábrica, ridiculariza seus 

colegas de trabalho, os atrapalha o que os deixam furiosos. Desligam a esteira e vão 

brigar com Carlitos. Para se defender, ele liga a esteira novamente, assim eles voltam ao 

trabalho. Isso ocorre diversas vezes. Carlitos, com sua loucura, enlouqueceu a todos, e 

fez com que o patrão fosse de novo ao “chão da fábrica”.  Ele pede para Carlitos descer 

do guindaste no qual se dependurou, e continua brincando, ao chão os policiais já estão 

o esperando. Logo chega a ambulância e o leva embora. 

A cena da fábrica se encerra com Carlitos sendo levado pela ambulância. A 

legenda diz que Carlitos fora acometido por uma crise nervosa, o que o levou a sair da 

fábrica. 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

 

Descrevemos, portanto, a primeira cena do filme tempos modernos. Dele 

conseguimos observar conceitos fundamentais da teoria marxista. Estão presentes, as 

relações de trabalho e de produção, o conceito de alienação. Chaplin foi “acusado” de 

comunista devido a seus trabalhos, e foi forçado ao exilio dos Estados Unidos. 

No entanto, o que percebemos é que Chaplin foi um homem de seu tempo, que 

através do cinema fez uma critica contundente da sociedade industrial moderna, 

denunciando a decadência para qual caminhava a humanidade. 
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Por mais industrializada que aparecia a sociedade da época, o que mais vemos 

presente na obra do Chaplin é como que se mantém a pauperização, a miséria, a 

precarização e a exploração, que mesmo com o advento da indústria, não diminuiu, se 

intensificou. 

A partir destes elementos, consideramos que o cinema é uma importante 

instância pedagógica, o que nos leva a crer que os elementos que constitui um filme 

possui um caráter além de apenas a representação e levar entretenimento as pessoas.  

Ao analisar as diversas obras de Chaplin, percebemos que é necessário atribuir 

um sentido ao cinema, de modo que esse sentido seja a sua função na sociedade 

capitalista. No entanto há uma ressalva, a função que procuramos aqui não é a do 

establishment, mas o da critica. Por mais que tempos modernos seja uma encenação dos 

acontecimentos da época de acordo com Bazin, mesmo sem pretender, Chaplin foi 

além; ele foi um critico, e os seus filmes denunciava a injustiça. 

A sensibilidade com que Chaplin tratava da questão social, transformando com 

delicadeza a tragédia em comédia. O filme Tempos Modernos é um filme muito 

utilizado em escolas, o que atribui a ele uma dimensão pedagógica de conceitos que são 

inerentes a realidade. A presença da categoria trabalho é central no filme, e evidencia 

muito bem com se dá as relações de produção na sociedade capitalista industrial. 

De acordo com Duarte,  

 

“Se o domínio dos códigos que compõem  a linguagem audiovisual constitui 
o poder em sociedades que produzem e consomem este tipo de artefato, é tarefa 
dos meios educacionais oferecer os recursos adequados para a aquisição deste 
domínio e para a ampliação da competência, do mesmo modo que se faz com a 
competência para ler e escrever.” (DUARTE, p. 82)9 
 
 

Deste modo, acredita-se que o cinema pode ser um instrumento de formação e 

de reflexão, de modo que proporcione ao individuo conhecer a realidade. No entanto, 

esse conhecer não se dá sem mais. É importante a prática pedagógica que nos ensine a 

ler e compreender o cinema, para que assim possamos enxergar os aspectos que estão 

implícitos nos filmes. O que procuramos fazer neste trabalho,  foi trazer uma 

interpretação acerca do filme “Tempos Modernos”, de modo que seja possível 

compreendermos conceitos fundamentais da realidade. 

                                                             
9 DUARTE, Rosália, Cinema & Educação; p. 82, 2002.  
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Portanto, entedemos que o cinema não é uma obra pronta e acabada. Desde o 

tempo de Chaplin muita coisa foi produzida.  O progresso da ciência e o 

desenvolvimento tecnológico tornaram sofisticaram as técnicas do cinema, dando á ele 

grande alcance nos dias atuais, sendo assim não há uma conclusão definitiva, mas este 

deve ser entendido como o primeiro trabalho acerca da temática, de modo que 

futuramente possamos compreender as transformações  pela qual passou o cinema e o 

seu papel na sociedade atual. 
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GT6 - Reestruturação Produtiva, Trabalho, Educação e Meio Ambiente  

 

NÚMEROS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: AVANÇOS E RETROCESSOS 

 
Jacqueline Oliveira Lima Zago1 

Robson Luiz de França 2 
 

Resumo 

Este trabalho é parte integrante de pesquisa de doutoramento no Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia e pretende apresentar, 
por meio dos dados oficiais disponíveis, os números da Educação Profissional dos 
últimos anos. Em 2018, 11.268 cursos de Educação Profissional foram ofertados, 
beneficiando 371.438 pessoas, de um universo de quase 2 milhões de inscritos. Os 
números mostram superior em 3,9% do que em 2017, mas, em queda desde 2014. O 
número de matrículas no Ensino Médio também vem apresentando queda de quase 300 
mil matrículas em relação à 2014, e o número de jovens que não trabalham e nem 
estudam já alcança mais de 25 milhões de pessoas, entre 15 e 29 anos.  Entre jovens de 
15 a 17 anos a taxa líquida de escolarização mostra que 1,3 milhão estão fora da escola. 
De 2016 para 2017, foram 343 mil pessoas a mais nessa situação. Em relação ao mundo 
do trabalho, o número de vagas disponíveis esteja em queda, mas, de acordo com 
gestores dos SINES espalhados pelo Brasil, muitas vagas não são preenchidas por falta 
de qualificação e por exigirem cursos específicos. Em 2011 foi lançado pelo governo 
federal o PRONATEC, que prometia corrigir essa lacuna. O programa foi abandonado 
pelos governos subsequentes, mas, enquanto vigorou (2012-2017) os números 
apresentados, segundo nossa pesquisa não foram satisfatórios: taxa de evasão muito 
alta, turmas não preenchidas e qualidade questionável de formação. Os dados elencados 
permitem uma inferir uma análise contextual da oferta em relação à demanda, das 
matrículas, conclusão e evasão nos cursos, áreas atendidas, entre outros. Compreende-se 
que a reestruturação produtiva, processo em andamento, sujeita não só o Trabalho, 
como também a Formação para o Trabalho de forma a confundir o que está em curso no 
mundo do trabalho. Sendo assim, questiona-se: Por que cursos que teoricamente viriam 
a preencher essa lacuna não são oferecidos? E quando o são, qual a razão da taxa de 
evasão ser tão alta? Se a preocupação presente nos textos das políticas de governos 
anteriores para essa área pretendeu apresentar “soluções” para a chamada “crise do 
emprego”, no tempo presente o governo em curso nem se preocupa mais em apresentar 
propostas para este nível de ensino. Essa pesquisa elege o materialismo histórico-
dialético como método, porque entende que a realidade posta é fruto de contradições, 
avanços e retrocessos e que compreendê-la é ir para além do que se apresenta. 
 
Palavras-chave: Educação Profissional. PRONATEC. Reestruturação Produtiva. 
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jacquelinejolz@gmail.com. 
2 Pós-Doutor, Universidade Federal de Uberlândia, rlfranca@ufu.br. 
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1 Introdução  

 

A formação profissional de trabalhadores, na era do capitalismo, sempre foi 

objeto de disputa entre aqueles que, por um lado, detém os meios de produção e, por 

outro, aqueles que precisam vender a sua força de trabalho. Estes últimos acreditam que, 

por meio da formação/qualificação terão acesso ao mundo do trabalho e, em função 

disso, se movimentam neste sentido.  Já os donos dos meios de produção, alegam que 

precisam de uma força de trabalho “qualificada” para o seu novo modelo de negócio: 

flexível, automatizado, em constante processo de “mudança”.  

Entre estes dois grupos, aqueles que em tese, oferecem as vagas de trabalho e 

aqueles que de fato precisam delas, aparecem diferentes instâncias de negociação: 

sindicatos, instituições vinculadas aos meios de produção/serviços, por exemplo o 

Sistema S, a mídia, o aparelho estatal, entre outros. O Estado se coloca no papel de 

garantir a “ordem social” por meio do poder que lhe é reservado, tanto coercitivo como 

político-institucional no sentido de conter a imensa massa de trabalhadores que 

“sobram”. Atitude inclusive em concordância com agências transnacionais, para 

garantir investimentos geradores de novas capacidades produtivas e contribuir para o 

processo de mundialização do capital industrial, financeiro e comercial (CHESNAIS, 

1996). 

Assim, foi no governo do Partido dos Trabalhadores (2003-2016), especialmente 

o de Dilma Rousseff (2011-2016), que se observa a opção de lançar políticas que em 

tese, objetivaram integrar essa população excluída do universo do mundo do trabalho: o 

Programa Nacional de Acesso ao Trabalho e Emprego – PRONATEC, insere-se dentre 

essas ações. O Estado endossa o discurso dos homens de negócios no que se refere à 

falta de qualificação da classe trabalhadora e contém a pressão do crescente exército de 

reserva por acesso ao mundo das mercadorias. Assim, o ressurgimento da Educação 

Profissional como elemento estratégico do desenvolvimento do país, foi uma tentativa 

de resposta frente às necessidades qualitativas e quantitativas do mercado.  

O PRONATEC, Lei 12.513 de 26/10/2011, foi criado com a finalidade de 

ampliar a oferta de Educação Profissional e Tecnológica, por meio de programas, 
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projetos e ações de assistência técnica e financeira. Entre as ações previstas, fomentou a 

oferta de cursos gratuitos, técnicos e de formação inicial e continuada, financiando, por 

meio da bolsa-formação a assistência estudantil, que previu alimentação, transporte e 

materiais didáticos, de modo a garantir aos alunos a permanência nos cursos.  

Em 2014, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em publicação 

específica onde desenvolveu análise sobre os arranjos político-institucionais do 

PRONATEC, entendeu que, o mesmo 

é parte de uma estratégia de desenvolvimento, em escala nacional, que busca 
integrar a qualificação profissional de trabalhadores com a elevação da sua 
escolaridade (p. 34). 

Segundo este documento, a força de trabalho brasileira apresenta níveis de 

escolaridade muito baixa, comparada com o desenvolvimento tecnológico e de 

produção do país: 53% da população ativa com mais de 15 anos não concluiu sequer o 

Ensino Médio. 

Assim, com o mercado demandando protagonismo do Estado na organização 
da educação profissional e técnica no Brasil, e com o governo ciente do 
contexto oportuno e da necessidade de se criar ambiente competitivo à 
produção de bens e serviços no país, a organização do PRONATEC veio como 
resposta a essa demanda (IPEA, 2014, p. 11 e 12). 

O programa, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, com a participação dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, 

de instituições privadas e públicas de Ensino Superior, de instituições de educação 

profissional e tecnológica e de fundações públicas de direito privado precipuamente 

dedicadas à educação profissional e tecnológica, previu transferir recursos financeiros 

(Bolsa-Formação Estudante; e Bolsa-Formação Trabalhador) correspondentes ao 

número de vagas pactuadas por cada instituição de ensino ofertante.   

A organização para oferta de vagas em cursos de qualificação profissional se deu 

com recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação - FNDE, foi a 

forma encontrada para transferência de recursos para as instituições (públicas e 

privadas), sendo os valores das bolsas-formação concedidas correspondem ao custo 

total do curso por estudante, incluídos as mensalidades, encargos educacionais e o 

eventual custeio de transporte e alimentação ao beneficiário, no valor R$10,00 por 

aluno, conforme última resolução sobre o tema. O pagamento é realizado, por matrícula 
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efetivada, diretamente às mantenedoras das instituições privadas de Ensino Superior e 

de Educação Profissional e Tecnológica - EPT de nível médio, mediante autorização do 

estudante e comprovação de sua matrícula e frequência em sistema eletrônico de 

informações da educação profissional mantido pelo Ministério da Educação, o SISTEC 

- Sistema de Gestão da Educação Técnica, sistema informatizado de controle de 

matrículas da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC. 

Teoricamente, foram levantadas as necessidades de força de trabalho por região, 

por meio de diferentes fontes de dados, mas, especialmente levantados pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego – MTE por meio dos cadastros realizados nas agências do 

Sistema Nacional do Emprego – SINE. De acordo com gestores dessas agências, que 

cadastram tanto trabalhadores como a oferta e a demanda de força de trabalho 

disponíveis, embora o número de vagas disponíveis esteja em queda, muitas vagas não 

são preenchidas por falta de qualificação e por exigirem cursos específicos.  

Segundo o Anuário do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda 2016: 

Intermediação de Mão de Obra Dos trabalhadores do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o Brasil teve um pouco mais de 4,5 

milhões de inscritos nas agência do SINE sendo encaminhados3 cerca de 2,3 milhões de 

pessoas que resultaram em pouco mais de 259 mil de colocações4 para 360 vagas 

cadastradas5. O maior índice de cadastrados nas agências é de pessoas entre 30 e 49 

anos (39,2%), sendo encaminhados 23,5%, dessas pessoas. Em seguida, por pessoas de 

18 a 24 anos (33,4%), que conseguem 53,5% de encaminhamentos. 52,8 % do total de 

inscritos possuem o Ensino Médio completo e superior incompleto e 39, 8% não 

possuem o Ensino Médio. Os encaminhamentos segundo o nível de escolaridade 

apresentam 57,5% de pessoas com Ensino Médio completo e Superior incompleto 

                                                             
3 Todos os trabalhadores selecionados de acordo com o perfil das vagas existentes no mercado de 
trabalho, oriundos das inscrições realizadas pelo SINE e que são encaminhados ao mercado de trabalho 
formal. 

4 Total de colocações obtidas pelos trabalhadores no mercado de trabalho formal por intermédio do SINE, 
ou seja, é o resultado positivo do processo de intermediação de mão de obra executado. Observe-se que o 
trabalhador pode ter mais de uma colocação. 

5 Refere-se à quantidade de cadastros realizados pelos estabelecimentos no momento em que oferecem 
um ou mais posto de trabalho através do SINE. Cada cadastro é feito por um estabelecimento e se refere a 
apenas uma ocupação (CBO), entretanto pode se referir a mais de um posto de trabalho. 
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contra 38% de encaminhamento de pessoas sem o Ensino Médio. Apensas 16,9% dos 

inscritos possuem curso profissionalizante.  

Em relação ao público prioritário monitorado pelo SINE, onde estão inclusive 

beneficiários do Bolsa Família, representam 85,5% dos inscritos. No entanto, apenas 

10,5% desse público conseguem colocação. Desse universo considerado como 

prioritário, 57% são mulheres, 56,8% correspondem aos autodeclarados negros, 52% 

jovens, 0,2% à procura do primeiro emprego, 21,6% são pessoas com deficiência e 

22,6% são de beneficiários do Bolsa Família. 

Quando o relatório apresenta as ocupações com maiores colocações no SINE e a 

correspondente proporção das colocações identificadas como vínculos no CAGED, 

temos nos cinco primeiros lugares, nesta ordem, Alimentador de linha de produção, 

Faxineiro, Servente de obras, Operador de telemarketing receptivo e Operador de caixa. 

A maior taxa de encaminhamento em 2016 foi 27,2% para comércio e reparação de 

veículos automotores e motocicletas, seguido de 20,3% para atividades administrativas 

e serviços complementares e 15,2% para Indústrias de transformação. Trabalhadores 

dos serviços, representaram 28%, enquanto que 26,3% dos encaminhados foi de 

trabalhadores da produção de bens e serviços industriais e de reparação e manutenção e 

23% trabalhadores de serviços administrativos. 93,6% dos encaminhamentos foram para 

empreendimentos de pequeno porte. 38,6% dessas vagas exigiam Ensino Médio 

completo e Superior incompleto, seguido de 28,3% que exigiam no mínimo 

Fundamental Completo e Ensino Médio incompleto. 50,8% das vagas tinham como 

restrição idade máxima, 57,3% exigem experiência de mais de 5 meses na função. 9,2% 

das vagas foram exclusivas para pessoas com deficiência. 89,1% das vagas são de 

contrato permanente. 

De posse dessa informação, a SETEC realiza o mapeamento das demandas 

disponibiliza uma lista de cursos necessários para pactuação com os ofertantes daquela 

localidade. Após a aprovação da SETEC, que é a homologação dos cursos no SISTEC, 

um prazo é dado para que as instituições ofertantes realizem a mobilização dos alunos 

para preencher as turmas a matrícula de alunos. Nesse momento, as instituições 

parceiras podem entrar em contato com as empresas buscando aproximá-las das turmas 

criadas, inclusive propondo sua participação nos cursos ou organizando eventos/feiras 
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de contratação.  Após o registro dos alunos no SISTEC, no caso a matrícula e inserção 

da frequência, começa a tramitação para o repasse do dinheiro para o custeio dos cursos. 

Na prática, ao liberar a demanda de cursos, o que ocorre é uma concorrência 

entre instituições para oferta dos cursos. No âmbito local, os Coordenadores do 

PRONATEC das diferentes instituições parceiras se reúnem para em tese, dividir a 

demanda. O repasse financeiro não chega, mas, muito trabalho é realizado para que de 

fato as turmas se consolidem. Também por esta razão, muitas instituições desistem de 

participar do processo. 

Nascimento e Cruz (2016) analisam os arranjos do PRONATEC e tencionam 

que essa política 

desperta questionamentos e debate sobre o público e o privado na oferta da 
Educação Profissional que permeia as políticas de acesso ao Ensino Técnico 
viabilizadas pelo PRONATEC. Sob a falácia da democratização do acesso à 
Educação, o Governo realiza parceria com a iniciativa privada para a 
promoção da oferta da Educação Profissional e do Ensino Superior. Essa 
perspectiva de oferta da Educação, em que o público se confunde com o 
privado, resulta na expansão de instituições privadas mediante a realização de 
programas para um público de baixa renda com o dinheiro público (P. 5). 

 

Na mesma direção, outro autor denuncia que o PRONATEC  

contraria a concepção de integração reconstruída nos últimos anos, de outro 
atende a concepção oficial expressa na atualização das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Profissional, mediante as “articulações” que 
reforçam as parcerias com o setor privado, estratégicas para a desobrigação do 
Estado em relação a esta modalidade de ensino e oportuna para os interesses do 
setor privado (...) O Estado assume o papel de indutor das políticas 
educacionais e responsabiliza-se pela sua oferta pública. O paradoxo que se 
instala em termos legais, é que ao mesmo tempo em que ocorre um avanço 
provocado pela concepção vigente para o Ensino Médio, convive-se com uma 
proposta oficial para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
retrógada, balizada exclusivamente pelo mercado, como se a educação fosse 
um problema econômico (SALDANHA, 2012, p. 8-9). 

 

Ambos os trabalhos apontam que o Estado por meio dessas ações, transfere o 

seu dever de oferecer o direito à educação e ao trabalho, fragilizando a oferta pública, 

por meio do financiamento à iniciativa privada. Surge assim, um mercado promissor de 

Educação mercantilizada, que “além de reforçar a ideologia da produtividade, é 

coerente com a lógica da privatização dos serviços públicos de direito subjetivo, como 

no caso da Educação” (NASCIMENTO; CRUZ, 2016, p. 11).  
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Como um Programa de governo, o PRONATEC foi tomando outros formatos, 

pelo executivo federal, especialmente a partir da queda do governo de Dilma Rousseff, 

aprofundando ainda mais a transferência de recursos públicos para o mercado. 

 

A Plataforma Nilo Peçanha da SETEC, reúne dados de mais de 650 unidades de 

ensino que participam da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, tais 

como informações sobre matrículas e oferta de cursos e investimentos. De acordo com 

os dados da edição de 2019, em 2018, 11.268 cursos de Educação Profissional foram 

ofertados, beneficiando 371.438 de ingressantes, de um universo de 1.925.412 de 

inscritos. Os números mostram superior em 3,9% do que em 2017, mas, em queda 

desde 2014. O número de matrículas no Ensino Médio também vem apresentando queda 

de quase 300 mil matrículas em relação à 2014, e o número de jovens que não 

trabalham e nem estudam já alcança mais de 25 milhões de pessoas, entre 15 e 29 anos.  

Entre jovens de 15 a 17 anos a taxa líquida de escolarização mostra que 1,3 milhão 

estão fora da escola. De 2016 para 2017, foram 343 mil pessoas a mais nessa situação. 

Outro relatório, Panorama da Educação 2018 também do Inep, apresenta que o 

Brasil, assim como o Canadá e a Índia, tem um dos percentuais mais baixos de 

matrículas do Ensino Médio vinculadas à formação profissional: menos de 10% das 

matrículas estão nessa modalidade de ensino, contra 44% em média entre os países da 

OCDE (INEP, 2018). 
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Se a meta do PNE em relação à Educação Profissional seria “triplicar as 

matrículas da EPT de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% 

da expansão no segmento público”, com o objetivo de alcançar o número de 5.224.584 

matrículas da Educação Profissional de nível médio até 2024, o Resultado parcial de 

2017 mostrou que não chegamos a 1,8 milhões de matrículas. De 2014 para 2016, o 

indicador teve uma queda de aproximadamente 111 mil matrículas. Em 2015, o Brasil 

contou com 19,1% de matrículas nessa modalidade em relação ao total de matrículas no 

Ensino Médio. Essa porcentagem cresceu 8,1 pontos percentuais desde 2007. No 

levantamento apontado por Moraes e Albuquerque (2019), enquanto nos países 

membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

43% em média dos estudantes entre 15 e 19 anos matriculados em cursos técnicos, no 

Brasil esse índice é de apenas 8%.  

Em um país marcado pela desvalorização do trabalho e pela mitificação do 
bacharel e do doutor, a EPT recebe pouco destaque. A pouca atenção do Estado 
à formação de trabalhadores pode ser percebida desde a estrutura formal da 
educação brasileira, na qual a EPT aparece de forma apartada, até a carência de 
suas estatísticas oficiais, necessárias para o acompanhamento e avaliação das 
políticas educacionais (MORAES; ALBUQUERQUE, 2019, p. 43). 

 

Os autores desta Série Documental apontam entretanto, o problemático conceito 

de EPT, pois segundo eles,  

Os dois censos educacionais brasileiros, organizados pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), não estão adequados 
à complexa estrutura da EPT, apresentando consideráveis lacunas que 
suprimem das contagens oficiais uma parcela expressiva dos estudantes, 
perpetuando a lógica excludente que invisibiliza a formação do trabalhador 
brasileiro (IDEM, p. 5). 

 

Os autores explicam a dificuldade tendo em vista que os termos ligados à 

Educação Profissional sofrem de uma constante oscilação terminológica. E de fato, ao 

se fazer uma busca nos dados oficiais disponíveis, especialmente a partir do século 

passado, com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices (1909), depois com a 

regulamentação do Ensino Industrial (1942), a Lei nº 5692/71 do período militar que 

tornou a formação para o trabalho como obrigatória, até a promulgação da LDBEN nº 

9394/96, onde a Educação Profissional aparece uma estrutura paralela ao sistema 

escolar, não é possível identificar, por exemplo, o nível em que um curso foi ofertado. 

Assim, as estatísticas apresentam distorções, pois, os cursos de formação 

profissional ao longo do tempo, foram categorizados de forma diferente, ora 
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pertencendo como parte da Educação Básica, ora, levando em consideração que a 

Educação Superior também é Educação Profissional. 

Após a LDBEN, foi com a publicado o Decreto nº 2.208/97, regulamentando a 

EPT. Posteriormente o Decreto n° 5.154/2004 que definiu: 

Art. 1º A educação profissional, [...], será desenvolvida por meio de 
cursos e programas de: 

I – formação inicial e continuada de trabalhadores; 
II – educação profissional técnica de nível médio; e 
III – educação profissional tecnológica de graduação e de pós-

graduação. (Brasil, 2004). 
 

O presente estudo leva em consideração os incisos I e II, pois são aquelas que 

são majoritariamente objeto de políticas públicas para oferta. 

A Controladoria Geral da União – CGU examinou o PRONATEC por meio de 

Avaliação da Execução de Programas de Governo publicado como Relatório de 

avaliação da execução de programa de governo nº 79, apoio à formação profissional, 

científica e tecnológica em 2018. A amostra foi definida levando-se em consideração os 

seguintes critérios: 

• pelo menos dois Câmpus ou duas unidades de ensino, sendo 
preferencialmente uma unidade na capital e uma unidade remota. Caso não 
houvesse unidade remota, foi selecionada, de preferência, uma no interior do 
estado; • cursos em andamento, sendo preferencialmente: cursos FIC, 
pactuados em 2014 ou 2015;  
• uma turma de cada curso, contudo, caso houvesse menos de 4 cursos em 
andamento, foram selecionadas mais de uma turma por curso, totalizando 4 
turmas.  
• foram priorizados dois cursos em cada Câmpus ou unidade de ensino, ambos 
com, no mínimo, 50% da carga horária total cumprida (CGU, 2018, p. 33).  

 

Na análise realizada, a CGU constatou um elevado saldo remanescente de 

recursos ao fim dos exercícios de 2012 a 2015 (R$ 32.772.947,17, em 31 de dezembro 

de 2015, que representa 52% do valor repassado). Para a CGU, este saldo demonstra a 

fragilidade no monitoramento da execução do programa. 

Mesmo considerando o SISTEC possui inconsistências que comprometem a 

fidedignidade das informações, os números apresentados no relatório devem levar a 

reflexões importantes. No que se refere à previsão e execução orçamentária dessa ação 

nos exercícios de 2011 a 2017, a tabela da CGU extraída em 2017 do Tesouro 

Gerencial, mostra que do total de quase 13 milhões de reais previstos de dotação 

orçamentária, foram pagos de fato, pouco mais de 11 milhões de reais, o que representa 

77%. Até 2016, das 6.102.787 vagas planejadas, 76% foram executadas, conforme 
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relatório de matrículas, sendo 2014 o exercício de maior execução da meta física 

prevista do Programa. Os dados da SETEC informam que só o Sistema S concentrou 

mais de 3,1 milhões de matrículas (66,62%), enquanto que a rede federal pouco mais de 

700 mil (15,31%), de um total de 4.659.309. 

A auditoria da CGU também apresentou várias irregularidades no Sistema S em 

2013, como matrículas em cursos com período e turnos sobrepostos, alunos menores de 

14 anos, aluno registrado no Sistema de Controle de Óbito, matrícula de alunos que já 

possuíam pelo menos uma matrícula ativa em curso ministrado pela própria instituição e 

alunos contabilizados em duplicidade no mesmo curso, mas em programas distintos, 

como o Acordo de Gratuidade6. Segundo o relatório, com a obrigatoriedade do Sistema 

S adotar o SISTEC, as inconsistências diminuíram. Além disso,  

Constatou-se a existência de critérios formalizados para comprovação da 
capacidade técnica e formação adequada no que se refere a seleção desses 
professores. Portanto, os docentes da rede federal de EPCT apresentaram 
formação e experiência compatíveis com as atividades desenvolvidas no 
âmbito do PRONATEC. Ao contrário da Rede Federal, as redes públicas 
estaduais e municipais, os SNA7 e a rede privada não possuem regramento 
para disciplinar a contratação dos profissionais que prestam serviços no âmbito 
do PRONATEC Bolsa-Formação, sendo necessária essa normatização (CGU, 
2018, p.15). 

Outro dado constante no relatório, diz respeito ao custo médio da hora-aula/aluno. 

Enquanto que no Senac o valor é de R$10,58, na rede federal R$8,48. Além disso,  

se o Ministério da Educação tivesse contratado diretamente os SNA para 
ministrar os mesmos cursos ofertados por meio da Bolsa-Formação, haveria 
uma economia de R$ 163.752.950,00 para o governo federal, considerando o 
valor extra gasto com assistência estudantil de R$ 2,00 hora-aluno (CGU, 
2018, p. 35). 

Essa conclusão advém da informação do valor máximo praticado nos Sistema S 

no curso de Auxiliar Administrativo de 160 horas, que seria de R$1.119,00, que no caso 

de 138.855 matrículas custaria R$155.378.745,00, mas, o PRONATEC por meio da 

Bolsa-Formação, transferiu R$61.574.855,00 a mais a estas instituições. 

Outro dado relevante diz respeito às prestações de conta das instituições. 30% da 

despesa apurada foram impugnadas as prestações de contas analisadas da rede estadual, 

municipal, DF e Sistema S, representando mais de 80 milhões de reais, e de acordo com 

                                                             
6 O Acordo de Gratuidade é regulamentado pelos Decretos nº 6.635/2008 e nº 6.633/2008 os quais 
determinam que o Senai e o Senac são obrigados a vincular 2/3 da receita líquida de contribuição 
compulsória geral à oferta de vagas gratuitas em cursos FIC e técnicos para públicos de baixa renda 
anualmente. 
7 O relatório chama de SNA o que no artigo se refere a Sistema S. 
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os motivos apresentados, a legislação não foi seguida e existem lacunas nas normas 

sobre esse tema, como falta de critérios na emissão de Pareceres Técnicos. Quando não 

há uma prestação de contas aprovada a despesa é impugnada e a despesa reprogramada 

para o próximo exercício. 

A conclusão do Relatório da CGU informa que desde 2013, foram identificadas 

“impropriedades na gestão do PRONATEC Bolsa-Formação que comprometem o 

atingimento dos objetivos dessa política pública” (CGU, 2018, p. 85). Denunciam que 

como o valor a ser repassado é único, as instituições optam pela “oferta cursos de menor 

custo e que exigem baixa qualificação dos alunos”, o que distancia o cumprimento dos 

objetivos do programa. E finaliza: 

A transparência pública da aplicação dos recursos federais não é satisfatória, 
visto que existem informações acerca da execução do Programa que não são 
disponibilizadas à sociedade. (...) Diante do exposto, serão monitoradas pela 
CGU as providências adotadas em relação às recomendações emitidas, 
necessárias para corrigir os rumos dessa política pública, considerando o 
volume de recursos envolvido (IDEM, p. 86). 

 

O governo anterior pretendeu apresentar “soluções” para a chamada “crise do 

emprego”, mas, segundo as análises da CGU, do IPEA, INEP e outros órgãos, as 

dificuldades operacionais de execução e prestação de contas foram muitas. Além disso, 

os impactos dos resultados não são claros. O que fica evidente, é a transferência de 

responsabilidade via termos de pactuação para o setor privado, sobretudo Sistema S, 

financiando a mercantilização da EPT. Apesar disso, todos os relatórios que este artigo 

abordou, demonstraram a necessidade de colocar a EPT como prioridade do Estado para 

o desenvolvimento do país. No tempo presente, o governo em curso nem se preocupa 

mais em apresentar propostas PRONATEC para a instituições federadas. E essa questão 

se torna mais grave do que a má aplicação dos recursos públicos e o ineficiente controle 

social. 

 

1.1 Objetivos 

A proposta deste artigo é apresentar parte do projeto de doutoramento em curso 

que pretende problematizar o modelo de oferta (ou não) de Educação Profissional no 

contexto de mundialização do capital e reestruturação produtiva, especialmente 

financiada pelo Estado, como por exemplo, o PRONATEC. 
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2 Referencial Teórico 

A história social do século XIX, especialmente nas nações onde se implantou 

uma nova organização do trabalho, gerou um exército de não-trabalhadores, de 

miseráveis, que para Castel (2005), desafiaria a modernidade do próximo século. Cada 

vez mais sugados pelo trabalho industrial, os trabalhadores são dispensados à medida 

que as fábricas não precisam mais deles. O autor ainda inscreve que o taylorismo se 

encarregou de organizar a linha de produção fixando o trabalhador em seu posto de 

trabalho, racionalizando o processo num tempo exato, cronometrado, recortado e 

regulamentado. A chamada racionalização científica separou estritamente o tempo de 

trabalho do tempo de não-trabalho. 

Na emergência do novo século, novos arranjos seriam necessários. A fábrica não 

seria mais o lugar central da força de trabalho. Os avanços tecnológicos e as novas 

técnicas gerenciais criariam as fábricas sem trabalhadores, quase totalmente 

automatizadas. Se no século anterior a luta de classes concentraria esforços por 

melhores condições de trabalho para o operário fabril, no tempo presente, há a 

necessidade de ampliar a configuração de classe trabalhadora para além do trabalhador 

formal. Esse universo seria o que Ricardo Antunes chamou de a “classe-que-vive-do-

trabalho”: 

Nossa tese central sustenta que, se a classe trabalhadora não é idêntica àquela 
existente em meados do século passado, tampouco está em vias de 
desaparecimento e nem ontologicamente perdeu seu sentido estruturante. (...) 
Devemos indicar, desde logo, que a classe trabalhadora hoje compreende a 
totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da venda da sua 
força de trabalho — a “classe-que-vive-do-trabalho” (...) e que são 
despossuídos dos meios de produção (2003, p. 231). 

Qual o papel da educação nessa nova ordem social? E da escola? Como se daria 

a preparação para o novo mundo do trabalho? A educação em um contexto amplo, 

sempre existiu. Trabalho e educação são atividades especificamente humana. Isso 

significa que de todos os seres, apenas o ser humano trabalha e educa. Para 

compreender essa relação, Saviani, autor marxista, de formação em Filosofia da 

Educação registra: 

os homens apropriavam-se coletivamente dos meios de produção da existência 
e nesse processo educavam-se e educavam as novas gerações. (…) A expressão 
“educação é vida”, e não preparação para a vida, reivindicada muitos séculos 
mais tarde, já na nossa época, era, nessas origens remotas, verdade prática 
(2007, p. 153-154). 
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No raciocínio do autor, a divisão dos homens em classes provocará uma divisão 

também na educação. Introduz assim uma cisão na unidade, que a propriedade privada 

tivemos duas modalidades distintas e separadas de educação: uma para a classe 

proprietária, identificada como a educação dos homens livres, e outra para a classe não-

proprietária identificada como a educação dos escravos e serviçais e trabalhadores 

livres. 

com a divisão dos homens em classes a educação também resulta dividida; 
diferencia-se, em consequência, a educação destinada à classe dominante 
daquela a que tem acesso a classe dominada (…) Desde a Antiguidade a escola 
foi-se depurando, complexificando, alargando-se até atingir, na 
contemporaneidade, a condição de forma principal e dominante de educação, 
convertendo-se em parâmetro e referência para aferir todas as demais formas 
de educação  (SAVIANI, 2007, p.155-156). 
 

Embora Marx não tenha tratado especificamente da educação ao longo da sua 

obra, é possível abstrair os pressupostos do seu entendimento sobre isso. Esse foi o 

trabalho organizado por Lombardi (2011) na obra Textos sobre Educação e Ensino, uma 

antologia que reúne textos de Marx e Engels sobre a temática. 

A divisão do trabalho, consubstancial ao processo de implantação do modo de 
produção capitalista, é o eixo sobre o qual se articulam as colocações de Marx 
e Engels, em tomo do tema da educação e do ensino. Estabelece uma divisão, 
igualmente radical, entre os tipos de atividade e os tipos de aprendizagem, 
prolongando-se em uma divisão social e técnica que interfere no 
desenvolvimento do indivíduo e constitui o ponto chave dessa trama em que se 
produz a exploração dos trabalhadores (LOMBARDI, 2011, p. 9). 
  

Assim, embora seja necessário delimitar que não se trata de uma visão utópica 

de transformação por meio da educação, é preciso considerar o seu papel social na 

sociedade capitalista. 

 
3 Procedimentos Metodológicos 

O conhecimento que está em processo de elaboração vem sendo concebido 

como um produto histórico-social, que foi se construindo na dinâmica das relações 

sociais, o que implica ressaltar a não neutralidade do objeto investigado. Analisar uma 

política específica para a EPT, o PRONATEC, exige um movimente de se afastar no 

tempo para a abordagem dessa problemática.  

A história em curso revela que será necessário debruçar-se não só sobre as 

informações disponíveis do tempo presente, mas tecer o movimento que os forjaram. 

Pretende-se criar um diálogo com outros autores para a interpretação das fontes 

1815



 

 

primárias, movimentar-se para o interior onde elas se materializam, numa constante 

problematização que desvele o discurso e faça emergir a realidade prática. 

 

4 Resultados 

Mesmo em andamento, o trabalho realizado até aqui, produziram publicações 

que têm permitido um diálogo com a tese defendida: o poder estatal instituído em 

diferentes momentos históricos define a sua pauta com o mundo dos negócios, ora no 

sentido de promover o desenvolvimento do país, ora permitindo o seu desmantelamento. 

A EPT sempre foi objeto de disputa de diferentes correntes ideológicas, estando ou não 

como pauta governamental. O PRONATEC é mais um resultado de acordos não só com 

a sociedade brasileira, mas, com compromissos do governo junto às agências 

transnacionais. Em declínio de operação, permite verificar que poderia ser muito mais 

do que foi, se não tivesse a clara intenção de esvaziar o público, transferindo recursos 

para o privado. 

 Os movimentos empreendidos pelo Estado brasileiro desde a criação das 

Escolas de Aprendizes Artífices, até o tempo presente, mesmo que aparentemente 

diferentes, tendem basicamente a endossar o discurso dos homens de negócios no que se 

refere à falta de qualificação da classe trabalhadora; e por outro, conter a pressão do 

crescente exército de reserva por acesso ao mundo das mercadorias. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

A EPT sempre enfrentou paradoxos muitas vezes irreconciliáveis. Tratada como 

produto de 2ª linha, nunca foi devidamente empreendida como formação para o 

trabalho, configurando o rol de Política de Estado. Ao longo do tempo, especialmente a 

partir do século XX, algumas iniciativas do governo foram empreendidas, muito mais 

no sentido de atender a uma demanda colocada pelo mundo dos negócios. Suprida essa 

carência, tende a ser abandonada pelos governos, pois o discurso de acesso ao trabalho 

não se materializa. O exército de reserva só aumenta, compondo-se majoritariamente de 

“desqualificados” para o sistema. 

Num país com tamanha desigualdade econômica e social, e com crises de 

desenvolvimento latente, quem sofre, de acordo com os levantamentos realizados para a 

pesquisa, são aqueles que foram expulsos do sistema produtivo, pessoas entre 30 e 49 

anos, com experiência obsoleta para as novas ocupações. Outra parcela à deriva, é 
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composta principalmente aqueles que ainda não acessaram o mundo do trabalho: nem 

trabalham, nem estudam, não têm perspectiva alguma, senão a informalidade, ou 

mesmo à marginalidade social. 

O problema do Brasil mais uma vez revelada, não é a educação. Pelo menos no 

sentido estrito do termo. O problema é social. 
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GT1 - História e Historiografia da Educação 

 

A MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SANTA CATARINA 

E OS REFLEXOS PARA AS ESCOLAS RURAIS MULTISSERIADAS DE 

CONCÓRDIA 

 
Solange Aparecida Zotti1 

José Luís Sanfelice 2 
Resumo 

O presente trabalho vincula-se ao GT História e Historiografia da Educação, por tratar-se 
de uma pesquisa relacionada a história das políticas educacionais que conduziram o 
processo de municipalização/nucleação das escolas rurais multisseriadas de Concórdia – 
SC, a partir da década de 1980. Este modelo de escola predominou no Município de 1934 a 
década de 1990, cumprindo o objetivo de escolarizar/alfabetizar a população rural. O artigo 
aborda a história das escolas rurais multisseriadas do Município de Concórdia no contexto 
das políticas de descentralização, pela via da municipalização e nucleação do ensino, a 
partir de 1980. A pesquisa bibliográfica explorou aspectos históricos, políticas 
educacionais e reflexões teóricas sobre democratização da educação, descentralização, 
municipalização e nucleação (FIORI, 1991; VALLE, MIZUKI, CASTRO 2004; 
BRINHOSA, 1996; MOREIRA, 1999; OLIVEIRA, 1999; SOUZA e FARIAS, 2004; 
PIEROZAN, 2006; VENDRAME, 2007). A pesquisa documental foi realizada em 
documentos e legislação da SED/SC, Portal da Legislação do Planalto e no arquivo da 
SEMED, no qual estão guardados os documentos das escolas rurais multisseridas 
desativadas do Município de Concórdia. A concepção materialista histórica dialética é a 
norteadora da pesquisa tendo em vista o movimento real em sua totalidade, no qual o 
particular é explicitado no contexto socioeconômico-político, dialeticamente relacionados. 
Verificamos que a posição descentralizadora foi explicitada no Plano Estadual de 
Educação/SC (1980-1983), do governo Jorge Bornhausen e reforçada no Governo Amin 
(1982-1986) com o processo de planejamento participativo. A Constituição/1988, a 
LDBEN e a criação do FUNDEF(1996) constituem-se no marco da nova lógica 
descentralizadora que enfatiza as responsabilidades das esferas municipal, estadual e 
federal para com a educação. Pela via da municipalização o Estado de SC transfere para os 
Municípios o compromisso de manutenção do ensino fundamental, primeiramente das 
escolas rurais de 1ª a 4ª séries, através do Convênio 111/91. Em 1998, uma segunda etapa 
municipaliza escolas básicas, que se transformam em núcleos para receber os alunos das 
escolas isoladas que os municípios passa a desativar. Em Concórdia 46 escolas 
multisseriadas são municipalizadas em 1991 e 04 escolas básicas em 1998 e com isso 
implanta-se a nucleação do ensino, para atender os alunos das escolas isoladas desativadas. 
As políticas de descentralização/municipalização do Estado de SC, permitiram ao Estado 
reduzir investimentos e pôr fim ao sistema centralizado que não mais correspondia as 
características do sistema federado. Deste processo, em 2019, apenas duas escolas rurais 
multisseriadas estão em funcionamento no Município de Concórdia. 
 
Palavras-chave: Escolas rurais. Descentralização. Nucleação. 
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1 Introdução  

O presente trabalho vincula-se ao GT História e Historiografia da Educação, por 

tratar-se de uma pesquisa relacionada a história das políticas educacionais que conduziram 

o processo de municipalização/nucleação das escolas rurais multisseriadas de Concórdia – 

SC, a partir da década de 1980. Este modelo de escola predominou no Município de 1934 a 

década de 1990, cumprindo o objetivo de escolarizar/alfabetizar a população rural.  

A ideia da municipalização do ensino no Brasil esteve presente após o Ato 

Adicional de 1834; foi discutida durante a Primeira República; esteve presente nas 

proposta do Manifesto dos Pioneiros (1932) em relação à questão curricular; aparece nas 

Constituições Federais em relação ao financiamento; na debatida proposta de Anísio 

Teixeira em 1957 sobre as vantagens pedagógicas e a colaboração entre Município, Estado 

e União para o atendimento do ensino primário; e na tramitação das Leis nº 4.024/61 e n° 

5.692/71 (CARVALHO; COSTA, 2012).  

Apesar desse percurso de discussão e proposições, ao longo da história, é a partir da 

Constituição de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN - Lei n. 

9.394/96) e da Lei n. 9.424/96 que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), que a nova lógica 

descentralizadora, na versão da municipalização, se estabelece, frente a necessidade de 

repartição das responsabilidades em termos de educação entre as três esferas de poder 

(federal, estadual e municipal). Com a descentralização, diversas competências são 

transferidas para os Estados e Municípios, mas são as redes municipais que assumem o 

compromisso com a manutenção do ensino fundamental (VALLE; MIZUKI; CASTRO, 

2004). 

É nesse contexto que o presente artigo aborda a história das escolas rurais 

multisseriadas do Município de Concórdia – SC no contexto das políticas de 

descentralização, pela via da municipalização e nucleação do ensino, a partir de 1980.  

O estudo caracterizou-se pela abordagem qualitativa. A pesquisa bibliográfica 

explorou aspectos históricos, políticas educacionais e reflexões teóricas sobre 

democratização da educação, descentralização, municipalização e nucleação. A pesquisa 

documental foi realizada nos acervos digitais de legislação e documentos da Secretaria de 

Educação (SED/SC), Portal da Legislação do Planalto e, principalmente, no arquivo da 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Concórdia (diários de classe, atas, livros 

de matrícula). A concepção materialista histórica dialética é a norteadora da pesquisa tendo 

em vista o movimento real em sua totalidade, no qual o particular é explicitado no contexto 

socioeconômico-político, dialeticamente relacionados.  
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 O artigo está organizado em três seções: na primeira abordamos os aspectos legais 

da municipalização a partir da Constituição/1988 e a LDBEN/1996; na segunda seção 

analisamos as políticas de municipalização de Santa Catarina de 1980 a 1998; por último 

apresentamos como aconteceu, a partir das políticas do Estado de SC, o processo 

municipalização do ensino em Concórdia na década de 1990. 

 

2 Aspectos legais para a municipalização do ensino no Brasil (1980-1996) 

A partir dos anos de 1980, as lutas pela democratização da sociedade ganham corpo 

e a queda do regime ditatorial, em 1985, desencadeia uma série de mudanças legais que 

tem como ponto nodal a nova Constituição da República, aprovada em 1988. Os Estados e 

Municípios são promovidos à condição de entes federados, organizados e regidos por 

Constituição (no caso dos Estados) e Leis Orgânicas (os Municípios), bem como leis 

próprias, desde que respeitados os preceitos da Carta Magna.  

Quanto a educação, o artigo 211 estabelece que “A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino”. 

Os parágrafos que seguem ao artigo definem as áreas de atuação prioritárias dos entes 

federados: aos Municípios o ensino fundamental e pré-escolar (§ 2º) e aos Estados e o 

Distrito Federal o ensino fundamental e médio (§ 3º). Dessa maneira, a atuação dos 

Municípios na educação é institucionalizada, aspecto cobrado anteriormente pelos Estados, 

com o argumento da necessidade de uma maior responsabilidade por parte destes. 

(BRASIL, 1988). O discurso descentralizante se estabelece e há uma expectativa de 

ampliação do ensino fundamental através das redes municipais, justificada como a solução 

privilegiada para os problemas que afetam a educação nacional, como uma forma de 

aproximar a escola do poder de decisão local, de dar melhores condições de acesso à 

instrução escolar, com maior transparência na gestão e aplicação dos recursos, enfim, um 

processo de democratização da educação (VALLE; MIZUKI; CASTRO, 2004, p. 190).   

A Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN - Lei 

n. 9.394/96), são os marcos dessa nova lógica descentralizadora que enfatiza a repartição 

das responsabilidades entre os entes federados. O Art. 11 refere-se as funções dos 

Municípios, estando presente a perspectiva da descentralização, mas também de integração 

das políticas com os demais entes federados, inclusive dando a opção de integrar o sistema 

estadual de ensino ou compor seu sistema único de educação básica. Contudo, aos poucos, 

o que se verificou foi a transferência da manutenção do ensino fundamental para os 

Municípios.  
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Cabe mencionar que no início da década de 1990 um conjunto de determinações 

internacionais, advindas de diversos fóruns mundiais e regionais, bem como de agências 

externas de financiamento (especialmente o Banco Mundial e da Comissão econômica para 

a América Latina – CEPAL) determinaram as políticas educacionais brasileiras, 

destacando-se os princípios definidos na Conferência Mundial sobre Educação para Todos 

(1990) afirmou o direito a educação como uma solução para o combate à pobreza, como 

responsabilidade da comunidade, da família e do Estado. O Brasil, enquanto signatário da 

Conferência, assume diversos compromissos que passam a constituir as políticas públicas 

de educação, em específico no âmbito do Ensino Fundamental, exigência imposta para a 

obtenção de financiamentos para a área (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2002).  

As políticas econômicas dos anos 90 se caracterizaram pela racionalidade 

financeira, o que implicou na redução de gastos públicos, na defesa do Estado mínimo e 

abertura do país ao capital financeiro internacional. Nesse contexto, a descentralização é 

aplicada como desconcentração, estratégia de retirada do Estado da prestação de serviços 

públicos essenciais da sociedade, com profundos impactos na área da educação.  

Antes da aprovação da LDBEN, a Emenda Constitucional 14, de 13 de setembro de 

1996, traz alterações significativas no que diz respeito as condições financeiras para a 

concretização da lógica descentralizadora, na versão da municipalização. Foi instituído o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), posteriormente regulamentado pela Lei n. 9.424, de 24 de 

dezembro do mesmo ano, implantado nacionalmente a partir de 1º de janeiro de 1998.  

O FUNDEF constituiu-se na estratégia para garantir o financiamento dos sistemas 

municipais de ensino e foi decisivo ao processo que desencadeou a municipalização do 

ensino fundamental no Brasil e em Santa Catarina. Os Estados e os respectivos Municípios 

poderiam “celebrar convênios para transferência de alunos, recursos humanos, materiais e 

encargos financeiros nos quais estará prevista a transferência imediata de recursos do 

Fundo correspondentes ao número de matrículas que o Estado ou o Município assumir” 

(BRASIL, 1996b, Art. 3º, § 9º).  

A implementação do Fundo induziu os municípios a aderirem à municipalização do 

ensino, com a possibilidade de “ganhar” ou “perder” parte de seus próprios recursos. Os 

municípios com arrecadação maior acabavam recebendo valor proporcional a quantidade 

de matrículas e não devido a quantidade que depositavam. Portanto, investir no ensino 

fundamental era a estratégia dos municípios para o retorno dos recursos, pois a maior 

preocupação estava fundamentada nos princípios financeiros. Em Santa Catarina os 

convênios de municipalização acordados entre o Estado e os Municípios foi uma 
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possibilidade vislumbrada para ampliar as matrículas. Por outro lado, o Estado se 

desresponsabilizou de parte do ensino fundamental, especialmente das Escolas Isoladas e 

Grupos Escolares, a maioria localizadas na zona rural, de difícil acesso e com menos 

alunos, como detalharemos no item a seguir.  

 

2 A Municipalização em Santa Catarina a partir dos anos de 1980 

Em Santa Catarina, “a municipalização pode ser vista como a entrada na segunda 

“onda” da massificação do ensino fundamental catarinense, entendendo que a primeira 

“onda” foi deflagrada em 1970 sob a chancela dos governos estaduais” (VALLE; 

MIZUKI; CASTRO, 2004, p. 204). Ao tratar das políticas de educação que preconizam a 

democratização da educação, as autoras concluem que a participação dos Municípios foi 

fundamental na ampliação das oportunidades educacionais em todas as regiões e para a 

população de todas as origens sociais. O processo de transferência de responsabilidades do 

Estado para os municípios foi iniciada pelas séries iniciais e ganha corpo a partir da década 

de 1980, quando a posição descentralizadora passa a figurar de forma mais efetiva e 

explícita nos projetos de governo que se estabelecem de 1980 a 1998. 

A partir de 1974 o Estado delega aos Municípios o atendimento dos alunos na área 

rural e não cria mais Escolas Isoladas, podendo ser considerado este o início do processo 

de municipalização, que passa a figurar como prioridade da maioria dos Planos Estaduais 

de Educação a partir de então. Outro fator que explica a descentralização das Escolas 

Isoladas para os municípios foi o aumento da matrícula na zona urbana, na ordem de 

34,3%, acompanhada da diminuição na zona rural de 16,4% no período de 1971-1978. 

A partir de 1980 a Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina (SEE) 

voltou-se para ações relacionadas ao co-gerenciamento e a descentralização de atribuições 

do Estado para os municípios, num movimento crescente e que culminaria, em 1991, com 

uma política de municipalização efetiva e irreversível. A política educacional 

descentralizadora foi explicitada: no Plano Estadual de Educação (1980-1983), do Governo 

Jorge Bornhausen, influenciado pelas ideias democratizantes do contexto nacional e 

estadual; no processo de planejamento participativo do Governo Amin (1982-1986), que 

resultou no Plano Estadual de Educação (1985/1988), os municípios passaram a atender 

sobretudo as demandas por educação infantil; no Governo Pedro Ivo/Cacildo Maldaner 

(1987-1991) através do deslocamento progressivo para os municípios de parte das 

responsabilidades com as séries iniciais do ensino fundamental; no Governo Kleinübing 

(1991-1994) que estabelece diretrizes claras de municipalização do ensino fundamental, e 

que tem continuidade no governo de Paulo Afonso (1995-1998) (PIEROZAN, 2006).  
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No Plano Estadual de Educação -1980/1983 (Decreto n. 12.355, 08/10/1980), a 

municipalização do ensino de 1º grau, estava prevista como um projeto dentro do 

Programa Participação Comunitária, nas propostas do ensino de 1º grau. Na justificativa do 

projeto é destacado que a participação da rede municipal ainda é considerada pequena, 

apesar do aumento nas matrículas da rede municipal de 13,5% para 18,48%, enquanto há 

uma redução da matrícula na rede estadual de 97,4% para 74,4% no período de 1973 a 

1978. Na rede municipal estas matrículas estão concentradas nas escolas isoladas que 

atendem, perfazendo um total de 64% do total da rede (SANTA CATARINA, 1980).  

O Plano Estadual de Educação (PEE - 1985/1988) – “Democratização da Educação: 

a opção dos catarinenses” – foi elaborado com ampla participação da sociedade, a partir 

das deliberações do Congresso Estadual sobre a Democratização da Educação Lages 

(Lages - 22 a 27/10/1984). Este plano não foi convertido em dispositivo legal, apesar de 

trazer um diagnóstico detalhado e amplo da realidade da educação catarinense (“causas e 

problemas”) e deliberações do que deveria ser realizado frente as constatações. O plano, 

como o título aponta, tem foco na democratização da educação, em contraposição a 

centralização do governo federal no período da ditadura. 

No capítulo II, o documento apresenta uma série de deliberações, em todos os 

âmbitos, do governo federal ao chão da escola, a partir da pergunta “O que entendemos por 

Democratização da Educação?”3. Um dos aspectos apontados para solucionar alguns dos 

problemas diz respeito a descentralização financeira e administrativa, em nível de Unidade 

de Coordenação Regional (UCRE) e em nível de Unidade Escolar. Não consta no plano 

discussão e deliberações quanto a descentralização na forma da municipalização do ensino 

de 1º grau, conforme o PEE (1980-1983).  

Por outro lado, no PEE (1985-1988) há um amplo diagnóstico da situação educação 

na área rural, caracterizada pelas escolas multisseriadas, denominadas “Escola Isolada”. O 

diagnóstico (sob o título “Causas e problemas”) descreve todos os problemas das escolas 

isoladas, que continuarão figurando como argumento para a pontar a necessidade de 

estarem mais próximas do poder público local, a fim de maior agilidade e compromisso na 

solução dos problemas, o que constará na justificativa da municipalização que acontecerá 

de fato a partir de 1991. Diante desse quadro, são aprovadas 34 deliberações para 

enfretamento dos problemas, mas não é mencionada a municipalização como estratégia. As 

deliberações indicam o papel do Estado para a melhoria das condições de ensino nas 

escolas isoladas multisseriadas, inclusive a proposta de impedir o fechamento, mesmo com 
                                                           
3 Para detalhamento destas questões verificar o docu e to Democratização da Educação: a opção dos 
catarinenses – Plano estadual de Educação 1985/1988 (SANTA CATARINA, 1984, p. 20-24).  
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baixo número de matrículas, para que alunos possam frequentar a escola próxima de suas 

residências. Ao final do documento é sugerido que os Municípios elaborem e implantem 

seus Planos Municipais de Educação (PME), o que indica a orientação do Estado aos 

Municípios para que assumissem, gradativamente, o ensino de 1ª a 4ª série (SANTA 

CATARINA, 1984). 

Não há dúvida que o processo de elaboração do PEE (1985-1988) foi inovador, 

contudo, conforme o documento “Diagnóstico da Educação” (1994), o Plano se tornou 

“inoperacionalizável” por parte da administração estadual, apesar da identificação dos 

problemas e das importantes recomendações (LAGO, 1994).  

No mesmo caminho seguiu o governo Pedro Ivo Campos/Cacildo Maldaner (1988-

1991), que elaborou o Plano de Ação da Secretaria de Estado de Educação, no qual estava 

presente o “Programa de Descentralização e Modernização Administrativa”. Este 

Programa reforçou a necessidade da progressiva transferência das responsabilidades dos 

encargos e serviços educacionais para os municípios, sob o argumento de que estes 

investiam pouco no desenvolvimento do ensino (LAGO, 1994).   

A Secretaria de Estadual de Educação, em 1988, passou a acompanhar os gastos 

municipais com educação, através de relatórios solicitados ao Tribunal de Contas do 

Estado, concluindo que 90% dos municípios não aplicavam os 25% constitucionais no 

ensino fundamental e pré-escola. Os dados evidenciavam o pouco investimento: 89 

Municípios (quase 40%) não gastavam o mínimo de 25% dos impostos na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. A SEE passou a cobrar maior participação dos municípios no 

Programa de Transporte Escolar Gratuito (1989), sendo que os mesmos pagavam, 

proporcionalmente, até dois terços do custeio com o transporte escolar (SCHMIDT, 2000 

apud PIEROZAN, 2006). O Estado lembrava ao Município suas obrigações, reforçava a 

ideia da municipalização e dos compromissos constitucionais a que estavam submetidos.  

É no contexto das Reformas do Estado da década de 1990, caracterizadas pelas 

políticas neoliberais, que a proposta de municipalização se efetiva em SC, durante o 

governo de Wilson Kleinübing (1991-1995), especialmente entre os anos de 1991-1994.  

No documento Diagnóstico da Educação, elaborado por este governo em 1994, há 

um texto que trata da “Municipalização e Qualidade do Ensino”, no qual constam 

argumentos favoráveis que remetem a relação municipalização e participação da 

comunidade local. Nessa lógica, o Governo Estadual convence os Prefeitos, e estes as 

comunidades, a municipalizar as escolas isoladas, como “parceiros” para a construção de 

uma educação de qualidade, pois o cidadão poderia decidir e acompanhar o trabalho, dele 

participando (BRINHOSA 1996). Por outro lado, há um crítica à operacionalização 
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administrativa da municipalização, devido a pluralidade das condições econômicas, sociais 

e culturais dos Municípios para se concretizar, uniformemente, uma expansão quali-

quantitativa do ensino.  

O documento enfatiza que o marco decisivo para agilizar os mecanismos de 

descentralização veio da proposta do PLANO SIM, estabelecido pelo Governo Kleinübing 

(LAGO, 1994). O Convênio 111/1991, foi o documento regulador do processo de 

municipalização, firmado de forma padronizada entre o Governo e as Secretarias de 

Educação dos Municípios, levando-se em conta o cumprimento da aplicação de 25% das 

receitas na educação. A proposta de municipalização (1991-1994) estabeleceu as diretrizes 

passíveis de execução, com continuidade, inclusive, no governo seguinte (Paulo Afonso-

1995-1998). As Escolas Isoladas, as Reunidas e os Grupos Escolares, que atendiam da 1ª a 

4ª série, foram as eleitas para iniciar a municipalização através do Convênio.  

Após assinado o Convênio padrão, a execução diferenciava-se em cada Município 

com a assinatura de Termos Aditivos, que estabeleciam as responsabilidades das partes, 

prazos, valores a serem aplicados na recuperação de escolas, quantidade de pessoal a ser 

mantido pelo Estado, entre outros aspectos (LAGO, 1994), que trataremos no próximo 

item em relação ao processo ocorrido no Município de Concórdia.   

Nesse processo, o governo destaca que uma das dificuldades estava relacionada a 

efetivação de todas as operações relativas a transferência parcial de encargos do Estado 

para os Municípios (LAGO, 1994). Também houve resistência dos docentes e críticas do 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Santa Catarina (SINTE) a 

municipalização, pois os termos do Convênio foram impostos e a ausência de um 

cronograma e planejamento para o repasse dos recursos, gerava o atraso na liberação das 

parcelas. Tudo isso se materializa no processo e será o alvo central das críticas dos 

municípios ao Estado.  

Um aspecto destacado como positivo, foi a melhoria das condições físicas das 

escolas, a partir de recursos do Estado. O Convênio previa a participação financeira do 

Estado, decrescendo gradualmente, em relação as despesas com pessoal admitido 

diretamente pelo Município, até o ano 2000, quando deveriam assumir 100% da 

responsabilidade (SANTA CATARINA, 1991a). 

Dados da Secretaria Estadual de Educação referentes à municipalização de Escolas 

Estaduais, no período de 1991-1994, em que a maior parte dos convênios foi assinada, 

apontam que: 231 (88,84%) Municípios aderiram a Municipalização e 29 (11,16) não 

aderiram. Do total de 3.262 escolas, entre Isoladas, Reunidas e Grupos Escolares, 2.825 

unidades foram municipalizadas, perfazendo um montante de 86,6% (PIEROZAN, 2006). 
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A descentralização pela via da municipalização pode ser entendida como a 

transferência de encargos para uma esfera a outra da federação, um processo de 

“prefeiturização” (BRINHOSA, 1996), o que não significou, necessariamente, 

descentralização política e financeira, muito menos democratização da educação, 

argumento alardeado para justificar o processo.  

O Governo Paulo Afonso Vieira (1995-1998) deu continuidade às políticas de 

municipalização em curso, no contexto da aprovação e implementação do FUNDEF, em 

vigor a partir de 1º de janeiro de 1998, o que ocasionou alterações muito significativas nas 

redes municipais de ensino, a começar pelo aumento das matrículas. Também, ampliou a 

municipalização de Escolas Básicas (geralmente as mais distantes e as rurais), que se 

transformam em núcleos para receber os alunos das Escolas Isoladas que eram desativadas 

nos Municípios nesse período. Assim, a nucleação de escolas em áreas rurais (escolas-

núcleo), constituiu-se na política de municipalização do Governo, através da Diretoria de 

Municipalização da SEE no período de 1997 a 1998 (MOREIRA, 1999). 

A seguir abordamos a municipalização da educação em Concórdia, que ocorreu em 

duas etapas: a partir do Convênio 111/1991 – municipalização de 45 Escolas Isoladas e 01 

Grupo Escolar; 1998 – municipalização de 04 Escolas Básicas e o processo de nucleação. 

 

3 O municipalização do ensino em Concórdia na década de 1990 

A ideia inicial do governo era implantar a política de descentralização em 

municípios polos e expandi-la com base nas possibilidades decorrentes do processo. 

Contudo, ocorreu quase que uma municipalização compulsória, ou conforme Brinhosa 

(1996, p. 83) materializou-se a “prefeiturização – com o nome de descentralização e ou 

municipalização”. Em maio/1991 o Governo do Estado condicionou a liberação e repasse 

de verbas estaduais a adesão da proposta de descentralização, não deixando opção aos 

Municípios, que assumiram 2.881 unidades escolares (Isoladas, reunidas e Grupos 

Escolares), envolvendo 231 municípios, 2.343 professores e 105.000 alunos, conforme 

dados do Relatório de Municipalização (Agosto 1994) (BRINHOSA, 1996). 

A Cláusula Segunda define o objeto do Convênio para atender o ensino de 1º grau, 

através do 

[...] estabelecimento de um sistema de cooperação técnico-administrativo entre o 
ESTADO e o MUNICÍPIO para a execução de serviços concernentes ao ensino 
de primeiro grau das escolas reunidas, isoladas e grupos escolares e outros que 
forem julgados necessários ao desenvolvimento educacional do MUNICÍPIO 
através da aplicação e uso dos recursos humanos, materiais e financeiros, 
estaduais e municipais, de forma integrada e racional (SANTA CATARINA, 
1991a, p. 2). 
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A Cláusula Quarta trata das obrigações do Estado relacionadas a manutenção de 

pessoal, a transferência dos bens imóveis e móveis (terreno, prédios, móveis, utensílios, 

equipamentos e materiais didáticos), a garantia de recursos para a recuperação da rede 

física no prazo de 2 anos, bem como contribuir com as despesas para expansão da rede e 

manutenção didático-pedagógica das escolas do Convênio. O assessoramento técnico-

pedagógico aos órgãos municipais e as Associações de Municípios também estava prevista 

(SANTA CATARINA, 1991). 

Ao Município, conforme a Cláusula Quinta, cabia operacionalizar os serviços 

educacionais e manter as instalações de forma integrada, somando-se todos os recursos de 

origem estadual ou municipal (humanos, materiais e financeiros) para a execução de uma 

Programa Municipal Único, entre outras (SANTA CATARINA, 1991). 

Como se verifica, através do Convênio o Estado assume boa parte da despesas com 

pessoal e compromete-se com a manutenção e melhoria da rede física, além do apoio 

técnico-pedagógico.  O Município passa ser o responsável pela administração da escolas, 

nos aspectos da aplicação dos recursos, como das questões didático-pedagógicas. O corpo 

docente, mesmo com contrato ou concurso na rede estadual, passa a responder a Secretaria 

de Educação.  

No documento “Cadastro das Unidades Escolares Ano 1991”, expedido pela 10ª 

Unidade de Coordenação Regional da Educação (UCRE), o Município de Concórdia, tinha 

em funcionamento na rede municipal 67 Escolas Isoladas (2 urbanas e 65 rurais); 7 Grupos 

Escolares (6 urbanos e 1 rural) e 4 Escolas Básicas urbanas. A rede estadual era constituída 

de 45 Escolas Isoladas rurais; 1 Grupo Escolar urbano; 18 Escolas Básicas (10 rurais; 8 

urbanas) e 2 dois colégios urbanos. Em relação ao número de matrículas e unidades 

escolares totais de 1 grau temos: Rede Estadual 66 escolas/6.765 matrículas; Rede 

Municipal 78 escolas/3.467 matrículas (SANTA CATARINA 10ª UCRE, 1991b).   

Através do “Termo de Convênio Estado/Concórdia SEC Nº 111/91”, assinado em 

10 de julho de 1991, foram municipalizadas 45 Escolas Isoladas e o único Grupo Escolar 

urbano. O Município assume, conforme a matrícula por série que consta no Cadastro, um 

total de 1213 alunos, sendo 1065 das Escolas Isoladas rurais e 148 do Grupo Escolar 

urbano. Sem dúvida um expressivo aumento de matrículas e de unidades escolares para 

serem geridas pelo Município, além do pré-escolar que perfaziam um total de 23 unidades 

escolares e 989 matrículas em março de 1991 (SANTA CATARINA 10ª UCRE, 1991b). 

Essa nova realidade da rede municipal, após a vigência do Convênio, gera a 

necessidade de ampliação da Secretaria de Educação em termos de pessoal técnico-

pedagógico e estrutura, além dos investimentos. Não bastasse a ampliação dos 

1828



 

investimentos do Município, era esperado o cumprimento das Cláusulas do Convênio, o 

que, na totalidade, não aconteceu. Os aspectos específicos de cada Município, como 

valores repassados, transferência de bens e outras situações que ocorreram são acordados 

através dos Termos Aditivos4, bem como Exposições de Motivos e solicitações de 

alterações da municipalidade, especialmente nos momentos em que o Estado descumpre o 

Convênio.  

O Termo de Cessão de Uso das instalações, mobiliário e utensílios das Escolas 

Isoladas e Grupos Escolares municipalizados foi assinado em abril de 1993 entre o Estado 

e o Município. Contudo, o Secretário de Educação, Tadeu Sérgio Bergamo, manifestou 

preocupações referentes ao patrimônio e as implicações legais das escolas gerenciadas pelo 

Município através de uma exposição de motivos, à Secretaria de Administração, para 

avaliação e parecer jurídico, em que destaca como pontos positivos a Prefeitura gerenciar 

as escolas por completo; ter em mãos o documento legal para administrar a rede escolar e 

validar o repasse e a aplicação dos recursos de reformas, equipamentos e distribuição de 

materiais didáticos (CONCÓRDIA, 1993, p. 1).  

Estes pontos positivos apontam a importância da assinatura do Termo para uma 

maior autonomia da Prefeitura sobre o gerenciamento das escolas. Por outro lado, o 

Secretário elenca alguns pontos considerados “críticos”, em que manifesta a insatisfação da 

municipalidade em relação ao não cumprimento dos repasses financeiros que comprometia 

o pagamento dos professores, as reformas e recuperação da rede física (CONCÓRDIA, 

1993). Apesar das questões apontadas, o termo foi assinado e homologado pela Câmara de 

Vereadores. 

Ainda no ano de 1993, vários documentos5 foram expedidos pela municipalidade a 

SEE, reforçando os aspectos não cumpridos e a inviabilidade do Convênio. Consideramos 

importante destacar o conteúdo do Ofício 5833.0717/93, de 29 de setembro de 1993, no 

qual o Prefeito e o Secretário da Educação expõe as razões da inviabilidade do Convênio, 

                                                           
4 Tivemos acesso ao Processo completo do Convênio111/1991 que estava nos arquivos da Secretaria de 
Administração do Município de Concórdia. O processo se constitui de dois volumes, em que consta o 
Convênio, os 19 Termos Aditivos (1º de outubro de 1991 e o 19º de agosto de 1996), correspondências e 
Exposições de Motivos da Secretaria de Educação sobre o andamento do Convênio e os Decretos 
legislativos que homologaram cada um dos Termos Aditivos.  

5 Os documentos são os seguintes: Exposição de Motivos de 23/04/1993 do Secretário de Educação Tadeu 
Sérgio Bergamo, em que faz recomendações por ocasião da assinatura do Quinto Termo Aditivo, devido ao 
não cumprimento dos repasses de recursos (1993a); Ofício nº 5760.0644/93 de 31/08/1993 do prefeito 
Municipal Moacir Sopelsa ao Secretário de Estado de Educação Paulo Roberto Bauer, no qual informa a 
devolução dos recursos recebidos sem reajuste, pois inviabilizava a execução de um projeto de reforma 
(1993b); Ofício 5833.0717/93 de 29/09/1993 em que o Prefeito e o Secretário de Educação expõe razões da 
inviabilidade do Convênio (1993c). 
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constituindo-se em uma síntese dos problemas de execução do Convênio desde sua 

assinatura. O documento enfatiza que o Estado tem compromisso com o ensino de 1º grau, 

de acordo com a Constituição Federal e a Constituição do Estado de SC. Na sequência 

apresentam os diversos aspectos em desacordo com o Convênio: impontualidade no 

repasse das parcelas de recursos financeiros; falta de reajuste dos valores repassados; não 

recebimento de matéria didático-pedagógico e merenda; falta de um servidores a 

disposição; cancelamento dos contratos das serventes, vigias e merendeiras; o transporte 

pago totalmente pelo Município; a ampliação da matrícula na rede municipal que exige a 

ampliação dos investimentos do Estado no município; entre outros (CONCÓRDIA, 

1993c).  

Frente a todos estes argumentos o Prefeito solicita a imediata rescisão do Convênio, 

o que não acontece e os Termos Aditivos continuam a ser assinados. Este oficio, expedido 

por outros municípios com os mesmos argumentos (BRINHOSA,1996), foi uma tentativa 

de pressionar a SEE para a solução dos entraves do processo de municipalização em todo o 

Estado.  

A segunda etapa da municipalização em Concórdia ocorreu no Governo Paulo 

Afonso Vieira (1995-1998), após a implementação do FUNDEF, no ano de 1998. Nesta 

etapa foram municipalizadas quatro Escolas Básicas, todas localizadas no meio rural, que 

receberam os alunos das Escolas Isoladas multisseriadas desativadas, caracterizando a 

chamada nucleação, que consistiu no agrupamento de unidades escolares em apenas uma 

para receber os alunos das escolas isoladas desativadas. De 1995 a 2001 totalizaram 56 

escolas desativadas (CONCÓRDIA, 2001).  

Em 1998, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) elaborou a “Proposta de 

Desativação das Escolas Multisseriadas para 1998” (CONCÓRDIA, jan. 1998), que foi 

apresentada a cada comunidade, em reuniões, conforme cronograma, que aconteceram de 

16 de janeiro a 03 de fevereiro de 1998, a fim de os alunos iniciarem o ano letivo de 1998 

nas escolas núcleos. Os objetivos das reuniões era apresentar a proposta de desativação das 

unidades e acertar a situação funcional destas escolas com matrícula inferior a 15 alunos. 

No documento a SEMED propôs a desativação de 25 unidades escolares, que 

tinham menos de 15 alunos matriculados. Dentre as escolas, 11 tinham entre 5 e 9 alunos; e 

13 entre 10 e 14 alunos e uma escola com 19 alunos, o que foi uma exceção. Como as 

comunidades decidiam, é provável que a foi uma decisão dos pais, com o acordo da 

Secretaria.   

Na ocasião das reuniões, os dirigentes da Secretaria informavam os motivos para a 

desativação das escolas multisseriadas, dos quais destacamos: o número reduzido de 
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alunos; o corte de recursos pelo governo federal, para escolas com menos de 20 alunos; a 

necessidade de 25 alunos por turma para garantir a valorizar do professor; a nucleação das 

Escolas Básicas Estaduais de Planalto, Cachimbo, Três de Outubro e Linha São Paulo; a 

estrutura física, administrativa e pedagógica das escolas básicas; ensino seriado e currículo 

com disciplinas diversificadas e professores específicos (Arte, Educação Física, Xadrez, 

Línguas strangeiras); maior número de crianças por série favorece a interação e facilita o 

processo de ensino e aprendizagem; contenção de despesas para reverter na aquisição de 

materiais didático-pedagógico, melhoria das escolas e valorização do professor 

(CONCÓRDIA, jan. 1998).  

É oportuno destacar que há dois tipos de argumentos para a desativação das escolas 

isoladas e a nucleação: um que se volta ao aluno, relacionado as questões da melhoria do 

processo de ensino aprendizagem e da melhor estrutura da escola; outro que enfatiza as 

questões econômicas, inclusive um dos itens em tom de ameaça: “não haverá repasse de 

recursos pelo governo federal para escolas cuja matrícula for inferior a 20 alunos” 

(CONCÓRDIA, jan. 1998). Nesse sentido, mesmo a comunidade participando da decisão 

de desativar ou não a escola, não significou que a decisão foi da mesma. Os argumentos já 

estavam construídos no sentido de ser aprovado o fechamento das escolas e esta política 

estava em consonância com as políticas estaduais e federais, advindas da aprovação da 

nova LDBEN e do FUNDEF. De acordo com Moreira (1999) o processo de nucleação de 

escolas constituiu-se na nova forma de gestão educacional, através de decisão político-

financeira do Governo Federal, que priorizou o investimento no Ensino Fundamental.  

Desse processo, por um lado a proposta era a possibilidade dos filhos dos 

agricultores frequentarem uma escola que oferecia o ensino fundamental completo, melhor 

estrutura física, recursos humanos para a gestão da escola, professores exclusivos por série, 

além do transporte escolar gratuito que garantiria o acesso de todos os alunos. No entanto, 

de acordo com Vendrame (2007), a nucleação implicou em outros problemas: o custo do 

transporte e o longo tempo despendido para o deslocamento dos alunos, que, conforme 

dados levantados pela autora, junto a SEMED de Concórdia, “em algumas regiões do 

município, as crianças gastam em média 05 ou até mesmo 06 horas para o deslocamento de 

suas casas para a escola mais o retorno da escola até suas casas” (VENDRAME, 2007, p. 

118).  

Do ponto de vista da administração, se resolvia o problema do custo de manutenção 

destas escolas, devido ao número reduzido de alunos, a necessidade de melhorias nos 

prédios escolares, muitos já inadequados, bem como o custo elevado do professor se 

1831



 

observada a relação professor/matrícula, o que justificou a desativação de 25 escolas nesse 

momento. 

Ainda consta na Proposta um quadro com 21 escolas sujeitas a desativação para o 

ano de 1999 e outro quadro constando 17 escolas com cronograma de reunião para discutir 

e efetivar a desativação. Como resultado do processo, foram desativadas 13 escolas neste 

ano, sendo que 6 tinham até 10 alunos; 03 até 15 e 04 com mais de 15 alunos. O fato de 

terem sido desativadas escolas com mais de 15 alunos, comprova o fator de decisão da 

comunidade e não somente o que estava proposto no documento como objetivo (analisar 

escolas com matrícula inferior a 15 alunos). Também, nem todas as comunidades 

aceitaram a desativação, mas a administração alertava os pais quanto a necessidade de um 

número de matrículas mínimo (15), além de levar em conta a localização, as dificuldades 

quanto ao transporte e a escola considerada o centro da comunidade (CONCÓRDIA, jan. 

1998).  

No ano de 1998 as quatro escolas básicas municipalizadas receberam grande parte 

do alunos das Escolas Isoladas desativadas, mas parte deles também foi encaminhada para 

outras escolas do Município, pois já existiam núcleos de Escolas do Campo em algumas 

comunidades rurais. As escolas da Rede Estadual com ensino fundamental completo, 

dependendo da localização da comunidade e as condições de transporte, também recebiam 

os alunos, visto que o próprio Município fazia o gerenciamento do transporte escolar para 

ambas as redes.  

A partir de 2001, com a eleição do Prefeito Neudi Saretta (PT), uma nova 

concepção de educação para as Escolas do Campo é construída de forma coletiva, a partir 

dos professores e das comunidades, culminando com a “Proposta de Ensino e 

Aprendizagem das Escolas do Campo de Concórdia – SC” (2004). A proposta considerou 

as questões pedagógicas, o currículo e as condições objetivas de estrutura, matérias e 

profissionais necessários para atender a uma proposta diferenciada para a população do 

campo. Também, a partir deste governo o fechamento das escolas dependia de um número 

de alunos muito baixo e a comunidade deveria concordar. A política adotada foi a de dar 

condições adequadas as escolas e garantir o seu funcionamento, já na perspectiva da 

concepção de educação do/no campo. De 2001 a 2016, mesmo com uma política de 

valorização das Escolas do Campo, aos poucos foram sendo desativadas, encerrando o 

ciclo do governo popular, em 2016, com 06 escolas. Este período aqui apontado está sendo 

estudado e será objeto de produções posteriores.  
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5 Considerações Finais 

A Constituição/1988 e a LDB/1996 constituíram-se nos marcos da nova lógica 

descentralizadora que enfatiza as responsabilidades das esferas municipal, estadual e 

federal para com a educação. A criação do FUNDEF/1996 consolida as políticas 

descentralizadoras que transfere para os municípios o compromisso de manutenção do 

ensino fundamental, via municipalização das escolas da rede estadual.  

Verificamos que a descentralização da educação, na forma da municipalização, foi 

explicitada no Plano Estadual de Educação/SC (1980-1983), do governo Jorge Bornhausen 

e reforçada no Governo Amin (1982-1986) com o processo de planejamento participativo. 

Como política educacional, foi efetivamente aplicada, no Governo Kleinübing (1991-

1994), que estabeleceu diretrizes de operacionalização da municipalização do ensino 

fundamental. O Governo do Estado, através do Convênio 111/1991, repassa aos 

municípios, primeiramente, as Escolas Isoladas multisseriadas rurais e Grupos Escolares, 

que atendiam as turmas de 1ª a 4ª séries. Através desse Convênio foram municipalizadas 

em Concórdia 46 escolas, sendo que somente uma localizada na zona urbana.  

Este processo de descentralização produziu uma dependência dos Municípios em 

relação ao Estado, à medida que este centraliza o poder, determina as regras do Convênio e 

executa conforme seus interesses e condições. Ao mesmo tempo descentraliza e exige a 

execução das tarefas pelos municípios e condiciona, através de ameaças, o repasse de 

outros recursos ao cumprimento do Convênio.   

Essa política tem continuidade no governo de Paulo Afonso (1995-1998) através da 

municipalização de Escolas Básicas, que constituíram-se em núcleos para receber os 

alunos das Escolas Isoladas desativadas nos municípios. Até o ano 2000 são desativadas 64 

Escolas Isoladas em Concórdia, sendo os alunos encaminhados as escolas básicas 

municipalizadas/nucleadas localizadas em comunidades da zona rural, mais próximas da 

sede e com estrutura para abrigar o ensino fundamental completo. Também eram 

encaminhados alunos de comunidades mais próximas da sede para escolas da zona urbana. 

A regra de distribuição dos alunos levou em consideração a menor distância entre a 

residência e a escola. O transporte escolar constituiu-se em política fundamental para a 

efetivação do processo de municipalização, desativação de escolas isoladas e nucleação.  

As políticas de descentralização/municipalização do Estado de SC, conforme o 

discurso oficial, atendiam a democratização da educação, pois a municipalização era a 

forma mais efetiva de aproximar a escola dos agentes públicos, garantir a transparência da 

gestão e aplicação de recursos, como forma de resolver os problemas da educação. 

Contudo, conclui-se que a municipalização constituiu-se na forma de como o Estado 
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encontrou para reduzir investimentos e pôr fim ao sistema centralizado que não mais 

correspondia as características do sistema federado. Desse processo, o que se verifica é que 

a descentralização, na forma de municipalização do ensino, não garantiu o compromisso 

financeiro e técnico do Estado nos municípios. Se concretiza um processo de 

prefeiturização do ensino, deixando aos municípios, muitos com dificuldades financeiras, a 

responsabilidade de garantir a educação pública no ensino fundamental, nível a que a 

maioria da população ainda tem acesso.  

Em síntese e de acordo com o objetivo deste artigo, no Município de Concórdia, 

identificamos dois momentos de municipalização de escolas: 1º) Em 1991, com a 

municipalização de 24 Escolas Isoladas multisseriadas rurais e 01 Grupo Escolas urbano; 

2º) Em 1998, com a municipalização de 04 Escolas Básicas localizadas na zona rural, mas 

próximas a sede e que transformaram-se em núcleos para receber os alunos das escolas 

isoladas desativadas. Portanto, há uma relação entre o processo de municipalização, a 

desativação das escolas isoladas e a nucleação, que atendem as políticas racionalizadoras e 

neoliberais, tanto em nível Estadual, como Municipal. As principais razões que 

justificaram este processo dizem respeito a questão econômica, apesar do discurso da 

melhoria da qualidade do ensino. Das 86 escolas multisseriadas existentes na zona rural do 

Município de Concórdia ao logo da sua história, atualmente estão ativas apenas duas 

escolas.  
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Resumo 

A Cooperativa de Ensino da cidade de Rio Verde – GO (COOPEN) foi cotejada, neste 
trabalho, entre os anos de 2011 a 2015, no intento de desvelar as antinomias existentes no 
seu funcionamento institucional. Pelo viés metodológico do materialismo histórico e 
dialético, a noção de “antinomia” aqui utilizada buscou demonstrar a inconsistência lógica 
entre o que foi propalado pela cooperativa de ensino em relação ao que foi realizado como 
sua prática educativa real. Nessa proposição investigativa, realizou-se um “estudo de caso” 
sobre a COOPEN, recorrendo à analítica qualitativa amparada na pesquisa documental e 
nas entrevistas semiestruturadas. As análises dos conteúdos das entrevistas permitiram a 
formação de um conjunto de unidades temáticas que foram utilizadas para o proposto neste 
trabalho: apontar as contradições, as antíteses do ideário cooperativista na escola. O 
exposto artigo resulta de um esforço de síntese das ideias e dos procedimentos 
metodológico-investigativos fundamentais que sustentaram a tese de Doutorado em 
Educação, intitulada “As contradições do cooperativismo na educação: um estudo de caso 
na Cooperativa de Ensino de Rio Verde – GO (COOPEN) entre os anos de 2011 a 2015”. 
A tese foi defendida em agosto de 2017, junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGED), da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Em seu tom mais 
geral, a tese procurou apontar objetivamente as contradições existentes na Cooperativa de 
Ensino de Rio Verde – GO, na medida em que os princípios/valores do cooperativismo 
foram subtraídos pela lógica privatista que se impôs no ambiente pedagógico-
administrativo da cooperativa, embora a escola replique – do ponto de vista de sua feição 
formal-institucional – o ideário histórico do movimento cooperativista. Nessa diretriz, 
refletir particularmente a respeito da Cooperativa de Ensino de Rio Verde – GO 
(COOPEN), no estudo de caso aqui enunciado, significou apreender como se manifestaram 
localmente os impactos estruturais das transformações ocorridas nas últimas décadas no 
mundo trabalho, com suas mediações históricas no campo da educação. A partir de tais 
enquadramentos, notou-se que o cooperativismo de ensino revela suas contradições 
internas, expondo a sua dimensão ideológica (no sentido estritamente marxiano).  
 
Palavras-chave: Contradições. Cooperação. Educação.  

 

                                                           
1 Doutor em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU); Professor de Ciências Sociais no 
Instituto Federal de Goiás (IFG) – Câmpus Itumbiara; e-mail: mlacerdaborges@yahoo.com.br 
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Introdução 

O exposto artigo resulta de um esforço de síntese das ideias e dos procedimentos 

metodológico-investigativos fundamentais que sustentaram a tese de Doutorado em 

Educação, intitulada “As contradições do cooperativismo na educação: um estudo de caso 

na Cooperativa de Ensino de Rio Verde – GO (COOPEN) entre os anos de 2011 a 2015”. 

A tese foi defendida em agosto de 2017, junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGED), da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

Em seu tom mais geral, a tese procurou apontar objetivamente as contradições 

existentes na Cooperativa de Ensino de Rio Verde – GO, na medida em que os 

princípios/valores do cooperativismo foram subtraídos pela lógica privatista que se impôs 

no ambiente pedagógico-administrativo da cooperativa, embora a escola replique – do 

ponto de vista de sua feição formal-institucional – o ideário histórico do movimento 

cooperativista. Para tal empreita, foi necessário retomar as matrizes da ideologia 

cooperativista, apontando as suas origens e as suas reconfigurações históricas e 

conceituais. 

São várias as expressões conceituais que concorrem entre si para designarem 

efetivamente o fenômeno social do cooperativismo, desde as nomenclaturas tradicionais 

até as expressões mais contemporâneas, tais como: movimento cooperativo, trabalho 

cooperativo, trabalho associado, produção autogestionada, gestão solidária, fábricas 

recuperadas, economia solidária, economia popular, economia social, economia do 

trabalho, economia da dádiva, economia plural, economia moral, economia para a vida, 

economia da comunhão, governação local, economia da família, comércio justo e outras 

denominações heterogêneas. 

No sentido da elucidação da temática em questão, assumindo aqui a noção 

conceitual que a Aliança Cooperativa Internacional (ACI) consagrou, uma cooperativa é, 

por definição, uma “associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para 

prosseguirem as suas necessidades e aspirações comuns, quer sociais, quer culturais, 

através de uma empresa comum democraticamente controlada” (2009, p. 96).  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) também, na sua recomendação 

193, datada de 3 de junho de 2002, define que os princípios esquemáticos do 
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cooperativismo são: a associação voluntária e acessível; o controle democrático pelo 

associado; a participação econômica do associado; a autonomia e a independência; a 

educação, formação e informação; a cooperação entre cooperativas e o interesse pela 

comunidade.  

No Brasil, nos termos jurídico-legais de sua denominação, de acordo com a Lei 

5.764, de 16 de dezembro de 19712, as cooperativas são associações de pessoas que se 

unem em um empreendimento de interesse comum, de propriedade coletiva e de gestão 

democrática. Segundo a lei, as cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de 

serviço, operação ou atividade, assegurando-lhes o direito exclusivo e exigindo-lhes a 

obrigação do uso da expressão "cooperativa" em sua denominação de empresa.  

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), ao emitir suas definições, 

entende que uma cooperativa é uma sociedade constituída de, no mínimo, vinte pessoas 

físicas, com um interesse em comum, economicamente organizada de modo democrático, 

isto é, com a participação igualitária e livre dos seus associados e que presta serviços sem 

finalidades lucrativas. 

Do ponto de vista de sua gênese histórica, o cooperativismo manifestou-se 

embrionariamente na Inglaterra e na França, durante o desenvolvimento do capitalismo 

industrial, no findar do século XVIII. O início do século XIX foi demarcado por ondas de 

experiências cooperativistas durante as agitações dos luddistas e diante das formações de 

cooperativas de inspiração owenista. A formação das associações cooperativistas, desde a 

sua primeira exibição, foi encarada como uma alternativa ao capitalismo, em que se 

procurou substituir o individualismo burguês por uma sociedade baseada na reciprocidade, 

na igualdade e na solidariedade social. De modo geral, esse movimento, originário da 

Inglaterra e da França, instigou outros movimentos cooperativistas na Europa e, 

posteriormente, nas Américas do Norte, Central e do Sul.  

Na realidade, o fenômeno do cooperativismo tem surgido e ressurgido ciclicamente, 

num movimento que acompanha as crises do modo de produção capitalista, em diversos 

momentos e lugares do mundo. Assim foi, desde o seu surgimento, nas ações e reflexões 

pioneiras na Inglaterra, com Robert Owen (1771-1858) e, na França, com Claude Henri de 

                                                           
2
 A lei supracitada define a política nacional do cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades 

cooperativas; a cooperativa pode ser entendida, nas definições dadas pelo Capítulo II, como “sociedades de 
pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para 
prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades [...]” (BRASIL, 2015). 
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Saint-Simon (1760-1825), François Marie Charles Fourier (1772-1837) e Pierre-Joseph 

Proudhon (1809-1865), no século XIX, passando pelo seu reaparecimento nos movimentos 

sociais pós-1968, até as últimas investidas mais vigorosas e organicamente vinculadas à 

reorganização do padrão fordista de acumulação do capital, no último quartel do século 

XX.  

Nos tempos que correm, sabe-se que as modificações introduzidas no processo de 

produção capitalista nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI 

interferiram de diversos modos e maneiras sobre o mundo do trabalho, o que fez que 

eclodissem e fossem replicadas alternativas de gestão no íntimo do regime de produção 

capitalista. Os empreendimentos cooperativistas retomaram seu fôlego a partir dos anos 

1970, nos países de capitalismo avançado, diante da nova dinâmica internacionalizada dos 

mercados, do colapso das economias socialistas, da flexibilização/toyotização dos espaços 

produtivos, do solapamento do Welfare State e do desemprego estrutural forjado pela 

invasão das novas tecnologias (robótica, microeletrônica e informática) nos processos de 

trabalho.  

Por desdobramento dessas novas condições de produção, refaz-se também o debate 

intelectual sobre os alcances potenciais da modalidade cooperativista de organização, 

naquilo que diz respeito às suas capacidades emancipatórias (a produção cooperativista 

como ruptura da ordem socioeconômica capitalista) ou meramente reprodutivistas (a 

produção cooperativista como formação associada ao modelo socioeconômico regido pelo 

capital), no cerne da lógica mercantil e alienada da produção social capitalista. 

 

 

O cooperativismo na educação: o “ramo educacional” no Brasil e no estado de Goiás. 

No arrasto de tais reconfigurações econômicas, políticas e intelectuais, 

recrudesceram novas formas de organizar a atividade produtiva como vias alternativas de 

ocupação e de geração de renda, ampliando o espectro de ação das organizações 

cooperativistas, incluindo o que se denomina como “ramo educacional”.  

A expansão peculiar das cooperativas educacionais no Brasil, referencialmente 

presente nas duas últimas décadas do século XX e no início do século XXI, imprimiu uma 

retomada tímida dos debates acadêmicos e intelectuais a respeito do potencial e dos limites 
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do modelo cooperativista na organização/gestão das escolas, justificando, assim, a 

necessidade de perscrutar tais ocorrências com maior acuidade.  

Algumas reflexões nacionais sobre as relações entre o cooperativismo e a educação 

já revelavam, ao mesmo tempo, sua atualidade e insuficiência investigativa.  

Na concepção de Tiriba (2004, p. 47), por exemplo, a expansão das cooperativas e 

dos empreendimentos autogestionados no Brasil suscitou um número reduzido de 

“pesquisas e estudos teóricos sobre a questão”, ainda mais quando se “incorpora[m] as 

relações entre o trabalho e a educação nesses fenômenos”.  

Por tais ocorrências, quanto mais se estendem as experiências cooperativistas nas 

escolas, mais se justifica a pesquisa e a realização de estudos sobre o tema, principalmente 

em termos desse enlace contextual: a expansão do cooperativismo atrelada ao conjunto 

histórico de mudanças estruturais no sistema do capital e do trabalho, nas últimas décadas 

do século XX e início do século XXI. 

De acordo com Araújo e Gomes (2006), também com a referência das duas últimas 

décadas do século XX e com desdobramentos para o tempo vigente, o Brasil tem assistido 

à busca de alternativas para a organização da educação escolar a partir da valorização da 

participação da comunidade nas escolas. E assim, movendo-se entre os polos das escolas 

públicas e particulares, existem algumas alternativas intermediárias que merecem ser 

estudadas; uma delas, segundo os autores, é o cooperativismo de ensino, que obedece a 

orientações filosóficas originadas no século XIX.  

Recorrendo também às ideias de Gadotti (2010), a partir da década de 1980, no 

Brasil, a valorização da cultura democrática, típica do período de “redemocratização” no 

país, desembocou na prática da “gestão participativa” e das “pedagogias alternativas” nas 

escolas, sendo fundamentais, para tais experiências, as primeiras escolas cooperativas. 

Na concretude do contexto exposto, de acordo com a OCB, existem hoje quase 300 

cooperativas educacionais oficialmente cadastradas no país, sendo que, 

 

nos últimos anos houve um crescimento significativo dessas instituições, cujo 
número em 1995 era de 106 cooperativas. É importante destacar o crescimento 
deste tipo de instituição na década de 90, quando foram criadas 91 cooperativas 
educacionais contra apenas 11 na década de 80. Isto reflete bem a realidade do 
ensino brasileiro, pois como as instituições tradicionais não atendem as 
necessidades básicas da população, ou seja, qualidade educacional com um preço 
justo, as cooperativas educacionais por serem uma instituição não lucrativa, 
passaram a constituir uma alternativa para a solução do problema do ensino no 
país. Além de cobrar mensalidades mais baixas, as cooperativas permitem que os 
pais participem de forma mais efetiva da vida escolar de seus filhos. (BRASIL, 
2015). 
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No caso particular do estado de Goiás, pelo discurso oficial da OCB, entre o final 

da década de 1980 e o início dos anos 1990, a primeira cooperativa do ramo educacional 

no país surgiu na cidade de Itumbiara – GO, em 1987. O fenômeno foi apreendido numa 

perspectiva fortuita, na medida em que grande parte dos empreendimentos cooperativistas 

em Goiás esteve, e ainda está, vinculada tradicionalmente aos setores da produção rural, 

embora existam hoje outros ramos destacados do cooperativismo goiano. Atualmente, o 

estado de Goiás contabiliza dez experiências cooperativistas no ramo educacional.  

A considerável proliferação das cooperativas educacionais, diante de uma realidade 

local onde ainda não havia esse tipo de organização institucional, ganhou assim uma 

dimensão histórica inovadora se pesquisarmos o plano geral dos estudos e atividades 

acadêmicas, ainda com poucas investidas intelectuais. Congruente às reflexões de Gaiger 

(2004), o cooperativismo é uma realidade ainda desconhecida, por falta de dados objetivos 

mais gerais e pela presença de estudos ainda muito limitados.  

Nessa diretriz, refletir particularmente a respeito da Cooperativa de Ensino de Rio 

Verde – GO (COOPEN), no estudo de caso3 aqui enunciado, significou apreender como se 

manifestaram localmente os impactos estruturais das transformações ocorridas nas últimas 

décadas no mundo trabalho, com suas mediações históricas no campo da educação. A 

partir de tais enquadramentos, notou-se que o cooperativismo de ensino revela suas 

contradições internas, expondo a sua dimensão ideológica (no sentido estritamente 

marxiano). É esse tratamento que afigurou o ineditismo temático da tese que procura ser 

sintetizada aqui..  

Na instância das antinomias entre a “aparência” e a “essência” desse caso 

institucional, é que o objeto contemplado merece destaque investigativo e crítico no 

cenário contemporâneo. É, inclusive, nesse movimento de exposição crítica das 

contradições do cooperativismo na educação que a perspectiva dialética se refaz, 

rompendo, segundo Frigotto (2010), com o modo de pensar hegemônico, com a ideologia 

dominante, com o tratamento metafísico dos fenômenos sociais e, por fim, com o senso 

comum. 

                                                           
3
 No entendimento de Ludke & André: “o estudo de caso é o estudo de um caso [...] o caso é bem delimitado, 

devendo ter seus contornos claramente definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a outros, 
mas é ao mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular. O interesse, portanto, incide naquilo 
que ele tem de único, de particular, mesmo que posteriormente venham a ficar evidentes certas semelhanças 
com outros casos e situações” (2013, p. 20, grifo das autoras). 
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O estudo de caso na Cooperativa de Ensino de Rio Verde – GO (COOPEN): aspectos 

conceituais e técnicos da pesquisa. 

 

O aprofundamento do estudo de caso proposto foi conduzido por algumas 

indagações que iluminaram as contradições que foram aqui situadas, exemplificando: no 

caso singular da COOPEN, a cooperativa surgiu de fato como articulação autônoma dos 

pais/mães e/ou trabalhadores(as) da educação ou foi arquitetada por outros setores do 

“cooperativismo” da cidade de Rio Verde – GO? Em que medida a escola cooperativa 

representou uma opção comprometida com o desenvolvimento pleno de sua autonomia 

pedagógico-administrativa – numa recendência autogestionária –, quando se observa uma 

coalizão da gestão cooperativa à lógica privatista da educação, na aquisição dos seus 

recursos didático-pedagógicos, por exemplo? Qual a extensão do ato cooperativo – 

participação em assembleias e conselhos deliberativos – por parte dos pais, docentes e 

discentes nas decisões da escola, no sentido de conduzir democraticamente seu 

funcionamento? Qual é a autenticidade da realização prática dos princípios do 

cooperativismo (equidade, autonomia e democracia) expostos no seu estatuto social e no 

seu regimento escolar? 

Após a exposição desses questionamentos que vislumbraram apontar as 

contradições desse empreendimento, podemos acenar que o objetivo geral deste trabalho – 

a partir da anteposição entre o caráter idealístico dos objetivos cooperativistas e a sua 

materialidade desvelada – foi a necessária afirmação da dimensão contraditória presente na 

modalidade cooperativista de gestão na COOPEN. 

Em outros termos, o trabalho procurou problematizar – adotando uma perspectiva 

marxiana – o viés ideológico4 das propositivas institucionais da COOPEN, ressaltando as 

dicotomias entre o plano da representação encarnado no discurso oficial da cooperativa e 

                                                           
4
 Sobre a utilização da noção conceitual do termo “ideologia”, Bottomore (1997) esclarece sua origem e 

aplicabilidade fundamental ao definir que existem “duas vertentes do pensamento filosófico crítico que 
influenciaram diretamente o conceito de ideologia de Marx e de Engels: de um lado, a crítica da religião 
desenvolvida pelo materialismo francês e por Feuerbach e, de outro, a crítica da epistemologia tradicional e a 
revalorização da atividade do sujeito realizada pela filosofia de Hegel. Não obstante, a crítica de Marx e 
Engels procura mostrar a existência de um elo necessário entre as formas ‗invertidas’ de consciência e a 
existência material dos homens. É essa relação que o conceito expressa, referindo-se a uma distorção do 
pensamento que nasce das contradições sociais e as oculta” (1997, p. 184). Segundo Konder, desde o 
primeiro momento da sua articulação original, o conceito de ideologia em Marx indica “a ideia de uma 
construção teórica distorcida, porém ligada a uma situação social ensejadora de distorção” (2003, p. 31). 
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o plano da realidade propriamente experimentada na escola, indicando um afastamento 

entre a “forma de consciência” que se elabora em torno da escola cooperativa e a sua 

“práxis” como dimensão materialmente experimentada no âmbito da instituição. 

        A partir deste objetivo de ordem mais geral, surgiram outros mais específicos, 

como: a) o conhecimento das condições objetivas que geraram o empreendimento 

cooperativista e suas vinculações com a lógica da reestruturação produtiva capitalista; b) o 

exame os processos decisórios dentro das cooperativas, na intenção de inquirir sobre sua 

capacidade de promover uma gestão autônoma (a prática autogestionária nas assembleias e 

instâncias deliberativas) na condução da escola cooperativa; e c) a avaliação do 

rompimento dos ideais cooperativistas diante dos ditames impostos pela lógica mercantil 

da educação, nos domínios da organização cooperativa da escola, assentando a cooperativa 

de ensino numa lógica de mercantilização da educação, instalando uma “pedagogia da 

competência”. 

 No intento de tal proposição, a hipótese foi a seguinte: a COOPEN reproduziu 

essencialmente a mesma lógica produtivista das instituições privadas de ensino, embora 

ressoasse formalmente um conteúdo idealístico, fundado nos princípios da equidade, da 

autonomia e da descentralização das relações de trabalho no ambiente escolar. É nessa 

perspectiva que ocorrem as contradições essenciais desse modelo, pelas vias de uma 

ideologização do cooperativismo de ensino, representada pela notória distorção entre o 

propositivo formal (ideal) e o conteúdo substancial (real).  

No âmbito das relações concretas da vida escolar, ali também foram reproduzidas a 

lógica da competição, os mecanismos pedagógicos privatistas (como a utilização dos 

materiais apostilados dos sistemas privados de ensino), o marketing da eficiência 

educacional, sob o prisma mercantil das quantificações estabelecidas na classificação das 

escolas a partir do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e a adoção de uma prática 

gerencial fundada na concorrência com outras instituições escolares.  

  No que diz respeito ao proposto, a tese fundamental desenvolvida foi, a de que, 

numa abordagem dialética5, a cooperativa de ensino se estabelece por meio de sistemas de 

                                                           
5 O método dialético, no propósito marxiano, considera a realidade a partir da dimensão dos enfrentamentos 
materiais de contrariedades históricas que movem a dinâmica das coisas. Segundo Besse e Caveing “a 
dialética, opõe-se, sob todos os pontos de vista, à metafísica. Não que a dialética não admita o repouso e a 
separação entre os diversos aspectos do real. Ela vê no repouso, um aspecto relativo da realidade, enquanto 
que o movimento é absoluto; considera, igualmente, que toda separação é relativa porque, na realidade, tudo 
se relaciona de uma forma ou de outra, tudo está em interação” (1970, p. 28). Pelo dito, a cooperativa de 
ensino incorpora, dinâmica e antagonicamente, elementos gerenciais advindos de ordens sociais distintas e 
complementares.   
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gerenciamento escolar que resguardam um “hibridismo” entre uma empresa capitalista 

convencional e um arremedo de propostas autogestionárias democratizantes.   

  Nesse feitio, a tese contrariou os debates contemporâneos em que o cooperativismo 

tem sido teorizado e alavancado como uma alternativa histórica de superação da ordem 

excludente do capital, ao orquestrar o trabalho a partir da sua organização autogestionária. 

A ocorrência de tais questionamentos sobre o potencial das cooperativas no seu prospecto 

de romper com o modo de produzir capitalista é uma realidade presente desde o embrião 

das experiências cooperativistas, no século XIX.  

  Daí se fundamentou, neste trabalho, a pesquisa bibliográfica que percorreu 

classicamente o primeiro momento desses debates, salientando as contribuições da 

literatura referente ao tema, que forjou o entendimento sobre as capacidades e as limitações 

do cooperativismo. Notou-se que a feição doutrinária, a retórica metafísica e o proselitismo 

das ideias embrionárias do cooperativismo foram elementos frequentemente indagados, 

principalmente quando se tratava de suas reais capacidades sociopolíticas na direção de 

suplantar historicamente o modo de produção capitalista.  

  Para a pesquisa documental, destacou-se a Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 

que define a política nacional do cooperativismo; a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional e a Lei 12.020, de 27 de agosto 

de 2009, que estabeleceu uma nova redação ao artigo que define o rol das instituições de 

ensino comunitárias na Lei de Diretrizes e Bases – Lei 9.394/96.  

  Foram igualmente importantes, os documentos disponibilizados pela OCB-GO, 

como os censos estatísticos divulgados anualmente, que ofereceram informações gerais 

sobre a cooperativa (capital social, número de cooperados e cooperadas, número de 

empregados e empregadas, o nível de participação dos cooperados e cooperadas nas 

assembleias, a escolaridade dos associados e a divisão das funções por gênero na 

cooperativa). De importância investigativa fundamental, também foram o Estatuto Social e 

o Regimento Escolar da COOPEN, os mesmos definem os procedimentos organizacionais 

e pedagógicos, os objetivos sociais, as formas de escolha dos representantes, a pragmática 

das assembleias, a rotatividade dos cargos e funções, a organização do crédito e dos fundos 

e outros interesses que amparam os critérios de distribuição das sobras, o funcionamento e 

a dissolução da cooperativa.  

  No tocante ao estabelecimento de um período histórico específico para a realização 

dos estudos sobre a COOPEN (do ano de 2011 ao ano de 2015), a escolha justificou-se por 
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duas motivações. Primeiramente, foi a partir do ano de 2011 que os censos estatísticos do 

cooperativismo goiano passaram a operar com categorias mais específicas de observação, 

tais como o pertencimento de gênero dos cooperados e cooperadas, o nível de 

escolarização deles e a quantidade de docentes e discentes vinculados às cooperativas de 

ensino. Numa segunda condição, o Estatuto Social da COOPEN que atualmente vigora, 

passou a ordenar as ações da cooperativa a partir do mês de março de 2011. Nesse 

delineamento, as últimas informações – levando em conta o prazo final para a realização 

deste trabalho – dizem respeito ao ano de 2015 e foram divulgadas no censo estatístico do 

ano de 2016. 

  Na pesquisa empírica, a proposta inicial previa o desenvolvimento de uma 

abordagem de cunho etnográfico, ressaltando a “observação participante” como prática 

capaz de aprofundar o entendimento de uma dada realidade, a partir do convívio direto do 

pesquisador com o seu lugar de trabalho. Tal planejamento original buscava acompanhar in 

situ a estrutura e o funcionamento do cotidiano escolar e administrativo da COOPEN. No 

entanto, após a primeira visita à escola, a realização da pesquisa etnográfica não foi 

permitida, sob a alegação de que a pesquisa – um estudo de caso – revelaria muitos dados e 

informações aos “seus concorrentes no mercado”, o que poderia fragilizar (sic) “a imagem 

da instituição no mercado e perante a comunidade”.  

  Diante de tal impedimento, buscou-se realizar, fora do ambiente institucional da 

COOPEN, entrevistas semiestruturadas junto aos cooperados e cooperadas, aos docentes e 

aos discentes. As entrevistas foram realizadas nas residências dos cooperados/cooperadas, 

dos discentes e docentes nas cidades de Goiânia – GO e Rio Verde – GO. 

Excepcionalmente, uma entrevista foi realizada na Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás (PUC-GO), em Goiânia – GO, e outra no Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimentos de Ensino de Rio Verde (SINTEERV), na cidade de Rio Verde – GO.  

  Em sua totalidade, foram selecionados quatro componentes de cada grupo acima 

descrito para a realização das entrevistas, contabilizando doze entrevistas. Os discursos e 

os respectivos textos transcritos a partir das entrevistas foram analisados e categorizados 

em unidades temáticas, de modo a contribuir para a assertiva das contrariedades 

institucionais presentes na cooperativa de ensino. Por meio da entrevista, primou-se pelo 

princípio qualitativo da interação com o objeto pesquisado, buscando-se preservar o 

potencial descritivo das situações, pessoas e diálogos, a fim de alcançar uma visão mais 

aprofundada e, ao mesmo tempo, mais detalhada e complexa da COOPEN, que, como uma 
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cooperativa de pais e mães, conta hoje, segundo as últimas bases estatísticas fornecidas 

pela OCB-GO em 2016, com 1.511 cooperados e 952 cooperadas, constituindo-se como a 

maior cooperativa de ensino do estado de Goiás e da região Centro-Oeste. 

  As razões para a escolha da metodologia qualitativa do “estudo de caso” podem ser, 

então, consideradas neste tipo de trabalho, uma vez que tal metodologia permite o estudo 

aprofundado de uma unidade escolar em sua complexidade e fornece situações de interação 

de uma realidade particular que pode ser mais bem conhecida  com uma totalidade social 

mais significativa. Ainda assim, para o alcance de tal perspectiva, a pesquisa faz-se valer 

de um conjunto de referências estatísticas que servirão como aporte quantitativo das 

reflexões que aqui se desenvolverão.  

 

 

As contradições do cooperativismo de ensino na COOPEN 

 

Na tese, a exposição das contradições presentes na COOPEN constituiu-se a partir 

de um processo de enfrentamento do discurso oficial da cooperativa de ensino – presente 

nos seus documentos oficiais e nos seus discursos de autodenominação institucional – em 

relação aos dados concretos obtidos pela análise quantitativa e pela análise sociológica do 

discurso daqueles diretamente envolvidos com a escola: os pais/mães, os docentes e os 

discentes. 

A partir desse movimento de enfrentamento, um conjunto de contradições 

institucionais foi observado. Enfim, no intento de prosseguir nestas observações 

concentradas entre os anos de 2011 e 2015, sob a forma de uma síntese esquemática, as 

contradições institucionais da COOPEN podem ser assim apresentadas: 

 

1) Ainda que a escola se manifeste oficialmente como uma “instituição 

cooperativa” que se difere das demais instituições escolares privadas – inclusive 

por estar juridicamente constituída na categoria de “escola privada comunitária” 

–, a COOPEN, no município de Rio Verde – GO, acaba por replicar a mesma 

pragmática gerencial das escolas particulares, revelando o seu vínculo com os 

anseios e interesses das classes sociais dominantes; 

2) Conquanto a COOPEN evoque o princípio da participação/envolvimento dos 

cooperantes como eixo de suas atividades administrativas e pedagógicas, os 
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quantitativos reais de participação dos pais e das mães nas assembleias – núcleo 

dialógico e deliberativo da cooperativa – são mínimos e não se traduzem numa 

participação efetiva, ampliada e permanente, desfazendo o propósito da 

construção integral e verdadeiramente coletiva da instituição;  

3) A despeito de manifestar-se, no seu estatuto social e em seu regimento escolar, 

como instituição escolar comprometida formalmente com a oferta da educação 

para a cooperação – pilar histórico da construção de uma cultura associativa 

entre os cooperantes, os docentes e os discentes –, em momento algum, os 

dados quantitativos e qualitativos confirmaram a existência do “ensino do 

cooperativismo” na COOPEN; 

4) Apesar de apregoar a herança rochdaleana dos valores da inclusão geral dos 

associados e das associadas, com embasamento no princípio da “adesão livre e 

voluntária”, a COOPEN termina por reproduzir a mesma perversidade seletiva 

flagrante que a divisão sexual do trabalho opera na produção capitalista, 

reforçando a desigualdade de gênero quando se verifica a maior presença das 

mulheres como empregadas e sua menor presença na condição de cooperadas; 

5) Mesmo aclamando os princípios cooperativistas pioneiros da “autonomia e da 

independência” da instituição, na COOPEN, a premissa da autogestão – como 

autodireção, sem se render aos comandos econômicos e administrativos 

externos – torna-se impraticável diante do seu ordenamento administrativo e 

pedagógico notoriamente subordinado à lógica mercantil capitalista, que se 

notabiliza na venda dos seus produtos e serviços educacionais, isto é, na 

produção dos processos educativos persevera o valor de troca; 

6) Não obstante a cooperativa professe as vantagens da socialização da produção 

das suas atividades pedagógicas e administrativas – substrato da democracia 

cooperativa, na medida em que não existe formalmente a concentração dos 

meios de produção –, constatam-se, pelas referências estatísticas e discursivas, 

que ali se materializam historicamente determinadas formas de concentração do 

poder institucional, especialmente nos cargos diretivos da cooperativa. 

 

É por tal elenco de contrastes que se pode atentar conclusivamente para o 

movimento teórico que procurou singularizar esta tese: ao compor um quadro de 
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enfrentamentos entre o aglomerado de proposições valorativas calcadas no ideário 

cooperativista e a materialidade da vida institucional da COOPEN, revelou-se uma reunião 

de contradições na confrontação entre o ideal (aparência institucional da escola) e o real 

(essência/concretude das suas práticas). 

Neste trato particular, dispondo metodologicamente das intelecções de Kosik 

(1969) na produção de um conhecimento que objetiva superar as aparências ao confrontar 

o “fenômeno” (mundo da aparência) com a “essência” (o concreto real) da cooperativa de 

ensino, verificou-se uma distância explícita entre a maneira como a escola se faz 

representar e o seu movimento real interno, embora tal disparidade não se afirme no 

pensamento comum dos seus partícipes. Tal constatação acentuou a necessidade de 

explorar os pormenores da vida institucional da escola, buscando suas propriedades e 

conexões íntimas.  

Em suma, contrariando as impressões fenomênicas a respeito do cooperativismo de 

ensino na COOPEN, pelo desvelamento de sua imediaticidade e pela demonstração dos 

elementos nucleares que definem a sua materialidade institucional, certificou-se que as 

projeções idealísticas evocadas e emanadas pelo “espírito cooperativista” não se cumprem 

concretamente nas arrumações administrativas e pedagógicas da escola.   

 

Considerações finais 

Numa atividade de pesquisa concentrada entre os anos de 2011 e 2015, o estudo da 

cooperativa de ensino foi orientado predominantemente pela abordagem qualitativa do 

“estudo de caso”, utilizando a pesquisa documental (com fontes documentais oficiais 

internas e de comunicação externa) e as entrevistas semiestruturadas como seus suportes 

investigativos fundamentais. Em algumas situações, as análises quantitativas apareceram 

por meio das bases estatísticas que contemplavam a realidade institucional da COOPEN. 

No intento de tecer as considerações que marcam o desfecho deste artigo, percebeu-

se que, em sua autodescrição institucional, a COOPEN nomeou-se como uma distinta das 

demais escolas – públicas e privadas –, identificada com o “espírito cooperativo”, sendo 

correligionária dos valores e princípios que definem historicamente o ideário 

cooperativista. A escola apresentou-se invocando os conteúdos idealísticos da cooperação, 

da igualdade, da solidariedade e da democracia na sua estruturação administrativa e 

pedagógica. 
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Porém, numa análise mais depurada e crítica dessa autoimagem institucional, 

identificou-se que as suas premissas valorativas e organizacionais – que apregoavam a 

igualdade participativa entre os seus membros, a democratização das suas ações 

institucionais e a formação de uma cultura escolar fundada na cooperação – se 

contradisseram, quando se revelaram os substratos concretos da sua realidade.  

Desta forma, objetivou-se, neste estudo, fundamentalmente explorar essas 

distâncias entre as propositivas da “escola ideal” e a materialidade institucional da “escola 

real”. 

Na instância dessas incongruências entre a sua “aparência” e a sua “essência”, 

apreendeu-se, na COOPEN, uma nítida e peculiar ideologização do cooperativismo na 

escola, levando em consideração, no âmbito destas considerações finais, a validade 

metodológica e a eficácia explicativa do termo-conceito “ideologia”, na acepção das obras 

de Marx e Engels.  
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Resumo 

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

 

 

1 Introdução  

O termo Previdência Social, desde a década de 1990, está recorrente nos mais 

diversos meios de comunicação. Entretanto, nem todos sabem ao certo o que isso 

significa. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), pode-se definir 

esse termo como uma forma política de reposição monetária daqueles cidadãos que não 

mais possuem condições de permanecer no mercado formal de trabalho (BRASIL, 

1997, p.46). 

Como forma de garantir sua universalidade, na Constituição de 1988 ela passou 

a ser incluída como política pública, passando a fazer parte do capítulo referente à 

Seguridade Social. Segundo o artigo 194, do referido documento: “A seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade 

destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. 

Haja vista sua óbvia compreensão como parte integrante das políticas públicas 

de seguridade social, desde a chegada dos modelos neoliberais ao Ministério da 

Economia, ainda no governo Collor (1990-1992), esse modelo passou a ser questionado 

e atacado, gerando, como produto final, o novo modelo previdenciário recém aprovado 

na Câmara dos Deputados do presente ano (2019), que penaliza, em especial, as 

mulheres, haja vista serem essas as principais seguradas no modelo atual, segundo 

dados do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2017.  

Sendo assim, o artigo em questão objetiva discutir brevemente os efeitos 

práticos da denominada “Reforma da Previdência” para as mulheres trabalhadoras, 

como apresentado acima, a parcela da população que mais será afetada pela alteração 

futura do regime de aposentadorias.  

 

2 Desenvolvimento  
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2.1 Breve histórico da previdência e justificativa dos ultraliberais para sua 

reforma 

Ao longo da história, as mulheres travaram inúmeras lutas para conquistar os 

seus direitos, uma delas foi o acesso à Previdência Social, institucionalizada por meio 

da Constituição Federal de 1934, ainda no governo de Getúlio Vargas. 

Nesse documento, inspirado no constitucionalismo social mexicano (1917), da 

república alemã de Weimar (1919) e espanhola (1931), a chamada Constituição da 

República Nova trouxe variadas novidades para o povo brasileiro, entre elas o voto 

secreto, os direitos trabalhistas, jornada de trabalho de oito horas por dia e, claro, a 

previdência social. 

No caso das mulheres, merece destaque a presença do sufrágio feminino, a 

proibição da diferença salarial baseada em motivações sexistas e do seu trabalho em 

indústrias insalubres. 

Voltando à nossa temática, esse documento foi o primeiro a garantir direitos 

previdenciários para a população feminina. No caso em questão, o texto garantiu 

assistência médica e sanitária às parturientes antes e após o nascer da criança, bem 

como garantias mínimas de proventos para aquelas que não mais possuíam plenas 

condições de seguirem a exercer o seu ofício, seja por invalidez ou idade. 

Parece estranho que garantias obtidas a mais de 80 anos sejam foco do debate 

atual, mas o fato concreto é esse. Com a nomeação do ministro Paulo Guedes, os 

economistas ligados a chamada “Escola de Chicago” voltaram a dar as cartas no 

planejamento orçamentário brasileiro, trazendo à tona uma visão privatista ultraliberal, 

similar aos métodos de Tatcher na Inglaterra e Pinochet no Chile (anos 1980). 

Para o governo federal, o atual modelo de previdência é deficitário, sendo 

necessário uma reforma radical na visão de seguridade social presente desde o pacto 

federativo de 1988. Graças a essa argumentação, que no primeiro semestre de 2019 foi 

apresentado pelo Ministério da Economia a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

6/2019, que apresenta severas mudanças no sistema de Previdência Social brasileiro. 

Um dos principais argumentos que os apoiadores da reforma trazem diz respeito, 

novamente, aos dados demográficos brasileiros. Segundo o IBGE (2013), a população 

de idosos deve ser de cerca de 73,6 milhões em 2060, saltando de cerca de 10% hoje 

para mais de 33% em 2060. Ou seja, se no presente um em cada nove brasileiros é 
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idoso, daqui cerca de 40 anos, esse número vai triplicar, sendo um idoso a cada três 

cidadãos.  

Outro ponto que os denominados “Chicago boys” batem, é o aumento da 

pirâmide etária brasileira. Nesse mesmo estudo, é possível perceber uma mudança na 

idade média de aposentadoria dos trabalhadores, saltando de 63,2 para 66,7 anos entre 

1992 e 2015. 

Portanto, baseado em uma análise fria dos números, os atuais gestores 

econômicos do poder executivo justificam sua proposta de alteração legislativa 

simplesmente pelo envelhecimento populacional e queda do número de contribuintes na 

atualidade. 

O que os proponentes não contam, entretanto, é quem serão os principais 

atingidos por essa reforma: a população mais pobre, que é quem mais precisa da 

previdência pública e, claro, as mulheres, que são as maiores seguradas atualmente. 

 

2.2 As mulheres e a nova previdência: como era e como ficará 

Para desenvolvermos melhor essa parte, cabe compreendermos os principais 

itens propostos a serem alterados, com destaque para o aumento progressivo do tempo 

de contribuição e da idade mínima para o acesso da população feminina ao benefício 

previdenciário. 

Com relação ao aumento do tempo de contribuição, atualmente as mulheres se 

aposentam quando atingem os 30 anos de contribuição e sem idade mínima, ou 

somando a idade com o seu tempo de contribuição (modelo idade/tempo) até atingir ao 

menos 86 anos. Nesse segundo caso, é obrigatório 30 anos contribuindo. Já acerca da 

idade, elas podem se aposentar ao completarem 60 anos de idade e, ao menos,15 anos 

de contribuição. 

Com a PEC, essas regras acabam, deixando as mulheres numa situação 

completamente desamparada, pois a idade mínima passa a ser 62 anos com ao menos 15 

de contribuição, acabando com a possibilidade de aposentadoria somente por tempo de 

serviço, ou seja, essa é uma proposta que penaliza as mulheres que ingressam antes no 

mercado de trabalho, obviamente as mais humildes. Cenário também tenebroso se 

mostra para as trabalhadoras rurais, que deixarão de ter o direito de se aposentar aos 55 

anos, passando para a idade mínima de 60 anos! 
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Não contentes com essas alterações, temos mais: o valor do benefício nessa nova 

idade mínima (62 anos para a mulher urbana e 60 para a rural), será de 60% da média 

salarial iniciando-se somente em julho de 1994 (os vencimentos anteriores à essa data, 

não podem entrar mais na conta, outro absurdo). Para atingir 100% de sua média 

salarial, até o teto da previdência, as trabalhadoras terão que trabalhar, ao menos 35 

anos, pois para receber acima dos 60%, terão que exercer sua profissão por, no mínimo 

20 anos para fazer jus a um gatilho de 2% ao ano, um verdadeiro ataque às mais 

humildes. 

E não é só isso, no caso das mulheres que exercem o cargo de professoras, as 

regras serão ainda mais duras. No caso daquelas que são servidoras públicas, 

atualmente, o direito à aposentadoria se dá ao completar 50 anos de idade, 25 anos de 

contribuição, dez anos no setor público e cinco anos no mesmo cargo. Já as educadoras 

da rede particular, se aposentam com 25 anos de exercício profissional ou 81 pontos no 

modelo idade/tempo. 

Entretanto, com as novas regras que propõe a PEC, segue o mesmo tempo de 

contribuição para as que exercem o magistério público, mas aumentam em pelo menos 

sete anos a idade mínima para aposentadoria, mantendo os mesmos dez anos de função 

pública. Para as que exercem seu exercício profissional nas escolas particulares, o 

cenário é ainda pior, pois a idade salta para 60 anos e 30 anos de contribuição! A regra 

de pontos desaparece! Surreal! 

Outra categoria que também vai sentir na pele os efeitos da reforma são as 

servidoras estatutárias, que hoje possuem idade mínima de 60 anos, 10 anos de 

exercício profissional e ao menos cinco anos no cargo empossado ou 55 anos, 30 anos 

de contribuição e os mesmos cinco anos no cargo. 

Com a nefasta proposta, aumenta-se para 62 anos de idade mínima e 25 anos de 

contribuição, mantendo o tempo mínimo de serviço e posse (10 e cinco anos 

respectivamente). Não satisfeitos, os "Chicago boys” apresentam que, com essa idade 

mínima, a servidora só fará jus a 70% da média salarial, calculada novamente só a partir 

de julho de 1994 e com gatilhos de 2% ao ano. Para ter direito a 100% do salário, 

somente com 40 anos de contribuição! 

A máxima de que nada que está ruim não pode piorar se mostra equivocada 

quando fazemos o recorte em cima das mulheres que sofrem algum tipo de deficiência, 

sem dúvida uma das maiores injustiças presentes no texto base da PEC. 
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Hoje, as deficientes podem se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. 

No primeiro tipo, exige-se 55 anos e 15 anos de contribuição, com vencimento de 70% 

na idade mínima e gatilho de 1% ao ano até atingir 100%. Já no segundo, percebe-se 

variação do tempo a se contribuir de acordo com o grau de deficiência: 28 anos se 

apresentar grau leve; se diagnosticado como grau moderado, 24 anos; se for grau 

elevado, 25 anos. 

Com as alterações propostas, o primeiro modelo deixa de existir e o segundo 

será igual aos deficientes do sexo masculino, com o grau leve aumentando em sete anos 

a idade mínima, que passará a ser 35 anos! 

Nem mesmo as agentes de segurança pública escaparam! Se hoje as policiais se 

aposentam ao apresentarem 25 anos como contribuintes e 15 anos no exercício da 

função, agora, terão que ter a idade mínima de 55 anos, 30 anos de contribuição e 10 

anos a mais no cargo, totalizando 25 anos! Agentes penitenciárias, antes não inclusas, 

agora também passarão a seguir essa mesma regra! 

Outro ataque às mulheres, se dá também na pensão por morte, cuja grande 

maioria das beneficiárias são do gênero feminino. Hoje, se o sujeito que morreu for 

segurado, a esposa tem direito a 100% do valor da aposentadoria, com a nova regra isso 

passa para 60% e 10% a cada dependente até os 21 anos. Se o falecido não for segurado, 

aí é ainda mais tenso, pois a base de cálculo passa a ser a média salarial dos 80% 

maiores salários do segurado.   

 

2.3 Reforma Danosa, machista e irresponsável 

Como foi possível perceber no item anterior, os efeitos da reforma para as 

mulheres é muito mais que danosa, é desumana. Argumentar que uma professora tem 

condições de se aposentar com 40 anos de contribuição é um escárnio. Se pensarmos 

que em média uma profissional do magistério inicia sua carreira ao se formar na 

graduação, por volta dos 25 anos, estamos dizendo que para ter direito a 100% do 

salário ela terá que se aposentar, no mínimo aos 65 anos! Idade superior, inclusive a 

média de idade de algumas áreas da Federação mais pobres, como o Sul do Maranhão e 

a região da Gurgueia, no Piauí.  

As trabalhadoras rurais, serviço extremamente insalubre, obviamente também 

não irão se aposentar, afinal de contas, pensar que alguém com cerca de 60 anos ainda 
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aguenta realizar s trabalhos braçais no campo é um verdadeiro devaneio, evidenciando o 

caráter irresponsável dessa PEC. 

Outro ponto importante a se entender é o caráter misógino dessa proposta. De 

acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE), em 2017, os vencimentos das mulheres eram mais baixos ao se aposentar 

por contribuírem menos tempo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O 

motivo para isso, obviamente, não era fruto de suas próprias escolhas. 

A sociedade patriarcal as coloca em uma situação complexa, a denominada 

dupla (ou até tripla) jornada, pois além de exercer seu cargo profissional, cabe às 

mulheres, ainda, os afazeres domésticos e cuidado com a prole. Segundo o IBGE 

(2017), as mulheres dedicavam 17,3 horas semanais às tarefas do lar, já os homens 

somente 8,5 horas por semana. 

Não é preciso ser nenhum gênio para entender o papel que o patriarcado carrega 

para gênero feminino. Tratar do trabalho doméstico como algo culturalmente feminino, 

traz, para as mulheres, uma obrigação moral que não é dela, favorecendo seus 

companheiros a explorarem sua dupla jornada sem nenhum tipo de remuneração para 

isso, algo descrito com propriedade por Engels (1995) ao mostrar a necessidade de 

superação dos afazeres do lar para a emancipação das mulheres e a construção de uma 

outra sociedade. 

Isso mostra, portanto, como o modo de produção capitalista, além de explorar as 

mulheres através da mais valia, se utiliza do patriarcado como um instrumento 

facilitador de sua reprodução, pois, ao invizibilizar e tornar biológica as tarefas 

desempenhadas pelas trabalhadoras, garante a reprodução do exército de reserva 

proletário sem gerar ônus e/ou gastos ao Capital. 

Ainda sobre a população feminina merece destaque mais outro fardo, que é o 

cuidado com a prole, os idosos e doentes. Tal circunstância faz com que em situações 

extremas como a falta de vagas em creches públicas, adoecimento de membros da 

família e a necessidade de atenção os idosos, leve as mulheres a se afastarem do 

mercado formal de trabalho, ainda que de forma temporária.  

Essa circunstância, consequentemente tende a se refletir diretamente no processo 

de aposentadoria, que exige idade mínima e tempo de contribuição, culminando assim, 

exatamente no que os dados oficiais demonstram, que é um vencimento mais baixo 

quando comparado aos indivíduos do sexo masculino. 
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Outro ponto que é possível prever, em relação a essa Reforma da Previdência, 

será o aumento da pobreza extrema, com destaque para a população de baixa renda 

chefiada por mulheres, que são a maioria. Com a diminuição do poder de compra das 

aposentadas, a quantidade de famílias que tendem a voltar para a miséria será imensa, 

pois a concentração de renda tende a aumentar novamente, algo visto nos anos 1990 e 

que, infelizmente, parece não ter ficado no passado, assombrando o presente de muitas 

famílias. 

Assim, é possível compreender como a PEC 6/2019 penaliza os mais humildes, 

mas ainda mais as mulheres, contribuindo para o aumento da pobreza, do rentismo, da 

má distribuição de renda, do machismo e da manutenção do patriarcado, todos entraves 

fundamentais para qualquer projeto de desenvolvimento nacional soberano. 

 

5 Considerações Finais 

Como foi possível perceber ao longo desse artigo, é muito claro que a proposta 

de reforma da previdência é danosa para a classe trabalhadora, com destaque para a 

população feminina. 

Se o argumento que o Ministério da Economia apresenta, mudança de perfil 

etário e diminuição de contribuições, fosse mesmo os principais motivos para essa PEC, 

seria possível se pensar em outras propostas mais encorpadas e capazes de resolver o 

problema em questão. 

A primeira delas seria reformar as aposentadorias do legislativo e do judiciário, 

que curiosamente, mesmo sendo as carreiras mais bem pagas do funcionalismo público, 

ficaram fora, curiosamente, da proposta de alteração constitucional.  

Outra sugestão importante a ser feita, seria reformular as aposentadorias de 

dependentes de oficiais com grande patente nas Forças Armadas. São dezenas os casos 

de filhas de generais que nunca se casam de maneira oficial para não perder a pensão do 

pai falecido. 

Mais uma proposta poderia ser uma reforma tributária capaz de taxar ao mais 

ricos, da mesma forma as grandes transferências bancárias, heranças e fortunas, nada 

mais justo que quem recebe mais, pagar mais para garantir benefícios a quem tem 

menos poder aquisitivo. 
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Por último, e não menos importante, temos a proposta de auditoria da dívida 

pública, países como Equador, que a realizou no passado, mostrou montantes 

economizados na casa de centenas de milhões de dólares. 

Sendo assim, é possível concluir que a reforma da previdência além de nefasta, 

não é necessária da forma como o governo a coloca, pois existem outras ferramentas 

possíveis para controlar o gasto público relativo à seguridade social. O que temos, na 

prática, é uma opção neoliberal, misógina e classista, que opta pelo rentismo e a miséria 

em detrimento da distribuição de renda. 
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GT 6 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, TRABALHO, EDUCAÇÃO E MEIO 

AMBIENTE  

 

O DESAFIO HISTÓRICO DA PÓS-GRADUAÇÃO DOCENTE PARA O 

ENSINO DAS CIÊNCIAS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS  

 

Waldileia do Socorro Cardoso Pereira1 
 

Resumo 

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

 
Palavras-chave: História da Educação. Pesquisa na Amazônia. Educação Superior. 

 
 

1. Introdução  

O artigo busca extrair da invisibilidade elementos que fazem parte da História da 

Educação no âmbito da pós-graduação em ensino de Ciências no estado do Amazonas.         

Espera-se, com essa divulgação tornar mais evidente a historicidade do processo de 

formação, dando relevância na engenharia de construção do conhecimento docente 

apontando possibilidades e promovendo discussões envolvendo os sujeitos e os 

diferentes aspectos referentes ao pleno exercício da pedagogia universitária. A questão 

central tem como problema alguns elementos, a saber, a ausência de registros sobre o 

percurso histórico da formação stricto sensu no Amazonas, o próprio processo de 

organização do mestrado profissional em Educação e Ensino de Ciências na 

Universidade do Estado do Amazonas além da produção cientifica no norte do Brasil. A 

fundamentação metodológica tem o prisma dialético na leitura de Minayo (1994) e Jose 

Paulo Neto (2011). O aporte epistemológico tem Kuenzer e Moraes (2010), Romêo, 

Romêo e Jorge (2004), Gatti (2002), Carvalho (1969), Santos (2003), Pimenta e 

Anastaciou (2008), Menenghel (2001) entre outros.   

             O artigo discutiu a necessária formação de professores mestres e doutores na 

Amazônia, assim como, o desenvolvimento de pesquisas na área específica do ensino de 

Ciências. Na verdade a implementação do mestrado profissional em Educação e Ensino 

de Ciências na Universidade do Estado do Amazonas, é parte de nossa própria historia 

formativa tendo em vista nossa formação na segunda turma do referido curso. Desse 

modo, o presente estudo, apesar de temporalmente distante, tendo em vista a realização 

da pesquisa e sua finalização no ano de 2009, no entanto, entendemos que seja 

importante a socialização do mesmo como registro da história da educação superior no 

estado do Amazonas.  

         Nesse sentido, apresentamos o registro histórico da formação superior no nível 

stricto senso no norte do país, ao mesmo tempo, deixamos aberto o tema para outros 
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pesquisadores e outras discussões sobre. Declaramos, pois, que o tópico aqui discutido é 

apenas um extrato da dissertação elaborada no referido curso. Nossa motivação se faz 

em relatar a história, ou fato, de tamanha importância para constituição de um espaço de 

pesquisa tão necessário para a região norte do Brasil, ademais, contar o que não foi 

contado, a história não contada, pois, oportunizando a socialização desse material que 

registra tal empreitada cientifica. 

 

1.1 Objetivos 

Nosso objetivo para o estudo foi registrar o processo histórico da formação 

docente no nível da pós-graduação stricto sensu em Ensino de Ciências na Amazônia, 

especialmente na Universidade Estadual do Amazonas, região norte do Brasil.  

 

2. Referencial Teórico 

          Podemos considerar que a preocupação com a integração do processo de ensino 

das Ciências no Brasil, surge devido às transformações ocorridas especialmente nos 

anos 70, essa preocupação decorre das mudanças no país por conta do processo de 

desenvolvimento e de novas concepções científicas. No bojo dessas mudanças, a 

pesquisa e o processo formativo docente, também foi afetado assim como a formação na 

pós-graduação. Decorrente desse contexto inclui-se transformações na prática 

pedagógica das licenciaturas e da Educação Básica. Tais mudanças já estavam dispostas 

na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 4.024 de 1961 

(BRASIL, 2009), a mesma regulava o ensino de Ciências Naturais como conteúdo 

obrigatório em todas as séries da Educação Básica.  

          Nesse caminho, os eventos científicos da área de Ciências e de Ensino de 

Ciências foram e ainda são de extrema importância para o desenvolvimento e 

consolidação dos estudos realizados em diferentes regiões do país relacionados a esse 

campo do conhecimento. Destaca-se eventos como o Encontro Nacional de Pesquisa em 

Ensino de Ciências (ENPEC), o Encontro Nacional de Educação em Ciências (ENEC) e 

do Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF) entre outros, quais reúnem 

pesquisadores, professores, estudantes de pós-graduação e iniciação cientifica, nesses 

espaços cria-se a oportunidade do debate sobre diferentes questões e problemas voltados 

para a área de Ciências e do ensino de Ciências.  
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         A intencionalidade na criação do mestrado profissional na Universidade do Estado 

do Amazonas teve como preocupação a vinculação da pesquisa com a prática do 

processo de ensino aprendizagem de Ciências, assim como buscar responder os 

objetivos traçados no III Plano Nacional de Pós- Graduação - PNPG. Esse teve como 

objetivo expandir cursos de pós-graduação, qualificando pessoas para compor a 

comunidade cientifica de regiões distantes dos grandes centros,  como a região norte. É 

sobre esse fato histórico que nos debruçamos no presente texto resgatando e 

socializando esse processo.  

O desafio do mestrado Profissional em Educação e Ensino de Ciências na 
Universidade do Estado do Amazonas 
 

             Discutir a formação de professores mestres e doutores no âmbito do ensino de 

Ciências no Estado do Amazonas, na Amazônia, tendo em vista as pesquisas e as 

práticas pedagógicas que vão decorrer desse processo, significa um entranhamento nas 

próprias especificidades que compõe essa região. Esse fato nos conduz a reflexão sobre 

as singularidades e belezas exóticas desse lugar que não é um lugar comum, tanto 

inusitado que tem sido cantado em verso e prosa, como demonstram muitos poetas 

(BRAGA e OLIVEIRA, 2001).  

         Pode-se afirmar a quase impossibilidade de se estar na região amazônica e fugir de 

seu contexto, tendo em vista sua constituição natural de exuberantes florestas, rios, 

barrancas, várzeas, igarapés, exposto delicadamente, ao mesmo tempo manifestando sua 

pujança, seu poder natural com um clima de temperatura de graus elevados, quente, de 

tão quente, abafado e úmido, por vezes considerado extremamente desumano aos que 

nela habitam. Seu cotidiano de cheias e vazantes desconcertantes nos remete ao 

pensamento complexo, a teoria de Gaya (NINA NETO, TAVARES E EL-HANI, 2005) 

entre outras teorias científicas que expressam a força da inter-relação entre o ser 

humano e a natureza. Ao mesmo tempo também expressa a organicidade e 

interdependência de todos os elementos que a compõe nesta região como os seres 

elementares nas matas, os mitos e lendas, as entidades vivas de todos os tipos que 

habitam a floresta, os rios e várzeas, e ainda as populações que vivem em suas 

metrópoles contemporâneas.  

         Nesse cenário se colocou o desafio aos intelectuais amazonidas para organizar a 

pós-graduação stricto sensu em Ensino de Ciências, tendo a realidade amazônica como 
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pano de fundo e como seu laboratório vivo e existencial. Certamente essa foi uma 

desafiante tarefa e constituiu-se em processos amplos de construção de conceitos e 

desvelamento de realidades repletas de particularidades. Para efetivar a proposta na 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA), as pesquisas iniciais partiam de 

diferentes aspectos destinando-se a estudos específicos, todavia, sem perder de vista os 

detalhes do abrangente universo da biodiversidade, da cultura, dos nichos ecológicos, 

dos saberes populares, e, em especial das identidades dos sujeitos que habitam e sempre 

fizeram história dessa região.   

         De modo que o curso de mestrado está situado no Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências na Amazônia, surge oficialmente no ano de 2005 na UEA, conforme 

resolução número 018/2005-CGPG do Conselho Geral de Pós-Graduação dessa 

universidade. O Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências inicia 

com cursos presenciais de especialização em Gestão Educacional, e Especialização em 

Educação Infantil e Pesquisas Educacionais, os quais antecederam o mestrado 

profissional em Ensino de Ciências na Amazônia (PPGMPECA/UEA 2006). Destaca-se 

sempre que o mestrado foi criado, entre outras, para diminuir a defasagem de 

pesquisadores no norte do Brasil. Essa preocupação com  formação de uma comunidade 

cientifica na Amazônia, encontra-se no próprio III Plano Nacional de Pós-Graduação de 

1986/89, de acordo com o mesmo se afirma que: 

Embora já tratada em planos anteriores, a desigualdade regional é                                   
enfatizada neste último plano, mostrando a necessidade de que as                                   
instituições de ensino e pesquisa da Amazônia recebam maior                                   
atenção, sobretudo na formação e  fixação de recursos humanos                                   
(CAPES, 2000, P.14). 

 
           Para se cumprir essas prerrogativas, um aspecto importante é que o coletivo da 

universidade precisava estar impregnado do sentido integrador articulando áreas das 

Ciências exatas como Física, Química, Biologia e Matemática com áreas das Ciências 

Humanas ligadas ao cognitivo, à percepção, a dimensão subjetiva que também compõe 

os processos de ensino (MARQUES, 2002). O processo formativo em ensino de 

Ciências na região precisava ser realizado para e com a população amazônica, com a 

participação de todos, nisso a população que vive consciente ou inconscientemente a 

realidade e suas mazelas, viria contribuir apontando os problemas. De fato era preciso 

criar oportunidades de acesso a essa população por meio de cursos de formação 

especialmente em nível de pós-graduação.  
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         Essa modalidade denominada de mestrado profissional está respaldada no 

documento intitulado “Programa de flexibilização do modelo de Pós- Graduação Stricto 

senso em nível de Mestrado” aprovado pelo Conselho Superior da CAPES em 14/09/95 

e mais recentemente na portaria número 7 de 22/06/09 (RBPG, vol. 2, n. 4, p. 147-148, 

Jul. 2005). O curso aqui discutido inicia trabalhando com duas linhas de pesquisa, a 

saber: a) formação de professores para o Ensino de Ciências; b) meios e recursos 

didático-pedagógicos para o Ensino de Ciências, a referida proposta previa também a 

utilização do resultado das pesquisas para qualificação do processo de ensino-

aprendizagem, visto que, certamente estaria possibilitando avanços nas práticas 

pedagógicas locais e consequentemente desenvolvimento regional. De fato, uma 

característica do mestrado profissional é a resolução de problemas específicos 

identificados na sociedade onde a presença de profissionais qualificados é necessária. 

De acordo com Quelhas, Faria Filho e França (2005, p. 99): 

O mestrado profissional é uma modalidade de formação que, a partir de uma 
visão horizontal/vertical do conhecimento consolidado em campo disciplinar 
(com as evidentes relações inter e multidisciplinares), busca enfrentar um 
problema proposto pelo campo profissional de atuação do aluno, utilizando 
de forma direcionada, verticalizada, o conhecimento disciplinar existente 
para equacionar tal problema.  

 
          Com essa preocupação em direcionar a formação para a atuação no campo 

profissional e com a mudança nas práticas de Ensino de Ciências, são discutidas 

diversas questões nesse sentido durante o desenvolvimento do curso de Mestrado em 

Ensino de Ciências, considerando principalmente os novos paradigmas que são oriundos 

do próprio processo de desenvolvimento da sociedade e ocasionam novas propostas de 

ensino (KRASILSHIK, 1987).  

         As propostas indicam a necessidade de refletir cada vez mais sobre os objetivos a 

serem alcançados no processo de ensino-aprendizagem, segundo Krasilshik (1987, p.32) 

“1970-1980 é também nesse período que a insatisfação com o que foi chamado de 

modelo experimental provocou redirecionamento da pesquisa sobre os currículos das 

Ciências”, esse redirecionamento do currículo para o ensino de Ciências nesse período 

sofre influência da preocupação com o novo paradigma da interlocução de saberes, da 

refletividade (MARQUES, 2002). Com isso percebe-se também que a concepção do 

homo-sapiens-fabereconomicus (MORIN, 2003) ou do ser humano que apenas trabalha 

tecnicamente como produtor, como mero gerador da economia ou do capital, por 

1865



 

 

diversas razões, também se constitui de outras manifestações e percepções subjetivas 

que são necessárias à sua formação, enquanto ser humano.  

         Entendemos que o paradigma pós-moderno da interlocução de saberes 

(MARQUES, 2002; MORIN 2003), vem como base na orientação desse novo 

pensamento pedagógico que vai estar bem presente na organização do curso. A defesa 

da interlocução, do interdisciplinar no processo de ensino-aprendizagem se faz evidente, 

não cabendo a dicotomização, a separação do sujeito e do conhecimento em partes, há 

de ter um meio de fazer a Ciência sem desintegrar a dimensão objetiva e subjetiva do 

sujeito e do objeto ou fato observado.  

         Desse modo, se fazia importante que a pedagogia universitária tornasse possível a 

construção do processo formador de profissionais destinados não apenas no sentido 

prático do ato de ensinar assim como de pesquisar, mas, que objetivasse também o 

desenvolvimento humano desses sujeitos. Além do avanço científico na forma de 

processos e produtos que seriam gerados e assim destinados para a sociedade onde se 

situa, o curso estaria formando seres humanos melhores. A produção prevista pra essa 

modalidade de formação denominada mestrado profissional, deveria ter como meta 

contribuições especificas com aplicabilidade no desenvolvimento produtivo da 

sociedade, segundo Feltes e Baltar (2005, p. 74): 

 
O planejamento de um curso profissional em nível de mestrado deveria levar 
em conta as reais necessidades dos diferentes setores produtivos, seja do setor 
educacional, na produção e socialização de conhecimento, mapeando os 
“gargalos” da educação em diferentes áreas, como o que sugere o professor 
Marco Antônio Moreira (2004), seja em qualquer outro setor.  

 
          De acordo Feltes e Baltar (2005) esse curso profissional precisaria incluir em seu 

processo formativo disciplinar um olhar sobre diversas determinações próprias do local, 

as quais, certamente não deixariam de influenciar, no decorrer de todo percurso 

conforme Faulhaber “[...] sub-regiões, constituídas conforme agrupamentos 

socioculturais (índios, ribeirinhos, pretos, colonos,) ou tipologias naturais e ambientais 

(províncias extrativas, minerais ou agriculturáveis) que caracterizam limites intra-

regionais” (2005, p.3). Os limites encontrados contemplam a diversidade inerente da 

realidade amazônica e, por conseguinte a própria implantação do curso de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências na Amazônia demonstra que a extensão geográfica 

da região amazônica e as diversas dificuldades tais como acesso a recursos e meios para 

realização de pesquisas entre outras, não desmotivavam os professores e pesquisadores. 
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O esforço empreendido por instituições de fomento como a Fundação de Amparo a 

Pesquisa do Amazonas (FAPEAM) e pela própria Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), que ao validar o curso na área, atrelado ao 

empenho dos pesquisadores, fortaleceu a universidade, apesar de ser clara a necessidade 

de maior apoio a essa região distante dos grandes centros e com todos possíveis 

entraves ao desenvolvimento de projetos de pesquisas científicas.  

          Nesta perspectiva, a formação de professores mestres pesquisadores com 

consistente arcabouço epistemológico, experiência prática de ensino, capacidade crítica 

e com senso de coletividade e atenção a singularidade do meio onde habita, se coloca 

então, como um dos desafios para a formação realizada no curso, sendo esse o primeiro 

e único curso de pós-graduação neste campo do conhecimento na região norte.  

         Importante recordar que inicialmente as pesquisas desenvolvidas na área de 

Ciências nessa região, devido ao interesse nacional e internacional, tinham como foco o 

campo da Ecologia, Botânica e Zoologia (FAULHABER, 2005). O interesse em 

pesquisas realizadas na Amazônia decorria especificamente da política cientifica que 

deveria se ocupar de desenvolver a defesa de todo território nacional em especial da 

Amazônia.  Esse fato contribuiu para a criação de centros de pesquisa nessa região, 

como exemplos no Estado do Amazonas o Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia 

(INPA) criado em 1945 (FAULHABER, 2005). Os pesquisadores do INPA por meio da 

articulação de suas pesquisas com os trabalhos etnográficos, arqueológicos e geológicos 

desenvolvidos no Museu Emilio Goeldi, na cidade de Belém, no Estado do Pará, de 

certa forma aproximaram as áreas de conhecimento das ciências exatas e humanas 

envolvendo estudos históricos, promovendo assim maior aproximação e interesse pela 

pesquisa no âmbito da região Amazônica. Segundo Faulhaber (2005, p.4): 

No que se refere à Amazônia, a fundação do Inpa implicava uma ruptura com 
uma visão dos Museus como instituições arcaicas. O Estado Nacional 
precisava impor sua própria marca para romper com o passado colonial e 
impor sua presença no cenário científico mundial. O INPA, criado com a 
marca dessa modernidade, precisou incorporar o conhecimento acumulado 
nas coleções científicas do Museu Goeldi. Desde o seu início, fazia-se 
história natural no Museu Goeldi, e a pesquisa etnográfica com índios lá 
sempre esteve presente, seja dentro da tradição humanista, associada a 
estudos históricos e geográficos, seja como disciplina integrada à história 
natural. 

 
          Para Faulhaber (2005) as primeiras pesquisas realizadas no campo das Ciências 

na região Amazônica se ancoravam, de certa forma, na necessidade do governo nacional 
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de expressar para a sociedade mundial o desenvolvimento e o avanço do Estado 

nacional no cenário científico global. Os trabalhos realizados no INPA juntando-se a 

tradição científica investigativa da história natural, já desenvolvida no museu Emilio 

Goeldi, trouxeram também a possibilidade de acesso a recursos e instrumentos 

necessários para dar suporte à realização dos estudos, além de criar a possibilidade de 

formação de pessoas qualificadas, de uma massa crítica necessária para o 

desenvolvimento da comunidade científica local. Sobre isso, de acordo com Faulhaber 

(2005, p. 5): 

Primeiros diretores do INPA, a par de serem ilustrados em história e 
humanidades estavam diretamente vinculados às políticas de 
desenvolvimento regional e nacional, como Arthur Cezar Ferreira Reis 
(1956-1958), e às políticas de medicina tropical, como Djalma Batista (1959-
1968). A breve existência, de 1944 a 1949, de um grupo de intelectuais locais 
em torno do Instituto de Etnografia e Sociologia do Amazonas (Iesa), criado 
dentro de um movimento "de defesa do patrimônio etnográfico e etnológico 
da região" centralizado por Nunes Pereira e Geraldo Pinheiro (Costa, 2000), 
indica que não se vivia em absoluto vazio cultural na província amazonense. 

 
          Nota-se o interesse do governo por desenvolver áreas estratégicas que fossem 

favoráveis à constituição de um estado nacional com arcabouço cientifica, sobretudo, é 

o motivo que vai promover a criação de diversas áreas investigativas, expandindo os 

estudos e pesquisas realizados em Ciências Sociais e em Ciências Humanas na região 

norte. Segundo Nascimento (2005) o oferecimento de cursos próprios de pós-graduação 

stricto sensu na área de Ciências no Estado do Amazonas, teve início a partir de 1984 na 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com a criação do Mestrado em Ciências 

de Alimentos da Faculdade de Ciências da Saúde, o curso oferecia capacitação em nível 

de mestrado e doutorado.  

         A Universidade do Estado do Amazonas cria então no ano 2000, o mestrado e 

doutorado em doenças tropicais e infecciosas incrementando os programas de pós-

graduação em Ciências na região norte. Com todos esses avanços e interesse pela pós-

graduação em Ciências é criada na CAPES a área especifica de Ensino de Ciências em 

setembro de 2000. É nessa área que se localiza o então Programa de Pós-Graduação em 

Educação e Ensino de Ciências na Amazônia. Este programa está identificado na 

proposta de número 3217 da CAPES, na referida proposta encontra-se inserido o curso 

de mestrado profissional em Ensino de Ciências sendo o pioneiro na pós-graduação 

stricto sensu relativo ao Ensino de Ciências no norte do Brasil. O curso apresenta como 

objetivo geral (PPGEEC, 2006, p. 1): 
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Capacitar recursos humanos para atuar na docência e na pesquisa em ensino 
de Ciências, pautando-se na proposição e aplicação de pressupostos teóricos 
e metodológicos consequentes de problematizações fomentadas a partir das 
linhas de pesquisa do programa, contribuindo para o desenvolvimento da 
pesquisa, ensino-aprendizagem na Região Amazônica. 

 
          A trajetória histórica partiu da necessidade da institucionalização de programa de 

pós-graduação na Universidade do Estado de maneira que se pudesse instituir a cultura 

da pesquisa e da produção do conhecimento científico, o meio seria a formação de 

professores mestres, de pesquisadores para fortalecer a construção do conhecimento 

cientifico na educação e atuarem nesse campo de conhecimento.  

         O regimento do curso definia como um dos objetivos, aprimorar em alto nível, 

profissionais comprometidos com o conhecimento científico e ensino para o exercício 

de atividades de pesquisa e magistério superior (PPGEC, 2006). Pode-se entender que o 

curso apresentou-se como resposta ás necessidades do mundo do trabalho, tal 

necessidade reclama por um trabalhador da área da educação superior com perfil 

diferenciado. As exigências do próprio sistema econômico mundial que atuando na 

região entre outras, forjou a demanda do curso. O curso propõe aos egressos mestres em 

Ensino de Ciências, que possam contribuir com a comunidade cientifica atuando em 

projetos de pesquisa, transformando a realidade e trazendo inovações e aguçando o 

debate sobre o objetivo das Ciências e do ensino. 

 
3. Procedimentos Metodológicos 

A caminhada metodológica foi percorrida por meio de leitura e fichamento de 

obras pré-selecionadas, leitura documental, reflexões e argumentações quais foram 

ultrapassando diferentes estágios em busca de soluções para os problemas decorrentes 

das buscas e dos objetivos que foram traçados para resolver as questões postas como 

problema da pesquisa. Para fundamentar o prisma metodológico filosófico nos 

apoiamos na leitura dialética em Jose Paulo Neto (2011), Minayo (1994) entre outros. 

 

4. Resultados 

              As discussões sobre o Ensino de Ciências realizadas durante o processo de 

formação no curso de Mestrado visavam possibilitar a formação de professores mestres 

fundamentado nas novas visões das Ciências por meio de um modelo pedagógico que 

coloca em voga as relações homem-mundo (FREIRE 2001). O curso situa-se na área 

básica de Ensino de Ciências e Matemática, tendo a área de concentração em 

1869



 

 

Fundamentos e Metodologias para o Ensino de Ciências na Amazônia com duas linhas 

de pesquisa (PPGEC, 2006) como; a) Formação de professores para o Ensino de 

Ciências na Amazônia; b) Meios e recursos didático-pedagógicos para otimização da 

Educação e Ensino de Ciências na Amazônia.  

         O curso ainda expressa, em seu projeto pedagógico a preocupação com as 

complexidades existentes entre as disciplinas e as especificidades do ambiente em que 

está inserido, envolvendo os mitos, as histórias e peculiaridades características do bioma 

amazônico. Para isso, em sua proposta pedagógica estavam inseridas conexões que 

buscavam contribuições na História das Ciências para o Ensino de Ciências, em estudo 

de tópicos específicos do campo da Biologia, Química e Física, trabalhando as 

diferentes tendências pedagógicas, tendências investigativas no Ensino de Ciências 

entre outros aspectos.  

         Sobre o processo de seleção para ingresso no curso, o primeiro ocorreu em 2006 

ao que foi elaborado todo um processo para a avaliação Foi organizada uma comissão 

formada pelos professores do Programa para acompanhar os procedimentos constando 

de seleção com quatro fases; a) prova objetiva escrita sem consulta (constituída de 

questões objetivas sobre obras indicadas no edital) b) defesa da proposta de projeto de 

pesquisa apresentado na inscrição c) análise do currículo do candidato d) exame de 

suficiência em língua estrangeira (PPGEC/UEA 2006).  

         De acordo com o Projeto Político Pedagógico do curso (PPGEC/UEA, 2006), este 

movimento de organização surge como um desdobramento das pesquisas desenvolvidas 

nos projetos de iniciação cientifica da Escola Normal Superior (ENS) na UEA, essa 

ainda recém-inaugurada que foi no ano de 2001 pelo governo do estado. O curso foi se 

constituindo tendo como base de sustentação nas duas linhas investigativas acima 

citadas, sendo a primeira articulada ao grupo integrado de pesquisa e desenvolvimento 

cognitivo e formação de professores para o ensino de Ciências, e, a segunda se articula 

com grupo integrado de pesquisa metodologias e tecnologias para o ensino das 

Ciências. Ambas as linhas se situam integradas ao Conselho Nacional de Pesquisas 

(CNPq).  

         De acordo com documento do curso (PPGMEC, 2006 p. 3): 

Consolidou-se a proposta do Mestrado em Ensino de Ciências na Amazônia, 
aprovado no Conselho Universitário da UEA pela resolução n. 06/2005.A 
proposta está sustentada por um trabalho coletivo de um grupo de professores 
comprometidos com a intenção de retroalimentar a pesquisa a a partir da 
prática pedagógica, centrando-se em estudos científicos sobre o ensino no 
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contexto escolar, objetivando melhoria do nível educacional em diferentes 
esferas do sistema educacional amazônico. 

 
          Conforme indicação do regimento no Titulo I, artigo I, parágrafo único, são 

objetivos específicos deste; a) possibilitar uma visão ampla, profunda e crítica da 

realidade educacional; b) estimular o desenvolvimento de atividades científicas, 

filosóficas e artísticas no campo educacional; c) desenvolver, por meio de pesquisa e 

estudos, análises teóricas no campo educacional, bem como análises de práticas 

educativas, tanto no plano institucional, como nos diversos movimentos sociais.  

        O curso em questão buscava negar a concepção do professor formado para ser 

apenas um prático, um repetidor de esquemas pré-sistematizados forjando ao contrario 

um perfil de comprometimento com o ensino e a pesquisa na prática docente. Segundo o 

Regimento interno do curso o perfil do profissional a ser formado é; (PPGEC/UEA, 

2006, p. 1): 

O mestre em ensino de Ciências, pós-graduado na UEA, é o profissional que 
contribui para melhoria do Ensino de Ciências na Amazônia, a partir de uma 
das vertentes: desenvolvendo estudos sobre situações relacionadas ao 
processo de formação de professores em ensino de Ciências; avaliando, 
elaborando, implantando meios e recursos didático-pedagógicos centrados no 
ensino das Ciências Naturais, de Biologia, de Química e de Física. 

 
 
         Diante de tantos desafios entendemos que seja preciso organizar os processos 

formativos nessa área de modo a fortalecer a pesquisa em região tão ricamente 

estratégica. É preciso que um curso de formação superior, como o mestrado ou mesmo 

doutorado possa desenvolver além do caráter investigativo, também a dimensão da 

compreensão da prática pedagógica. Entender esse paradigma das ciências como um 

organismo formado por diversos sistemas interligados que vão retroagir transformando, 

ao mesmo tempo, a totalidade em partes singulares, até mesmo pelo fato de que cada 

lugar, cada situação, cada sujeito tem sua especificidade histórica e temporal.  

     

5. Considerações Finais 

          Nossas considerações se consolidam na compreensão mais ampla sobre a 

importância do curso em questão para o fortalecimento da produção e organização 

cientifica no norte do Brasil. Tendo em vista os objetivos traçados na pesquisa assim 

como na própria formação da pós-graduação, entendemos ser relevante discutir a 

qualidade dos processos formativos, de discutir o processo histórico que envolve essa 

iniciativa formativa. Um ponto importante durante a pesquisa foi também estar 
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questionando aspectos da própria formação, seja, como está sendo realizada a interação 

e transposição dos estudos e pesquisas nas práticas pedagógicas? Qual a intenção dessa 

formação sendo uma modalidade de mestrado profissional, como o curso estaria 

respondendo ao processo de regulamentação prevista para a área conforme o que define 

a legislação posta, observar também se os aspectos evidenciados nos parâmetros para 

avaliação estão relacionados a todos os elementos necessários a organização desse 

processo formativo.  

        Nisso, foi evidente observar que existe intencionalidade e colaboração da prática 

docente na construção do conhecimento necessário para o Ensino de Ciências, para  

formação dos estudantes, oportunizando também um novo olhar dialógico, dialético, 

interdisciplinar para todos envolvidos. De modo que esses novos paradigmas 

balizadores da nova dinâmica de formação em todos os níveis e campos do 

conhecimento estavam presentes no curso.  Dito isto, vale discutir, as especificidades 

que constituem a formação superior e nesse caso a finalidade e importância do curso em 

questão para a superação de desafios referentes à formação em nível de mestrado e 

doutorado no norte do Brasil. 
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APONTAMENTOS SOBRE A NOVA GESTÃO PÚBLICA (NGP) NAS 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

 

Abel José da Silva1 
 

Resumo 

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

 

 

 

 

                                                             
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), email: abelogsilva@gmail.com. 
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1 Introdução 

Numa perspectiva histórica e de caracterização dos pressupostos neoliberais que 

delineiam ações, políticas e entendimento social, Milton Friedman é um dos tantos 

ideólogos2 que se empenhou em sistematizar o pensamento neoliberal. Para Friedman 

(1977), os requisitos básicos de uma sociedade funcional são: a manutenção da lei e da 

ordem econômica/social/política pelo Estado, uma economia da livre empresa privada e 

a garantia dos contratos voluntariamente estabelecidos. Além disso, permeia seu ideário 

a descentralização do Estado, a privatização do bem público e o incentivo da 

individualidade irrestrita sobre a coletividade. 

Desse modo, as responsabilidades governamentais passam a ordenar-se através 

de um modelo administrativo gerencial que preconiza valores e princípios privados-

empresariais. Denominado genericamente de Nova Gestão Pública, esse modelo tem um 

corpo teórico próprio em debate no meio acadêmico desde a década de 1950, não sendo 

um subprodutivo neoliberal (CHAVES; ZWICK, 2016; RAMOS, 2016). Tal modelo se 

orienta pela livre-iniciativa de mercado, pela ampliação de funções regulatórias e menos 

interventivas, redefinindo o papel do Estado, possibilitando um novo padrão de 

relacionando entre os setores privado-empresarial e público no abastecimento de 

gêneros e prestação de serviços (RAMOS, 2016; TERTO; PEREIRA, 2011). 

No contexto brasileiro atual, as reformas administrativas utilizam-se do modelo 

gerencialista desde o início da década de 1990, transformando a relação Estado e 

sociedade. A administração pública vem aprofundando as prerrogativas do livre 

mercado, desenvolvendo uma cultura gerencial na organização dos setores públicos, 

orientada por valores de eficiência e controle dos resultados (SOUZA; CABRAL 

NETO, 2017; BRASIL, 1995). O modelo gerencialista incorporou-se gradualmente à 

realidade estatal, delineando a construção das políticas públicas e programas sociais 

fundamentados na racionalidade econômica e na eficiência privado-empresarial, 

implementando, deste modo, diretrizes, metas e indicadores de desempenho. 

No campo da educação pública brasileira, o propósito está no avanço da 

responsabilização do indivíduo pelos resultados, no incentivo de parceiras entre setor 

público e organizações privadas e/ou filantrópicas e ainda na definição de políticas 

públicas educacionais influenciadas ou desenhadas pela classe empresarial (TERTO; 

                                                             
2 Ludwing von Mises (1881-1973); Friedrich August von Hayek (1899-1992) e George Joseph Stigler 
(1911 – 1991) são outras importantes referências. 
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PEREIRA, 2011; REZENDE, 2006). Esses novos ordenamentos administrativos 

educacionais se manifestam por meio de projetos, programas ou ações do Ministério da 

Educação brasileiro; no caso do Estado de São Paulo, pela Secretaria da Educação do 

Estado (RAMOS, 2016; TERTO; PEREIRA, 2011; REZENDE, 2006). 

Diante desse quadro, em nível nacional a Lei nº 9394/1996 de diretrizes e bases 

da educação brasileira, os Planos Nacionais da Educação (2001-2010) e (2014-2024), a 

Lei nº 11.494/2007 que regulamenta o FUNDEB, além dos outros marcos legais e 

regulatórios se orientam-se pela lógica da avaliação, da prestação de contas e da 

responsabilização dos indivíduos (SOUZA; CABRAL NETO, 2017; RAMOS, 2016). 

Em São Paulo, a partir de uma concepção mercadológica de gestão estatal3, nos últimos 

24 anos, a organização da política educacional manteve coerência ideológica e 

sequência gerencial a tal lógica. Desse modo, o Estado manteve parâmetros centrais, 

consolidando uma administração gerencialista em sua estrutura. As ações da SEE/SP 

foram em direção à reestruturação organizacional, descentralizando responsabilidades e 

à manutenção das escolas de ensino fundamental inicial aos municípios; fortaleceu as 

parcerias privado-empresarial com o setor público no desenho de políticas educacionais, 

em modelos escolares (gestão e ensino) e na realização de projetos pedagógicos em 

Escolas Estaduais. Ademais, a valorização por mérito e a avaliação de desempenho 

foram as linhas estruturais para a carreira do magistério da rede de ensino público 

estadual (RAMOS, 2016; PEREIRA, 2013). 

Este artigo objetiva apresentar, com base em revisão de literatura, as influências 

do pensamento neoliberal, principalmente as proposições de Milton Friedman, nas 

transformações e no fomento do Estado, que o levaram a um modelo gerencialista de 

gestão orientada por diretrizes, valores e ações da administração privada-empresarial, 

denominado genericamente de Nova Gestão Pública. Este modelo de gestão repercute 

na esfera pública do Estado, empregando índices, indicadores e metas de desempenho, 

avaliação por mérito e responsabilização dos gestores. São apontamentos da nova gestão 

pública que estão nas políticas educacionais de Estado que indicam a mudança da 

responsabilidade estatal de produção de bens e serviços então proclamados como 

                                                             
3 O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), há 24 anos no governo do Estado São Paulo, 
venceu, em 2018, sua 7ª eleição governamental, com o candidato, agora eleito, João Doria.   
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direitos na Constituição Federal do Brasil em vigência (PEREIRA, 2013; DRAIBE, 

1993). 

 

1.1 Objetivos  

O artigo objetiva apresentar, com base em revisão de literatura, as influências do 

pensamento neoliberal, principalmente as proposições de Milton Friedman, nas 

transformações e no fomento do Estado, que o levaram a um modelo gerencialista de 

gestão orientada por diretrizes, valores e ações da administração privada-empresarial, 

denominado genericamente de Nova Gestão Pública. Este modelo de gestão repercute 

na esfera pública do Estado, empregando índices, indicadores e metas de desempenho, 

avaliação por mérito e responsabilização dos gestores. São apontamentos da nova gestão 

pública que estão nas políticas educacionais de Estado e indicam a mudança da 

responsabilidade estatal de produção de bens e serviços então proclamados como 

direitos na Constituição Federal do Brasil em vigência (PEREIRA, 2013; DRAIBE, 

1993). Trata-se de um recorte de estudo bibliográfico de pesquisa em desenvolvimento, 

que considera dispositivos legais, de âmbito federal e estadual, com enfoque nos 

pressupostos da reforma educacional do Estado de São Paulo empreendida na década de 

1990. 

 

2 Neoliberalismo e Nova Gestão Pública  

Segundo Friedman (1977, p. 145), “um sistema capitalista envolvendo 

pagamento de acordo com o produto pode ser, e na prática é caracterizado por 

considerável desigualdade na renda e na riqueza”. Para o próprio autor, essa é uma 

afirmação equivocada, pois é propagada por críticos ou opositores do capitalismo ao 

analisar os números sobre distribuição de renda sem “distinguir a desigualdade a curto 

prazo da desigualdade a longo prazo” (FRIEDMAN, 1977, p. 145) em comparação4 aos 

sistemas alternativos ou países comunistas. Corroído por dentro, o argumento de Milton 

Friedman, já havia sido desvendado por Karl Marx, tempos antes no Livro 1 de O 

Capital, ao dizer que: 

 

                                                             
4 Não é objeto deste artigo adentrar empiricamente das contradições imanentes da lógica de reprodução 
do capital, porém indico o trabalho Desigualdade de Renda no Brasil: uma análise da queda recente 
(volume 2), organizado por Ricardo Paes de Barros, Miguel Nathan Foguel, Gabriel Ulyssea de 2007. 

1878



 

 

O processo que cria a relação capitalista não pode ser senão o 
processo de separação entre o trabalhador e a propriedade das 
condições de realização de seu trabalho, processo que, por um lado, 
transforma em capital os meios sociais de subsistência e de produção 
e, por outro, converte os produtores diretos em trabalhadores 
assalariados. [...] 
Com isso, o movimento histórico que transforma os produtores em 
trabalhadores assalariados aparece, por um lado, como a libertação 
desses trabalhadores da servidão e da coação corporativa, e esse é 
único aspecto que existe para nossos historiadores burgueses. Por 
outro lado, no entanto, esses recém-libertados só se convertem em 
vendedores de si mesmos depois de lhes terem sido roubados todos os 
seus meios de produção, assim como todas as garantias de sua 
existência que as velhas instituições feudais lhe ofereciam. E a história 
dessa expropriação está gravada nos anais da humanidade com traços 
de sangue e fogo. (MARX, 2017, p. 786-787). 
 

Diante disso, sobre as análises de distribuição de renda consideradas injustas por 

Milton Friedman, era explicitada, por Marx, a transformação em trabalhador 

assalariado: “o valor da força de trabalho é o valor dos meios de subsistência 

necessários à manutenção de seu possuidor” (2017, p. 245). Assim, no capitalismo, a 

“força de trabalho pode ser trocada por dinheiro, mediante o artifício do acordo de 

vontades que submete o trabalhador ao capitalista” (MASCARO, 2013, p. 21), 

relevando a posição desigual entre eles, aquele que come e aquele que tem fome. 

Destarte, na economia da livre empresa privada defendida por Friedman (1977), o que 

se apresenta como fundamental aos indivíduos não é a igualdade de direitos, mas a 

necessária igualdade de oportunidades, pois os indivíduos são movidos por escolhas que 

irão beneficiá-los; desse modo, as ações de governo - aqui considerado Estado - devem 

ser no sentido de manter a lei e a ordem, em intervenções que promovam a economia da 

livre empresa privada e para suprir as necessidades mínimas dos indivíduos buscando 

abrandar a pobreza, mas não eliminá-la. 

 
O coração da filosofia liberal é a crença na dignidade do indivíduo, 
em sua liberdade de usar ao máximo de suas capacidades e 
oportunidades de acordo com suas próprias escolhas, sujeito somente 
à obrigação de não interferir com a liberdade de outros indivíduos de 
fazer o mesmo. Este ponto de vista implica na crença da igualdade 
dos homens num sentido; em sua desigualdade noutro. 
(FRIEDMAN, 1977, p. 169) 
 

A era capitalista, historicamente, surge como superação do sistema de 

acumulação feudal da sociedade conduzida pela classe burguesa de ideário liberal. 

Constantes crises e novas relações sociais reformularam (e ainda reformulam) as 
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estruturas econômicas, políticas e sociais5 estabelecidas e cujos efeitos são percebidos 

na organização econômico-social, diretrizes, estratégias, ações e políticas públicas de 

Estado (CHAVES; ZWICK, 2016; RAMOS, 2016). 

Nessa estruturação neoliberal, o indivíduo é facetado entre membro da sociedade 

burguesa, individualista e egoísta, e cidadão do Estado, abstrato e moralizado. Seus 

direitos são delimitados “na separação do homem em relação ao seu semelhante” 

(SAVIANI, 2008, p. 231). A racionalidade neoliberal sobrepõe o livre mercado à 

administração pública, considerando que o “papel do governo (...) é o de fazer alguma 

coisa que o mercado não pode fazer por si só, isto é, determinar, arbitrar e por em vigor 

as regras do jogo6” (FRIEDMAN, 1977, p. 33). Dessa forma, os planos de reformas 

implantados pelo Estado neoliberal não objetivam eliminar as contradições essenciais 

do modo de reprodução capitalista, isto é, a determinante necessidade de exploração da 

força de trabalho para acumulação e concentração de capital.  

 
Nesse sentido, a problemática da desigualdade advém do processo de 
produção e não da má distribuição da riqueza, posto que a separação 
entre proprietários e não proprietário é estabelecida no momento da 
produção. (FIGUEIREDO, 2013, p. 7). 
 

Conforme apontam Chaves e Zwick (2016) e Ramos (2016), com o 

aprofundamento do ideário neoliberal, o Estado burguês-capitalista ganha uma nova 

roupagem, pois passa a funcionar através de um “modelo gerencialista de gestão 

objetiva” que “agrega princípios, valores e estratégias provenientes da administração 

privada” (RAMOS, 2016 p. 547-548) denominada genericamente Nova Gestão Pública. 

Entretanto, importa esclarecer que o conjunto de ideias da NGP não é um subproduto do 

neoliberalismo, dado que desde a década de 1950 há discussões de suas bases no meio 

acadêmico. Este tipo de apropriação é uma estratégia de predominância ideológica, 

conferindo ao neoliberalismo aparente originalidade e força persuasiva (DRAIBE, 

1993). Há também a apropriação do pensamento liberal, da liberdade e prioridade do 

Mercado sobre o Estado, da individualidade irrestrita sobre a coletividade e o 

entendimento de Estado mínimo, como aquele que não intervirá no “livre jogo dos 

                                                             
5Política/econômica/social keynesianas, alterações do mundo capitalista para o sistema 
político/econômico/social de base comunista, além da virada e consolidação política/econômica/social 
neoliberal 
6 Milton Friedman (1977) entende a manutenção da lei e da ordem; a execução de contratos estabelecidos; 
a definição do significado dos direitos de propriedade e sua execução; a organização e estrutura monetária 
como regras do jogo do capitalismo competitivo de responsabilidade governamental. 
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agentes econômicos” (DRAIBE, 1993, p. 88), direcionando a racionalidade econômica 

“para o enxugamento da atuação do Estado notadamente no campo social” (RAMOS, 

2016 p. 548). 

Em termos mais simples, a reestruturação neoliberal das políticas sociais se 

orienta pelos princípios de descentralização, focalização e privatização (DRAIBE, 

1993). Na prática, é a aplicação residual de recursos em políticas públicas distintas para 

o público de maior vulnerabilidade social. Desloca a responsabilidade estatal de 

produção de bens e serviços para o setor privado-empresarial em contraposição a 

tradição universalista do Estado provedor e do pensamento marxiano de igualdade e 

liberdade7 (RAMOS, 2016; PEREIRA, 2013; DRAIBE, 1993). 

Segundo Milton Friedman (1977), a manutenção da lei e da ordem, a execução 

de contratos estabelecidos, a definição do significado dos direitos de propriedade e sua 

execução, a organização e estrutura monetária como regras do jogo capitalista são 

responsabilidades do governo; porém, justificam ações públicas em face de “certas 

condições técnicas ou semelhantes que tornam difícil tal execução” (FRIEDMAN, 

1977, p. 33) ao mercado. Para Friedman (1977, p. 33) “uma sociedade democrática e 

estável é impossível sem um grau mínimo de alfabetização e conhecimento por parte da 

maioria dos cidadãos e sem a ampla aceitação de um conjunto comum de valores”. 

Em vista disso, o investimento em políticas públicas educacionais se justifica 

pelos efeitos laterais da instrução, isto é, toda sociedade desfruta do ganho educacional 

das crianças. Entretanto, Friedman (1977, p. 82) aponta que o “governo poderia exigir 

um nível mínimo de instrução financiada dando aos pais uma determinada soma 

máxima anual por filho, a ser utilizada em serviços educacionais “aprovados””. Assim, 

a intervenção estatal na educação deveria se restringir a certificar escolas com padrões 

mínimos de qualidade (programas educacionais, conteúdos mínimos comuns e 

sanitários), não sendo possível ou não lucrativo ao mercado, o que justificar-se-ia a 

administração das escolas pelo governo. As bases institucionais de investimentos devem 

ser na educação básica, pois os outros níveis não apresentam os efeitos laterais amplos a 

sociedade. Assim sendo, Friedman (1977) aponta o investimento em capital humano por 

                                                             
7 Não é objeto deste artigo adentrar pormenorizado ao pensamento marxiano, porém indico o trabalho de 
PEREIRA, Potyara Amazoneida Pereira. O sentido de igualdade e bem-estar em Marx. Ensaio: Revista 
Katálysis, Florianópolis, v. 16, n. 1, p. 37-46, jan./jun. 2013. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rk/v16n1/v16n1a05.pdf Acesso em: 12 jul. 2019. 
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meio do mercado ou de forma direta (através dos seres humanos envolvidos) a uma taxa 

de retorno financeiro análoga ao investimento em capital não humano. 

Desse modo, o núcleo argumentativo neoliberal8 e a orientação teórico-político 

da Nova Gestão Pública para a administração do Estado (modelo gerencialista de 

gestão) naturalizaram os interesses privados-empresariais nas ações e estratégias 

voltadas aos interesses públicos, determinando-os a frações de mercado e o cidadão 

individual à preferência de consumo (CHAVES; ZWICK, 2016). 

 

3 Apontamentos da Nova Gestão Pública nas políticas educacionais do governo 
federal e do Estado de São Paulo 

No Brasil, o modelo gerencialista da administração pública torna-se evidente no 

início da década de 19909, com o presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992)10. 

Ao longo na década de 1990, aprofundam-se e consolidam-se os pressupostos e 

mecanismos da reforma estatal gerencialista, com a execução do Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) no primeiro semestre de 1995, a partir da 

criação do MARE (Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado), liderado 

por Luiz Carlos Bresser-Pereira (RAMOS, 2016; SILVA, 2017), já no governo de 

Fernando Henrique Cardoso. Sua intencionalidade foi utilizar o PDRAE como ponto de 

partida para a mudança dos modelos heterogêneos das administrações públicas (modelo 

burocrático e modelo patrimonialista) em uma Administração Pública gerencial 

fundamentada nos princípios da “Nova Gestão Pública” (New Public Management) 

(DASSO JÚNIOR, 2014).  

 
a) a “lógica do privado” deve ser a referência a ser seguida; b) o 
mercado é quem deve formular políticas públicas; c) os serviços 
públicos devem abandonar as fórmulas burocráticas para assumir a 
modalidade da concorrência empresarial; d) o cidadão deve converter-
se em cliente; e) a gestão deve ser apartada da política (DASSO 
JÚNIOR, 2014 p. 15-16). 

                                                             
8 Não intervenção ao livre exercício da vontade individual, ao mercado e em nenhuma de suas forças e 
fatores 
9 O Consenso de Washington em 1989 foi o marco dessa estratégia político-gerencialista. Os países ali 
reunidos, representados por economistas de cunho liberal, estabeleceram um conjunto de políticas de 
ajustamento das economias nacionais dos países em desenvolvimento ao processo de mundialização do 
capital, com destaque ao rígido controle das contas públicas e, no caso brasileiro, adoção de elevadas 
taxas de juros. Com base nos pressupostos do monetarismo, defenderam a elaboração de bases para uma 
nova política econômica, social, cultural e educacional. (PIOLLI; SILVA; HELOANI, 2015, p. 593) 
10 Primeiro presidente brasileiro eleito por voto direto no pleito eleitoral em 1989, retomando a 
organização civil-constitucional de um Estado Democrático de Direito, após o regime militarista (1964-
1985) 
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O entendimento é que para a administração pública ser eficaz era necessário 

utilizar-se de princípios privatistas-empresariais. Segundo Brasil (1995), o PDRAE tem 

a intencionalidade de fortalecer as funções de regulação e de coordenação do Estado, 

com foco na administração pública federal e, progressivamente, verticalizar diretrizes e 

programas aos níveis estadual e municipal. 

 
Considerando esta tendência, pretende-se reforçar a governança - a 
capacidade de governo do Estado - através da transição programada de 
um tipo de administração pública burocrática, rígida e ineficiente, 
voltada para si própria e para o controle interno, para uma 
administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para o 
atendimento do cidadão. (BRASIL, 1995, p. 13) 
 

A partir da Reforma se fortalece a função do Estado promotor e regulador do 

desenvolvimento econômico e social e deixa de ser sua responsabilidade direta o 

desenvolvimento pela via da produção de bens e serviços. A redução do aparelho do 

Estado redimensiona a estrutura com ações de descentralização, privatização e 

focalização de gastos sociais “para o setor público não-estatal da execução de serviços 

que não envolvem o exercício do poder de Estado” (BRASIL, 1995, p. 12), como em 

serviços de saúde e educação. A mudança institucional de atividades exclusivas do 

serviço público em atividades não exclusivas foi estratégia utilizada para viabilizar um 

ajuste fiscal no orçamento do Estado, ficando ao exercício do serviço público e 

organização exclusiva do Estado o monopólio da violência legal, o poder de legislatura 

e tributação (CHAVES; ZWICK, 2016; RAMOS, 2016; DRAIBE, 1993; BRASIL, 

1995). Desse modo, “a combinação entre o Estado subsidiador/financiador e a gestão 

gerencial é a mais adequada e, por isso, as organizações públicas não estatais são bem-

vindas ao novo modelo” (BRESSER-PEREIRA, 1997 apud VIZZOTO; CORSETTI; 

PEGORARO JÚNIOR, 2019, p. 63). 

Tais fundamentos se pretendem universais e independentes das singularidades 

sociais, culturais e econômicas de cada país e das consequências ao cidadão individual. 

Sustenta cinicamente a relevância da cidadania do indivíduo em momentos e processos 

controlados de decisão (pleito eleitoral, orçamentos participativos, conselhos 

administrativos ou deliberativos etc); no entanto, é claro o estabelecimento nas decisões 

coletivas de uma separação entre técnica e política, fundamentada na lógica 

mercadológica e racionalidade econômica. (SILVA, 2017; DASSO JÚNIOR, 2014). 
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Visando responder à necessidade de qualificação do trabalho e 
permitir aos países pobres a inserção no mundo globalizado, no final 
do século XX, a educação passa a ser prioridade no cenário 
internacional e, a partir dos anos 1990, vários eventos mundiais 
reforçam a posição estratégica da educação. (MARTINS, 2012, p. 93) 
 

Segundo Ferreira Júnior, Lucena e Ferreira (2011, p. 852) “esse movimento 

colocar-se-á para os processos de mudanças na esfera educacional”, criticando 

radicalmente os sistemas públicos de ensino básico e superiores e apontando a 

instauração formativa mercantil-instrumental e a busca de um novo cidadão. 

O processo de mudança do papel do Estado iniciado na década de 1990 e as 

reformas educacionais, sob o esteio da Nova Gestão Pública, impõe a lógica privado-

empresarial à política educacional, em conformidade com “objetivos econômicos, de 

empregabilidade, produtividade e competitividade” (LIMA, 2011, p.4 apud PIOLLI; 

SILVA; HELOANI, 2015, p. 594), apoiado no discurso de agilidade administrativa e 

técnica apartado da política, sob o véu de austeridade financeira e responsabilidade do 

bem comum (SILVA JÚNIOR; MESSINA, 2016; PIOLLI; SILVA; HELOANI, 2015). 

Na prática, as reformas educacionais11 são intervenções consentidas das agências 

multilaterais12, em que se destacam processos de descentralização e autonomia 

educacional, apoiadas em “projetos de parceria com o setor privado e nos programas de 

desconcentração administrativa” (PIOLLI; SILVA; HELOANI, 2015, p. 594). Outra 

característica vinculada “a “qualidade da educação” fundamenta-se em pressupostos 

essencialmente quantitativos e de ranqueamentos com base nos resultados das 

avaliações externas” (MESKO; SILVA; PIOLLI, 2016, p. 157) que influenciam na 

formação discente e no trabalho docente. 

Diante desse quadro, em nível nacional a Lei nº 9394/1996 de diretrizes e bases 

da educação brasileira, os Planos Nacionais da Educação (2001-2010) e (2014-2024), a 

Lei nº 11.494/2007 que regulamenta o FUNDEB, além dos outros marcos legais e 

regulatórios se orientam pela lógica da descentralização [desconcentração] vertical 

                                                             
11 Tem destaque alguns eventos internacionais em que o Brasil foi consignatário: • Conferência Mundial 
de Educação – Jomtien, Tailândia (1990). • Cúpula de Nova Délhi – Índia (1993). • Conferência Nacional 
de Educação para Todos – Brasil (1994). • VI Conferência Ibero-Americana da Educação – Chile (1996).  
12 FMI (Fundo Monetário Internacional) e Banco Mundial são dois organismos internacionais que 
prescrevem políticas econômicas neoliberais e procuram desenvolver princípios jurídico-políticos e 
padrões socioculturais, através de financiamento de projetos voltados principalmente ao combate a 
pobreza, a educação, a agricultura e a saúde através de parceiras com o mercado. Mais informações: 
http://books.scielo.org/id/d4swh/pdf/martins-9788539302437-06.pdf  
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administrativa, da avaliação de proficiência como principal indicador da qualidade dos 

sistemas de ensino, de políticas meritocráticas de responsabilização dos profissionais da 

educação e do magistério e novas regulações de controle e desempenho dos resultados. 

(PIOLLI; SILVA; HELOANI, 2015; SOUZA; CABRAL NETO, 2017; RAMOS, 

2016). 

Como exemplo, o governo federal no ano de 2007, promoveu a implementação 

da Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) com um prazo de 15 anos para 

completar as iniciativas, ações e programas do Ministério da Educação (MEC). Com o 

objetivo de desenvolver de forma articulada as ações do MEC, o Plano de Ações 

Articuladas (PAR) é um dispositivo de gestão estadual ou municipal que estabelece nas 

em suas políticas educacionais diretrizes, metas, instrumentos avaliativos e de controle 

dos sistemas próprios de ensino básico voltados para a qualidade da educação em 

conformidade com PDE (SILVA; FERREIRA, 2018). Em simultâneo foi implementado 

o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação com a publicação do Decreto nº 

6.094/2007, que regula as ações de assistência técnica e financeira do MEC ao Estados e 

Municípios. A medida que os entes federativos aderem ao Plano de Metas, assumem 

responsabilidade com as diretrizes e metas estabelecidas no PDE e apresentam através 

do Plano de Ações Articuladas (PAR) as estratégias de execução das ações (SILVA; 

FERREIRA, 2018; CAMINI, 2010). Já em relação ao apoio financeiro, o PDE se 

assenta através dos recursos constitutivos do FUNDEB ao atendimento dos entes 

federativos que aderiram ao Plano de Metas, ampliando o investimento do governo 

federal para o financiamento dessa política (CAMINI, 2010; SAVIANI, 2007). 

Diante do exposto a administração pública federal, medidas de racionalização 

econômico-administrativas, controle de despesas e de resultados de forma 

descentralizada, articulação institucional, delegação de autoridade de responsabilidade 

ao gestor e prestação de contas das ações e decisões são as linhas estruturantes das 

políticas educacionais do ensino básico e do ensino superior13 em tempos neoliberais 

fundamentadas na Nova Gestão Pública. 

                                                             
13 Permito-me apontar o programa Futura-se para as instituições públicas federais de ensino superior. Não 
tenho elementos para uma análise, pois esta em tramitação na administração federal o programa. Porém 
pelas informações disponibilizada pelo governo o programa é marcado pela lógica da livre empresa 
privada, da administração gerencialista, sequestro da produção de bens e serviços públicos e do 
orçamento público.  Mais informações: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=78211 
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Em São Paulo, nos últimos 24 anos14, os pressupostos da Nova Gestão Pública 

na administração pública foram introduzindo e consolidando uma cultura gerencialista 

na estrutura do Estado. Desse modo, as políticas públicas, ações e estratégias de 

governo mantiveram coerência ideológica, parâmetros centrais e sequência gerencial, 

influenciando as políticas educacionais. Assim, a ação da Secretaria da Educação do 

Estado de Paulo caracteriza-se pela reestruturação organizacional, descentralizando as 

responsabilidades e manutenção das escolas ao nível municipal; pelo fortalecimento das 

parcerias privado-empresarial com o setor público no desenho de políticas educacionais, 

em modelos escolares (gestão e ensino) e na realização de projetos pedagógicos em 

escolas estaduais. Ademais, a valorização por mérito e avaliação de desempenho foram 

as linhas estruturais para a carreira do magistério da rede de ensino pública estadual 

(RAMOS, 2016; PEREIRA, 2013). 

Assim, o sistema de ensino público paulista, 

 
“a partir de 1995, apresenta clara e fortemente a presença do princípio 
da racionalização organizacional e dos gastos com o setor, segundo o 
modelo gerencialista assumido, tendo em vista, ao mesmo tempo, a 
redução do tamanho do Estado e sua manutenção no controle e poder 
decisório”. (RAMOS, 2016, p. 553-554)  
 

Desse modo, a revisão do papel do Estado redimensiona a estrutura produtora e 

executora para coordenadora e reguladora de bens e serviços em parcerias com os 

municípios e o setor privado-empresarial. Assim no campo educacional, esse 

ordenamento gerencialista se manifesta por meio da implementação de programas, 

ações e iniciativas da SEE/SP e também nas políticas públicas educacionais 

influenciadas ou desenhadas pela classe empresarial (RAMOS, 2016; PEREIRA, 2013; 

TERTO; PEREIRA, 2011; REZENDE, 2006)  

À vista disso, o setor privado-empresarial se estabelece de forma orgânica aos 

rumos da educação paulista com a publicação do Decreto nº 57.571/2011 que 

regulamenta o Programa Educação-Compromisso de São Paulo. O ponto central é 

reorganizar as ações, programas e iniciativas da SEE/SP ao modelo da Nova Gestão 

                                                             
14 O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), há 24 anos no governo do Estado São Paulo, 
venceu, em 2018, sua 7ª eleição governamental, com o candidato, agora eleito, João Doria. A época do 
lançamento e do funcionamento das primeiras escolas Programa de Ensino de Integral, o mandato ao 
governo do Estado era de Geraldo Alckmin (2011-2014), também do PSDB.  
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Pública, prescrevendo novas formas de controle e avaliação individualizada relaciona ao 

cumprimento de metas estabelecidas e quantificáveis para elevar o índice dos 

indicadores de desenvolvimento da educação vinculando a uma bonificação de 

produtividade (PIOLLI, 2016; MESKO; SILVA; PIOLLI, 2016). Desse modo, o avanço 

da responsabilização do indivíduo pelos resultados está na centralidade do Programa 

Educação-Compromisso de São Paulo. 

Destarte, desde a ascensão do PSDB ao governo estadual, novas relações entre a 

administração pública e sociedade estão em movimento. O aprofundamento dos 

pressupostos neoliberais e gestão gerencialista estão desenhando políticas, programas e 

ações de todos os setores públicos estaduais. A consolidação dos setores empresariais na 

organicidade da administração pública procura converter o cidadão de direitos 

protegidos pela Constituição Federativa do Brasil em cliente individual dotado de 

instrumentos de reclamação de serviços públicos prestados pelo setor privado-

empresarial. Outra ofensiva é afastar os indivíduos da luta política ao bem público e 

gestionar a defesa ao voluntarismo e parceiras públicos privadas (RAMOS, 2016; 

DASSO JÚNIOR, 2014). 

 

4 Considerações Finais 

Procurei fazer alguns apontamentos com base em revisão de literatura dos 

princípios da Nova Gestão Pública e de pressupostos neoliberais na construção de 

políticas públicas no campo educacional da administração pública federal e do Estado 

de São Paulo. 

Se destaca nas reformas educacionais a utilização do receituário da Nova Gestão 

Pública, da influência dos organismos internacionais solidificando a entrada do setor 

privado-empresarial e aprofundando os instrumentos de monitoramento, 

acompanhamento e avaliação dos indivíduos, das metas e dos resultados esperados nos 

programas, ações e iniciativas governamentais. 

O estudo realizado permite compreender o estágio atual de influência da cultura 

gerencialista nas políticas públicas educacionais. O mérito individual e a abordagem da 

competência introduzidos no dia a dia das escolas públicas são iniciativas 

governamentais de uma política de qualidade na educação em que se aprofunda a 

responsabilização dos trabalhadores docentes, a reorganização dos currículos e a 

descentralização do ensino empregando critérios da administração privado-empresarial. 
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O resultado disso é o cultivo de fundamentos que se pretendem universais e 

independentes das singularidades de cada comunidade escolar ou indivíduo. Diante 

disso, é necessário trazer à ordem do dia o desenvolvimento humano a partir de bases 

iguais por meio do conhecimento mais desenvolvido da humanidade. 
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 

EDUCAÇÃO NÃO PRESENCIAL 

 

Laíse Silva Lemos1 
Rita Rodrigues de Souza2 

 

Resumo 

O presente resumo apresenta uma reflexão sobre o atual cenário disposto para a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), com resultados do projeto de Extensão do IFG- Campus Jataí 
intitulado “Uso das Ferramentas da Educação a Distância (Lead) na modalidade Educação 
de Jovens e Adultos”, encerrado no ano de 2018. A proposta da pesquisa dialoga com o 
GT-07 por provocar questionamentos em relação à Educação Básica, especificamente na 
modalidade EJA, ao mundo do trabalho possivelmente limitado e direcionado para esse 
público e ao/à docente, pilar nessa mediação, impulsionando uma nova prática educativa. 
Para responder os objetivos, a abordagem usada foi a pesquisa qualitativa, por permitir que 
aspectos subjetivos dos/as participantes entrevistados/as pudessem ser captados e 
analisados em forma de dados. As ferramentas técnicas constituíram-se de aplicação de 
questionários, com questões fechadas (idade, sexo, religião, estado civil, renda, 
escolaridade) e questões abertas em blocos que se relacionam com os objetivos da 
pesquisa.  Os objetivos contemplaram o conhecimento do mundo digital e suas ferramentas 
no intuito de aprimorar conhecimentos sobre a educação em Lead e, assim, aperfeiçoar 
profissionalmente os jovens e adultos com os cursos disponíveis gratuitamente na rede, 
redimensionando a esfera educacional de transferir informações para transformação do 
conhecimento acumulado. Como resultado, foi possível refletir sobre a escola, enquanto 
instituição orquestrada na era industrial, que deveria capacitar para o viver em sociedade, 
notoriamente considerado cidadão pleno aquele que gozasse de um emprego, daí a escola 
moldar para o trabalho, para uma escola contemporânea que pretende romper com essa 
lógica, e ir além do trabalho enquanto função e resposta para o capital. Assim, a 
capacitação do/a cursista o/a direciona para a autonomia de escolhas, e busque futuramente 
por cursos gratuitos ou não, na internet que melhore e qualifique currículo formal de 
acordo com desejos e necessidades deles/as. Buscamos devolver para a comunidade local, 
em forma do curso de inclusão digital, conhecimento acerca das possibilidades que o 
mundo digital oferece, alinhando para o participante, a motivação futura de buscar cursos, 
formação continuada e até mesmo uma graduação via Lead, que ofereça uma organização 
de tempo flexível para os estudos deles/as. 

                                                             
1 Mestra em Sociologia, IFG- Campus Jataí, laisselemos@hotmail.com 
2 Doutora em Estudos Linguísticos, IFG-Campus Jataí, souzarrodrigues@hotmail.com. 
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1 Introdução 
 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Brasil, é relativamente nova na história 

do Brasil, especificamente podemos datar 1947 com a Campanha Nacional de Educação de 

Adolescentes e Adultos (CEAA), dada por Lourenço Filho. Como recorte, temos na figura 

de Paulo Freire forte expressão pela educação popular, logo, pela educação de jovens e 

adultos (Aranha, 1996), e posteriormente com o projeto Movimento Brasileiro de 

Alfabetização – MOBRAL-, criado pela lei 5.379, de 15 de dezembro de 1.967, 

implementando durante a Ditadura Militar no Brasil e posteriormente substituído pelo 

Projeto Educar. Para Menezes (2001), o projeto MOBRAL recebeu inúmeras críticas por 

apenas preocupar com a decodificação de letras e números, em aspectos funcionais para os 

sujeitos e não de desenvolvimento de autonomia e crítica.  

O Projeto Educar também não alcançou as metas estabelecidas, de erradicação do 

analfabetismo nas populações de jovens e adultos no Brasil. E, vários projetos foram sendo 

implementas e descartados, dando uma descontinuidade histórica para a Educação de 

Jovens e adultos. Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394/96 e das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos, Parecer n° 11/2000, a 

EJA ganha a dimensão de escolarização e a compreensão que essas pessoas tiveram seu 

direito líquido e certo subtraído e que agora o Estado deveria arcar com a devoluta desse. 

Assim, os indivíduos que por quaisquer motivos, não concluíram seus estudos na idade 

regular, independente das justificativas que se apresentem, o Estado agora dever organizar 

e planejar formas de acesso e permanência dessas pessoas, de forma que todas suas 

potencialidades pudessem ser promovidas, e o processo de ensino e aprendizagem possa 

ser conduzido com sucesso em sua íntegra.  

 Para esse entendimento, diversos outros documentos foram sendo construídos com 

ampliações conceituais para EJA como o parecer do Conselho Nacional de Educação 

(2000), e ainda o fim da nomenclatura Ensino Supletivo, por Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) anunciando novas formas de conceber e estruturar o ensino para esse 

público.  

 Nesse vértice, a EJA é integrada ao rol de políticas públicas de direito do indivíduo 

e dever do Estado, ao qual ações devem ser planejadas, metas estipuladas para que todos 
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contemplem do direito à educação, tal qual consta na Constituição Federal de 1988, tendo 

no esteio das normativas que o indivíduo que integra esse público possui especificidades 

ímpares advindos de seus processos de experiências anteriores de socialização, do mundo 

do trabalho e trocas culturais e bagagens de vida. Esse conhecimento precisa ser 

reconhecido por seus pares e educadores como conhecimento, produção, signo e 

significado e deve ser utilizado alinhado aos conteúdos escolares na promoção e 

consolidação de suas competências e habilidades individuais e coletivas. Também, para a 

promoção e a recriação de valores, de forma que o resultado do processo de ensino 

aprendizagem transforme sua realidade e de seus pares (SOUZA, 2007). 

 Não obstante, temos mais uma objeção na construção da educação para a EJA, que 

além de ser um público não preterido (DI PIERRO, 2008), a sociedade da informação 

cresce de forma efêmera e reforça uma exclusão social dos bens produzido socialmente e 

agora digitalmente.  

 

O termo sociedade da informação enfatiza o papel da informação na sociedade. 
Mas afirmo que informação, em seu sentido mais amplo, por exemplo, como 
comunicação de conhecimentos, foi crucial a todas as sociedades, inclusive à 
Europa medieval que era culturalmente estruturada e, até certo ponto, unificada 
pelo escolasticismo, ou seja, no geral uma infraestrutura intelectual [...]. Ao 
contrário, o termo informacional indica o atributo de uma forma específica de 
organização social em que a geração, o processamento e a transmissão da 
informação tornam-se as fontes fundamentais de produtividade e poder devido às 
novas condições tecnológicas surgidas nesse período histórico. (CASTELLS, 
1999, p.64-65). 

 
 
 Assim, para aqueles que não compreendem o mundo digital, estão excluídos e lhe 

escapam uma gama de oportunidades, inclusive de empregabilidade. A nova Divisão 

Internacional do Trabalho já sinaliza esses atenuantes, pela qual a informação é poder, 

como já mencionada pelo autor acima, e mutualmente influencia e é influenciada no 

processo produtivo. Com esse cenário um novo desafio para EJA se consolida: Educação 

para conhecer, conhecer para tomar posse dos bens socialmente produzidos, produzir para 

uma sociedade mais justa, acessar a justiça social para exigi-la também para seus pares, e 

agora, incluir digitalmente o público da EJA arquitetando novas experiências para vida em 

coletivo.  

 Como a pauta da Educação de Jovens e Adultos não está em lugar consagrado nas 

políticas públicas, temos que organizar outras formas de trazer em evidência o direito a 

Educação das pessoas que foram excluídas do processo educacional em idade regular, e em 
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relevo que a inclusão digital está no rol para uma sociedade que pretende findar/diminuir 

as desigualdades sociais.  

 Considerando a discussão inicial, nosso objetivo nesse artigo, é a partir dos análise 

e reflexões realizadas durante o projeto de extensão no IFG- Campus Jataí intitulado “Uso 

das Ferramentas da Educação a Distância (Lead) na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos”, encerrado no ano de 2018.   

 

1.1 Objeto de Análise 

 Público do projeto de extensão realizado no IFG- Campus Jataí intitulado “Uso das 

Ferramentas da Educação a Distância (Lead) na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos”, encerrado no ano de 2018. 

 

1.2 Objetivos 

 Refletir sobre a inclusão digital nos processos educativos na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 Identificar a ressignificação da tecnologia na vida dos estudantes da EJA 

 

2 Referencial Teórico 

 2.1Educação de Jovens e Adultos 

 

 A Educação de Jovens e Adultos é recente em nosso país, vindo de uma trajetória 

de descontinuidade de políticas públicas que dificultou a emancipação real de ordenamento 

por ações governamentais que realmente abarcasse esse público em sua especificidade. No 

Brasil colonial, quase uma inexistência de políticas para esse público, e algumas iniciativas 

no Brasil Império já que  

 

[...] a fragilidade da educação ou do sistema de educação (se assim pode ser 
chamado) naquele período, considerando que a educação não era responsável 
pelo aumento da produtividade, pois esta se dava a partir do aumento do número 
de escravos, o que refletia o descaso dos dirigentes com a educação. 
Várias reformas educacionais da época do Brasil Império preconizavam que 
deveria haver classes noturnas de "ensino elementar para adultos analfabetos". 
Entretanto, referências mais concretas sobre o ensino noturno para a população 
adulta datam do relatório apresentado pelo ministro José Bento da Cunha 
Figueiredo, no qual informava o número de 200 mil alunos que frequentavam a 
escola, em 1876, evidenciando a difusão, na época, do ensino noturno para 
adultos. (CUNHA, 1999, p.09) 
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Podemos notar que Educação sempre esteve atrelada ao modo de produção e 

acumulação capitalista, - e não como direito social - e ao movimento desse processo que os 

indivíduos ganham especificidades nas leis brasileiras. 

 Nesse sentido, com o desenvolvimento industrial brasileiro, já na década de 1930, 

temos um novo cenário político-econômico que engendra uma nova postura para a 

acumulação capitalista, um país que a paisagem urbana populacional cresce devido ao 

processo de instalação de indústrias no país. Essa “nova paisagem industrial” brasileira 

requer uma nova qualificação da força de trabalho, que notadamente exige um público que 

domine novas técnicas, nova disciplina para mente e corpo, que adapte as novas exigências 

do capital emergente. A classe trabalhadora, jovem e adulta, porém analfabeta não condizia 

com essa nova acumulação do capital, e as ações governamentais irão se mobilizar para 

garantir o mínimo educacional para esse público alinhando ao Brasil industrial.  

 

Em 1940, frente aos altos índices de analfabetismo no País, a educação de 
adultos passa a ter relevância e uma certa independência, a partir da criação de 
um fundo destinado à alfabetização e à educação da população adulta analfabeta. 
Ao final da ditadura de Getúlio Vargas, em 1945, há um movimento de 
fortalecimento dos princípios democráticos e, com a criação da Unesco 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), solicitam-
se aos países integrantes esforços no sentido de se educar a população adulta 
analfabeta. (CUNHA, 1999, p.10) 

 

 A lógica proposta no Estado Novo (1937-1945) é que o analfabetismo é causa do 

atraso no desenvolvimento brasileiro e não o inverso, o que provoca a busca por 

“culpados” e impede de relacionar estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais da 

exclusão dos jovens e adultos do processo educacional. Nessa lógica, uma educação 

dualista é legitimada pela elite (formação intelectual para os dirigentes, elite, e formação 

técnica para os trabalhadores e seus filhos), como por exemplo a criação do chamado 

“Sistema S” (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial – SENAC), dirigidos funcionalmente por representantes do 

mundo empresarial para melhor alinhar seus interesses com a qualificação desejada da mão 

de obra da classe trabalhadora, como o fito qualificar e encaminhar ao trabalho. 

 Após 1945, encerra o Estado Novo e a necessidade latente por mão de obra técnica 

para atender as indústrias, o público de jovens e adultos que não conseguiram em idade 

regular ingressar e permanecer na educação regular e/ou na educação profissionalizante, 

ser submetidos a escolarização em massa advindas de campanhas por alfabetização que irá 
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transcorrer um logo período na história, por volta de até 1960, depois movimentos sociais 

realizam o levante em prol de uma escolarização qualitativa que ganha força com a 

abertura política do país. (BEISEGEL, 1974). 

 A literatura posta por Beisegel (1974) retrata que as políticas governamentais 

entendiam esse público de forma pejorativa, “indivíduos não ajustados” ao meio social, 

incapazes de produzir algo, daí trazer o atraso ao desenvolvimento brasileiro. Digno de 

reflexão que esse histórico ainda se repete atualmente, não em documentos, mas em 

atividades práticas docentes, quando percebemos a persistência de metodologias e 

didáticas infantilizadas para esse público. 

 

As dificuldades com a educação em massa são acompanhadas de propostas 
técnico-pedagógicas para a educação de adultos que não se limitam à 
escolarização. As críticas ao método de alfabetização da população adulta, por 
sua inadequação à clientela, bem como pela superficialidade do aprendizado no 
curto período de alfabetização, remeteram a uma nova visão sobre o problema do 
analfabetismo e à consolidação de uma nova pedagogia de alfabetização de 
adultos que tem como principal referência o educador Paulo Freire. (CUNHA, 
1999, p.11) 

 
 Inaugurada a década de 1990, novos rumos para a EJA são estabelecidos, com 

perdas significativas para esse grupo e para os movimentos sociais que tanto lutaram por 

uma educação de qualidade para jovens e adultos. De acordo com Haddad e Di Pierro 

(2011), políticas neoliberais reduziram a presença do Estado no fomento de políticas que 

atendessem essa população.  

 

Uma das medidas adotadas em março de 1990, logo no início do governo 
Fernando Collor de Mello, foi a extinção da Fundação Educar. Esse ato fez parte 
de um extenso rol de iniciativas que visavam ao “enxugamento” da máquina 
administrativa e à retirada de subsídios estatais, simultâneas à implementação de 
um plano heterodoxo de ajuste das contas públicas e controle da inflação. Nesse 
mesmo pacote de medidas foi suprimido o mecanismo que facultava às pessoas 
jurídicas direcionar voluntariamente 2% do valor do imposto de renda devido às 
atividades de alfabetização de adultos, recursos esses que conformavam o fundo 
que nas duas décadas anteriores financiara o MOBRAL e a Fundação Educar 
(HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.121) 

 

É o momento de descentralização financeira (ou desobrigação) de políticas públicas 

para promoção da escolarização de jovens e adultos, da União para os municípios e 

estados, os primeiros prioritariamente preocupados com o ensino fundamental e o segundo 

com o fundamental e o atual ensino médio. Esse processo de “enxugamento” neoliberal 

persiste até os dias de hoje. 
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2.2 O mundo digital e a EJA 

 Com políticas públicas cada vez mais nefastas para o público discente da EJA, 

reorganizar os currículos e os saberes é premissa básica para compreender que além da 

instrumentalização do ler e escrever, esse grupo precisa ser reconhecido nas competências 

e habilidades desenvolvidas e isso, para o mundo globalizado, significa incluir 

digitalmente esses sujeitos. Não obstante, nem todos os docentes estão aptos para o mundo 

tecnológico, mas é necessário assumir uma postura de ação e gestão de aula, para 

transformar a vida do alunado na EJA. Novos significados surgem dentro dessa premissa. 

Por um lado, o professor precisa considerar que as necessidades formativas dos 

sujeitos da EJA vão de encontro à decodificação de uma vida social que estavam a 

margem. O choque entre essas realidades – formativa e vida social – deve ser considera no 

processo de ensino e aprendizagem. Ressaltamos, por exemplo, que de uma simples 

dificuldade de manusear um mouse para uma autoestima de conseguir escrever e ler na tela 

de um computador, de preencher uma ficha de cadastro, um documento online de inscrição 

de concurso, criar uma página em rede social, usar recursos como telefonia e mensagens de 

forma gratuita, gerar um boleto, enfim, suas vidas e perspectivas são ressignificadas, e a 

cada passo, o professor pode provocar autonomia desse alunado. 

Por outro lado, nossa prática já está mudando, uma vez que esse movimento de 

busca de conhecimento e de pertencimento a essa comunidade de aprendizagem já 

configuram um status diferente daquele que deseja mudar, mas não empreende nenhuma 

ação que possa resultar em uma mudança da prática em sala de aula. Nós, professores, 

sempre estaremos na condição de aprendizes. Isso não significa que estejamos atrás ou na 

frente dos nossos alunos, se refere a uma particularidade da própria profissão. Destacamos 

que a sociedade, a qual estamos inseridos, apresenta exigências de demonstração de 

habilidades informáticas incorporadas às múltiplas atividades desenvolvidas no contexto 

social e escolar. Ocorre, no entanto, que há um distanciamento entre o que conseguimos, 

nós professores e a instituição escolar, incorporar e a rapidez com que essas habilidades 

sofrem alterações, reflexo do desenvolvimento tecnológico digital.  

Para Freire (1996), “[...] ao risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou 

acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho não é apenas o 

cronológico” (p.35). Isso remete que o professor, em constante aprendizagem, e 
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preocupado com o mundo digital, pode aliar seus conteúdos e práticas com os recursos 

digitais, dinamizando outras competências e habilidades no educando. 

 

3 Resultados 

 Foi notável um ciclo que se torna comum na vida dos cursistas: trabalhar e deixar 

os estudos, e ter que retornar os estudos em busca de certificação para continuar 

empregados, devidos as exigências do mercado. O curso possibilitou um aprendizado de 

uma ferramenta prática para sua formação que alinhasse o seu desejo de estudar, com uma 

necessidade de qualificação e inclusão digital, dentro de um universo amplo de escolhas de 

cursos outros disponíveis no mundo digital.  

 A chamada inclusão digital para o público da EJA é ainda uma conquista a longo 

prazo, pois, foi perceptível uma aversão coligada com uma baixa autoestima no tratamento 

com os recursos técnicos digitais e com a rede. 

Ao final do curso, tivemos concluintes dezessete (17) de vinte (20) inscritos. 

Colocamos em relevo a importância da inclusão digital no processo educativo na EJA, 

como esses atores ressignificam suas trajetórias ao integrar as tecnologias em sua rotina, 

quais os impactos desses novos saberes em suas vidas e relações sociais. 

 Notamos que os desistentes não creditaram possibilidades reais em si de conseguir 

manusear as ferramentas de um computador. Para os que continuaram, os receios foram 

sendo trabalhados com diálogos e práticas motivacionais, dentro de sala, em conjunto num 

processo de socialização secundária que ao longo do curso foram dando resultados 

positivos.  

 Podemos destacar, como aspectos positivos a solicitação de continuidade do curso, 

de maior tempo de uso dos computadores, das falas dos cursistas que agora percebem no 

mundo digital outras possibilidades de acesso e aprendizagem, incluindo realização de 

cursos de graduação na modalidade à distância. 

 

5 Considerações finais 

 As políticas públicas que nortearam a educação para o público da EJA, 

historicamente atenderam aos ensejos de uma classe dominante ou, mais precisamente aos 

interesses do mercado de trabalho, colocando nas matrizes curriculares a questão da 

empregabilidade. As práticas do profissional em educação precisam consolidar um rol de 

mudanças de quebra de paradigmas e estereótipos como resgate de uma dívida histórica, 
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que não é exclusiva no ambiente educacional, mas, que é ponte para mudanças nas 

perspectivas de vida desses indivíduos.  

 O público que forma a EJA é extremamente diversificado em relação a idade, 

geração, vontades, perspectivas, história de vida que culminam em uma sala de aula, sendo 

necessário uma boa gestão por parte do docente, de tempo, espaço, ementas, conteúdos 

para compreender as particularidades e a extrema dimensão da heterogeneidade de modo 

que percebam parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. É necessário refletir 

constantemente sobre os motivos que levam esse grupo o retorno para as salas de aulas, 

primar por um processo educacional que não limite ao processo de empregabilidade, nem 

fragmentação de currículo.  

Foi possível notar, durante o curso de extensão, que o retorno para sala de aulas é 

uma busca instrumental qualitativa de competências para o mercado de trabalho, sendo um 

esforço profissional para organizar e projetar uma educação inclusiva que transborde esse 

primeiro desejo discente, para além da mera execução de tarefas mercantis, direcionando 

uma educação inclusiva para conhecimento e acesso aos direitos sociais, e integração aos 

bens socialmente produzidos.  
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Resumo 

O ato de estudar, de jovens do ensino médio técnico, em tempos de internet, constitui a 
temática abordada neste artigo. A inegável presença desse sistema global de redes de 
computadores na sociedade contemporânea e, consequentemente, dos recursos informacionais 
digitais que ela possibilita, impõe a necessidade de tratá-la no âmbito da Educação, visto que 
a dinâmica escolar é afetada pelas práticas sociais. Ignorá-las, seja em qualquer tema, é 
construir muros de areia que se dissolvem sem muito esforço, ficando somente o trabalho de 
tê-los levantado. A discussão sobre o uso dos recursos digitais na Educação, no âmbito do 
Grupo de Trabalho Educação Básica, Trabalho e Formação Docente pode gerar perspectivas 
de encaminhamentos para a atuação docente, com impactos no desenvolvimento discente. A 
pesquisa primou por identificar e discutir usos estratégicos de tecnologias digitais usadas nos 
estudos escolares pelos/as estudantes do 1º ano do Curso Técnico em Manutenção e Suporte 
em Informática, em 2018, no Instituto Federal de Goiás. Para a pesquisa, realizou-se um 
levantamento socioeconômico da turma e, também, aplicou-se uma autoavaliação de modo 
que os/as participantes pudessem refletir sobre os usos de recursos tecnológicos na 
organização e realização de estudos escolares. Neste artigo, tratamos, no momento, os dados 
da autoavaliação. A pesquisa caracteriza-se como quanti-qualitativa, de acordo Flick (2009) e 
fundamentamo-nos em Angrosino (2009) para coleta e análise de dados. O referencial teórico 
principal organiza-se em torno das discussões sobre o ato de estudar e a construção do 
conhecimento a partir de Severino e Severino (2012), González (2009), Demo (2011) e Mota 
(2001); e, ainda, trata o uso de recursos tecnológicos digitais no âmbito da Educação por meio 
de Castells (1999), Lévy (1999), Pireddu (2015) e Bonilla e Pretto (2015). Os principais 
resultados obtidos evidenciam que os/as jovens pesquisados/as mantêm uma relação íntima 
                                                           
1 Uma discussão mais ampliada, sobre essa temática, será publicada no capítulo do livro Educação no Brasil, no 
segundo semestre de 2019.  Contará com a participação de mais especialista na área de informática na Educação, 
prof. Dr. Aladir Ferreira Júnior. 
2 Doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Professora do Instituto Federal 
de Goiás (IFG), Câmpus Jataí. Atua no Ensino Médio Técnico Integrado Integral e no Núcleo de pesquisa sobre 
tecnologias aplicadas à educação (NINE). E-mail: rita.souza@ifg.edu.br. 
3Doutoranda em Educação, Universidade de Santiago de Compostela. Bibliotecária- documentalista do IFG, 
Câmpus Inhumas. Pesquisadora no Núcleo de Estudos e Pesquisa Interdisciplinar (NEPEInter) e Núcleo de 
Pesquisa em Leitura GPEL. E-mail: maria.souza@ifg.edu.br. 
4 Mestra em Sociologia, pela Universidade Federal de Goiás. Professora efetiva do IFG- Câmpus Jataí. 
Pesquisadora no Núcleo Estudos e Pesquisa em Meio Ambiente (NEPEMA). E-mail:laisselemos@hotmail.com. 
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com a tecnologia digital e diversificam a técnica de estudo. Chamou-nos a atenção, contudo, 
que somente quatro alunos/as mantêm horário fixo de estudo e treze estudam sempre no 
mesmo local. A ocorrência dessa prática pode ser devido o acesso à informação estar nas 
mãos dos/as jovens por meio de celulares, tablets e smartfones, por exemplo. A indicação do 
uso de agenda digital ficou restrita a treze participantes. Ressaltamos que o uso de videoaula, 
como recurso da internet utilizado para estudar, despontou na preferência dos/as jovens 
pesquisados/as. A análise dos dados acena para mudanças de comportamento desses/as jovens 
frente às possibilidades de recursos tecnológicos digitais para o auxílio nos estudos. Parece-
nos, entretanto, importante uma intervenção didática de modo a potencializar os usos desses 
recursos para fins acadêmicos.  
 
Palavras-chave: Construção do Conhecimento. Autonomia. Gestão do estudo. 

 

1 Introdução  

Com a presença da internet na sociedade contemporânea e, consequentemente, dos 

recursos da tecnologia digital da informação e da comunicação (TDIC) que ela possibilita, 

faz-se necessária tratá-la no âmbito da Educação, principalmente na Educação Básica. É nesse 

nível de ensino que se constitui solo fértil para se iniciar uma discussão e práticas de uso das 

tecnologias para aprender a aprender.  

A realização de pesquisas, relacionando Educação Básica e recursos tecnológicos, 

constitui uma maneira de conferir importância à essa modalidade como lócus dinâmico de 

revisão de práticas pedagógicas, reflexão crítica, política e ética do aprender em diferentes 

épocas e sociedades. Essa é, então, uma das justificativas à pesquisa relatada neste artigo.  

Ressaltamos que o termo estudo é polissêmico. Pode significar: procurar e adquirir o 

conhecimento de algo; dedicar-se à apreciação, análise ou compreensão de uma obra literária, 

artística, técnica; preparar, examinar; ponderar, amadurecer; observar cuidadosamente um 

fenômeno. No âmbito escolar, engloba essa miríade de significados e agrega, ainda, o sentido 

de aprender a aprender. Foco de discussão deste artigo, sob a égide dos usos de tecnologias 

digitais para o estudo autônomo. 

A presente pesquisa caracteriza-se como quanti-qualitativa de acordo Flick (2009) e 

Marques et al (2014). Fundamentamo-nos nesses autores para a coleta e a análise de dados. O 

referencial teórico organiza-se em torno das discussões sobre o aprendizado significativo para 

a construção do conhecimento, para tanto, baseamo-nos em Peixoto (2016), Severino e 

Severino (2012), González (2009), Demo (2007) e Mota (2001). Ainda, tratamos o uso de 

recursos tecnológicos digitais no âmbito da Educação, para isso dialogamos com Castells 

(1999), Barreto (1999), Lévy (1999a; 1999b), Pireddu (2015), Bonilla e Pretto (2015) dentre 

outros teóricos.  
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1.1 Objeto de Análise 

O objeto de análise da pesquisa reside na gestão do estudo pelo/a discente, melhor, na 

autonomia. A escolha do foco - autonomia dos/as alunos/as - deu-se a partir da análise da 

necessidade de conhecer os hábitos de estudo deles/as, de romper com crenças para atuar com 

base em dados.  

 

1.2 Objetivos 

Propomos, como objetivo central da pesquisa, analisar os usos que jovens do 1º ano do 

Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, em 2018, do Instituto Federal de 

Goiás (IFG), Câmpus Jataí, fazem das TDIC para a realização do estudo autônomo. 

   

2 Referencial Teórico 

Esta seção discute leituras que compõem o repertório teórico que fundamentaram a 

discussão do tema e, posteriormente, a coleta e análise dos dados. Procuramos apresentá-la 

em dois subitens evidenciando as escolhas realizadas no decorrer da pesquisa.  

 

2.1 Construção de conhecimento: mediações significativas 
 

O trabalho de mediação, no processo de ensino e aprendizagem formal, independente 

de qual seja o/a mediador/a - docente ou bibliotecário/a - apresenta questões a serem 

consideradas, como o planejamento desse processo, o que se espera atingir com ele, como 

impactar a ação do ‘outro’. No que tange à aprendizagem, essa mediação deve preocupar-se 

com a qualificação final do aprender. Por entendermos a utilidade dessa preocupação, para o 

auxílio no processo formativo de jovens, é que consideramos que a aprendizagem deve ser 

sempre significativa.  Contudo, essa “só se dá se ela realizar-se mediante um processo de 

construção do conhecimento, o que, por sua vez, exige do aprendiz uma postura de maior 

autonomia na condução do estudo, com maior grau de iniciativa” (SEVERINO; SEVERINO, 

2012, p. 10, grifos nossos.).  

Destacamos de Severino e Severino (2012) os seguintes aspectos: processo de 

construção do conhecimento, maior autonomia e maior grau de iniciativa. Eles permeiam (ou 

deveriam permear) o processo formativo das pessoas. Possibilitando-as o desenvolvimento de 

diferentes aspectos como o intelecto, habilidades pessoais, profissionais e interpessoais. 
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Enfim, esse conjunto de elementos, pleno de significado, deve alicerçar a construção da 

história dos sujeitos, por meio do aprendizado.  

Ressaltamos que a união das palavras aprendizado e significativo pode ser definida, 

segundo Peixoto (2016), como o aprendizado que possibilita ao/à aprendiz a realização de 

inferências de dados da realidade e de si mesmo/a para a construção da própria história.  Para 

esse autor, “produzir conhecimento implica saber pensar, algo que pode render ao indivíduo 

não somente uma posição no mercado, mas também a elaboração de outras oportunidades que 

vão para além de sua estabilidade econômica” (PEIXOTO, 2016, p. 169). Desse modo, o 

aprendizado significativo move a pessoa para a reflexão-ação e para ação-reflexão contínua 

impulsionando um protagonismo social. 

A aprendizagem significativa coloca, então, o/a aprendiz em posição de protagonista 

que compreende o que se aprende e o significado do aprendizado para a vida. Ainda, por meio 

do que aprendeu, se coloca com agente ativo/a na sociedade. A “aprendizagem significativa 

não é aprender informações de cor, mas compreender o seu sentido e saber aplicar as ideias 

em atividades de análise e reflexão críticas”, de acordo com Severino e Severino (2012, p. 

40, grifos nossos).  

A construção de conhecimento é condição requerida para se sobreviver na sociedade 

do conhecimento (CASTELLS, 1999). Por isso, a importância do rompimento com uma 

maneira de ensinar por meio da transmissão de informações. Ressaltamos que para “tornar-se 

autor exige estudo, pois ninguém é autor sem antes ter ideias, e para tê-las é preciso 

inspiração. Portanto, aprender de forma significativa pressupõe pesquisa e elaboração. E nisso 

o professor deve ser especialista” (PEIXOTO, 2016, p. 169). O papel docente e dos/as 

mediadores/as na construção do conhecimento na escola, em tempos de internet, precisa ser 

discutido, redimensionado, reconfigurado sem medo de descortinar as fragilidades.  

Há, também, que se compreender que em cada nível de ensino, existe um modo de 

organização dos estudos. No Ensino Médio (EM), de acordo com Severino e Severino (2012, 

p. 13), “a atividade de estudo compõe-se, fundamentalmente, de três elementos principais: a 

tomada de apontamentos; a leitura; a redação”. Essas práticas escolares são iniciadas no 

Ensino Fundamental e devem ser consolidadas no EM priorizando a “iniciação ao estudo 

individual, com autonomia pessoal, como processo de busca e investigação. Argumentar, 

fundamentar, questionar com propriedade, propor e contrapor são iniciativas que supõem um 

sujeito capaz” (DEMO, 2007, p.19). 
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No processo de mediar a construção do conhecimento, deve-se considerar o 

desenvolvimento de habilidades que ajudem o aprendiz a construir a “ponte” do 

conteúdo/informação para a vida e no movimento contrário também, da vida para o conteúdo 

e continuar aprendendo. Demo (2007, p. 29) afirma que constitui o aprender a aprender: 

“contraler, reelaborando a argumentação; refazer com linguagem própria, interpretando com 

autonomia; reescrever criticamente; elaborar texto próprio, experiência própria; formular 

proposta e contraproposta”. Essas ações precisam ser praticadas no cotidiano das atividades 

escolares, de modo permanente, com paciência e persistência dos participantes desse processo 

em conformidade com as características do alunado, no nível de ensino em que se encontra. 

Para Peixoto (2016), há cinco estratégias didáticas fundamentais para desenvolver os 

estudos e a aprendizagem, a saber: 

 
I) motivações lúdicas; II) hábitos de leitura; III) manejo eletrônico; IV) 
acompanhamento e apoio familiar; e V) uso intenso do tempo escolar. Ao longo das 
etapas, os estudantes devem ter liberdade na escolha de estratégias e formas de 
condução do processo, sendo continuamente avaliados e autoavaliados. Além da 
qualidade acadêmica, formal, a aprendizagem deve se sustentar também na 
qualidade político-relacional (PEIXOTO, 2016, p. 172). 
 

 
As cinco estratégias didáticas, apresentadas em Peixoto (2016), visam, em síntese, 

encaminhar o/a aprendiz na direção da autonomia, da pesquisa, da construção do 

conhecimento e de uma aprendizagem significativa. A presença do/a mediador/a configura-se 

importante para auxiliar nas escolhas e realizar intervenções para que a aprendizagem se 

efetive. 

 Severino e Severino (2012, p. 31) defendem que o alunado do EM “deve passar a 

buscar por conta própria, tentando descobrir e obter conhecimentos que precisa adquirir”. Em 

tempos de internet, com o acesso à informação, na trajetória de formação, os/as alunos/as 

precisam de práticas que os ajudem a usar e usufruir dos recursos que a internet disponibiliza, 

como fonte de pesquisa, de modo eficiente e ético. “É importante ressaltar que seu uso exige 

um elevado grau de cautela e senso crítico” (SEVERINO; SEVERINO, 2012, p. 117, grifos 

nossos) que os possibilitem galgar novos conhecimentos e apresentar proposições de 

inovação.  

Nos estudos de González (2009) consta que a internet possibilita o acesso a milhares 

de informações sobre os mais diversos temas e proporciona a obtenção de dados atualizados. 

Contudo, o uso dela deve vir acompanhado de cautela para acessá-la com propriedade. Um 

trabalho didático de leitura, escrita, conscientização do uso da informação é necessário, uma 
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vez que “[...] não é porque as informações são facilmente acessadas, via downloads ou recorta 

e cola, que elas podem ser apropriadas ou repassadas sem critério” (SEVERINO; 

SEVERINO, 2012, p. 118). 

Se não estabelecermos “limites e ajustar a busca a um critério preciso, facilmente as 

horas passarão e não terá colhido informação especialmente interessante”, assevera González 

(2009, p. 92). O gerenciamento da pesquisa/estudo, usando recursos da TDIC, constitui um 

tema importante para ser abordado no EM. Nesse sentido, Mota (2001), comenta, por 

exemplo, que a capacidade da leitura depende da habilidade topográfica do novo leitor, ao 

deslocar-se pela multiplicidade instável, característica da mídia eletrônica e digital, podendo 

perder-se nesse universo labiríntico. Mota (2001) adverte, contudo, que perder-se pode ser a 

melhor forma de o aprendiz encontrar-se no mundo virtual. 

No processo formativo, para a produção do conhecimento, a aprendizagem 

significativa movimenta os/as atores/as do processo de ensino e aprendizagem para o 

protagonismo, para o aprender a aprender tanto no ato “solitário” do estudo, quanto no ato 

colaborativo. Faz-se necessário, entretanto, compreender como agir nesses diferentes atos a 

partir do uso de recursos tecnológicos digitais. 

 
2.2 Recursos tecnológicos digitais: ferramenta de apoio à aprendizagem 
 

Com o advento da internet, as relações que abrangem liberdade versus autonomia, 

criticidade versus habilidade, no uso de recursos digitais, com a finalidade de construção de 

conhecimento, passam a ter uma significação distinta. A internet apresenta múltiplas 

possibilidades para práticas de linguagem. As pessoas podem interagir, (re)construir 

conhecimentos e usar diversas ferramentas para o registro deles em formatos diversos: escrito, 

imagético, sons ou a combinação desses formatos.  

Dependendo da produção, ela pode ser sem custos e de uma maneira mais 

“democrática”.  Nessa direção, Pireddu (2015, p. 45) alega que o espaço virtual não constitui 

um espaço de expressão para os/as  considerados/as “imbecis”, ele “tem permitido a todos um 

espaço no qual pode-se exercitar a liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de 

opinião ou crítica, liberdade de produção de conteúdos e, ainda, liberdade de associação e 

cooperação em  larga escala”.  Esse espaço configura-se como uma “praça virtual” de 

produções e manifestações múltiplas, cada um de nós precisamos ocupar nossos lugares.  

A mobilidade proporcionada pela internet vem intensificar a necessária discussão: 

escola versus sociedade e as práticas sociais mediadas pelas TDIC.  Elas promovem situações 
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de tensão e impasses sobre as práticas educativas. Urge-se, desse modo, uma 

discussão/formação continuada no sentido não de um silenciar o outro, mas de trazer à tona os 

prós e contras das diferentes possibilidades de uso, e a partir da síntese dessa 

discussão/formação se possa ter compreensões convergentes do processo formativo. 

Convergentes, não estáticos, não fechados em práticas isoladas e, por vezes, até 

contraditórias, por exemplo, a aceitação ou não do uso do celular nas salas de aulas.  

Na discussão acerca da formação, o alunado precisa ter voz, é necessário contemplá-

lo, conhecendo as necessidades e os modos de aprender dele. Segundo Barreto (1999, p. 7), a 

comunicação eletrônica, “veio definitivamente libertar o texto e a informação de uma 

ideologia envelhecida e autoritária dos atravessadores dos estoques de informação, defensores 

de uma pretensa qualidade ameaçada, os fatais intermediários e porta-vozes da nostalgia”. O 

acesso a modos de interação e produção de texto está cada vez maior e mais fácil, assim 

produzir e consumir informação não é prioridade de um grupo restrito e privilegiado. 

Contudo, cabe à escola preparar o alunado para uma participação consciente nesse processo 

de interação em rede, conectada. 

Em relação à ação necessária à produção de conhecimento, Bonilla e Pretto (2015) 

destacam o papel da leitura, em que a capacidade de realizá-la precisa ser fortalecida e ganhar  

 
uma dimensão muito maior do que aquela que estamos acostumados a associar às 
letras e, no máximo, aos números. Trata-se da capacidade de ler num sentido muito 
mais amplo – uma leitura do mundo, que inclua a leitura dos códigos de 
programação dos computadores, a leitura das imagens que circulam de forma 
frenética pelas redes e pelas ruas, a leitura do corpo  – cada vez mais preso a gadgets 
eletrônicos –, a leitura do ambiente, cada vez mais destruído, aqui, ali e acolá  
(BONILLA; PRETTO, 2015, p. 28). 

 
Assim, não basta o acesso à miríade de informações disponibilizada na sociedade 

informacional, em que  sociedade informacional refere-se ao atributo de formação específica 

da organização social em que ocorre “a geração, o processamento e a transmissão da 

informação tornam-se as fontes fundamentais de produtividade e poder devido às novas 

condições tecnológicas surgidas nesse período histórico” (CASTELLS, 1999, p. 46). A 

sociedade informacional caracteriza-se, principalmente, pela comunicação realizar-se em 

redes, daí o termo sociedade em rede. 

A estrutura em rede nos impulsiona para a construção de novos modelos para a 

elaboração de conhecimentos. Passa-se à valorização de uma “imagem de espaços de 

conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se se reorganizado de 
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acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular e 

evolutiva” (LÉVY, 1999a, p. 160). Em relação ao exposto, cabe questionar, por exemplo, o 

sistema de avaliação que contemple somente testes e provas mensais e bimestrais, médias 

mínimas para aprovação e a organização de espaço e tempo escolar. Como ressignificar essas 

práticas? 

A compreensão de que “o projeto de domínio do saber por um indivíduo ou por um 

pequeno grupo tornou-se cada vez mais ilusório. Hoje, tornou-se evidente, tangível para todos 

que o conhecimento passou definitivamente para o lado do intotalizável, do indominável” 

(LÉVY, 1999a, p. 163), pode ser a chave para mudanças didáticas em tempos de uma 

sociedade informacional.  

As novas possibilidades de criação coletiva, aprendizagem cooperativa e colaboração 

em rede, oferecidas pelo ciberespaço, “colocam novamente em questão o funcionamento das 

instituições e os modos habituais de divisão do trabalho, tanto nas empresas como nas 

escolas” (LÉVY, 1999b, p.174).  É difícil sair de um modelo de produção e migrar para outro, 

contudo novos tipos de relações são necessários, visto que 

 
a presença marcante das tecnologias de informação e comunicação, surgiram 
diversos movimentos em torno dos processos colaborativos e do acesso aberto aos 
bens culturais, científicos e educacionais [...] liberdade de acesso a todos os recursos 
produzidos pela humanidade, para então estabelecer os vínculos entre tais processos 
e a educação [...] provocar mudanças nas formas de organização e gestão do próprio 
sistema e dos processos de ensino e aprendizagem, nas relações entre os sujeitos da 
educação e destes com o conhecimento e a cultura (BONILLA; PRETTO, 2015, p. 
23). 

 
Questionamos, sem a pretensão de responder agora: Como manter as práticas 

pedagógicas atualizadas com esses novos processos de construção de conhecimento? Não se 

trata aqui de usar as tecnologias a qualquer custo, mas sim de “acompanhar consciente e 

deliberadamente uma mudança de civilização que questiona profundamente as formas 

institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais e sobretudo 

os papéis de professor e de aluno” (LÉVY, 1999b p.174, grifos do autor).   

Nessa linha de raciocínio, Bonilla e Pretto (2015, p. 28) argumentam que 

professores/as e alunos/as “deixam de ser simplesmente atores dos processos educacionais, 

definidos alhures e sem sua participação, e passam a construir suas próprias dinâmicas, em 

sintonia com as características próprias de sua comunidade”.  É desafiador tanto para o 

docente quanto para o discente romper com práticas escolares consolidadas e aprender a agir 

sob diferentes exigências.  
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2 Procedimentos Metodológicos: sujeitos e caminhos da pesquisa 

Com a finalidade de conhecer as habilidades e técnicas de estudo do alunado do 1º ano 

do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática Integrado ao Ensino Médio, é 

que propusemos os questionamentos e reflexões descritos na Figura 1. Foi realizada, também, 

uma análise socioeconômica da turma, porém, neste artigo, abordamos somente questões 

atinentes à autoavaliação.  

A pesquisa se justifica pelo trabalho pedagógico, pela intervenção no agir docente e na 

mediação de todos/as os agentes educacionais. Fazendo convergir, dessa maneira, os eixos 

ensino e pesquisa para responder à esta questão central: Como o alunado do ensino médio 

estuda e, principalmente, usa os recursos da TDIC para aprender?  

A metodologia, desenvolvida para possibilitar responder a pergunta supracitada, 

compreendeu a leitura e discussão de textos sobre a temática e a aplicação do questionário. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como análise de conteúdo (ANGROSINO, 

2009), pois a partir da leitura crítico-analítica das respostas dos/as participantes, buscou-se 

compreender a questão investigada.  

A pesquisa foi realizada com uma turma de 30 alunos/as. Dos 30 alunos, 27 

consentiram em disponibilizar as respostas para análise e divulgação em artigo científico. 

Ressalta-se que esse curso é ofertado pelo Instituto Federal de Goiás, Câmpus Jataí, desde 

2016 e apresenta como metas que o/a egresso/a seja capaz de  

 
[A]prender e continuar aprendendo, estabelecer processos educacionais que 
possibilitem a construção da autonomia intelectual e o pensamento crítico na 
perspectiva de compreender as demandas do mundo atual e promover mudanças 
quando necessárias ao estabelecimento do bem estar econômico, social, ambiental e 
emocional do indivíduo e da sociedade; Compreender o significado das ciências, da 
comunicação e das artes como formas de conhecimentos significativos para a 
construção crítica do exercício da cidadania e do trabalho [...] (IFG, 2019, não 
paginado). 

 
 
Dentre as atividades de interação com a turma, foi aplicada, no início do ano letivo de 

2018, a seguinte sequência de questões na Figura 1: 

 

 

 

 

1909



 

 
 

 

Figura 1:  O que você diz? 
Questões  Sim  Não 

1) Você tem uma agenda (convencional/digital) na qual anota diariamente 
os trabalhos e materiais pedidos pelos/as professores/as, bem como as 
explicações de cada aula, e ao chegar em casa você faz os trabalhos 
pedidos e estuda o que foi explicado? 

  

2) Você estuda sempre no mesmo lugar?   

3) Você tem um horário fixo de trabalho pessoal em casa para cada dia da 
semana? 

  

4) Você esclarece suas dúvidas perguntando ou consultando algum 
dicionário ou enciclopédia (impresso ou digital)? 

  

5) Você sublinha as palavras mais importantes do texto que está 
estudando? 

  

6) Você faz esquemas com essas palavras?   

7) Você utiliza alguma técnica além da leitura repetitiva do texto quando 
está estudando? Se sim, qual (is)? 

  

8) Você utiliza recursos da internet para estudar? Se sim, quais? Como?   

9) Você faz “colas”?   

10) Você repassa de vez em quando suas “colas”?   

Fonte: Adaptado pelos autores a partir de González (2009). 

 

   As questões visaram depreender do alunado o modo como organizam o estudo 

autônomo e como usam os recursos das TDIC para aprender e construir conhecimentos 

significativos. Neste artigo, por limitação de espaço, abordaremos somente as questões 

referentes à organização do estudo, às técnicas de estudo e aos recursos da internet para o 

estudo.  

No que se refere à coleta de dados, configura uma pesquisa bibliográfica e de campo, 

respectivamente, por coletar de dados secundários, mediante consulta em textos já existentes e 

por estudar determinados indivíduos em um determinado contexto. Sobre a abordagem, inclui 

simultaneamente, a pesquisa qualitativa e a quantitativa, valorizando as possibilidades de 

interpretação advindas das duas abordagens. Entretanto, na pesquisa, qualitativa, “parte da 

noção da construção social das realidades em estudo, está interessada nas perspectivas dos 

participantes, em suas práticas do dia a dia e em seu conhecimento cotidiano relativo à 

questão em estudo” (FLICK, 2009, p.16), eixo de convergência da pesquisa realizada. 

Por fim, quanto ao método prioriza o dialético, por buscar a síntese entre os diferentes 

posicionamentos dos/as discentes sobre o uso das TDIC para o estudo autônomo. Essa 

organização metodológica fundamenta-se em Marques (2014). Considerando o presente 

desenho metodológico, seguimos apresentado os resultados obtidos e as respectivas análises. 
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4 Resultados: como os jovens estudam na contemporaneidade? 

Organizamos os dados a partir das respostas às perguntas apresentadas na Figura 1. 

Elas foram sintetizadas em três gráficos intitulados respectivamente: Organização dos 

estudos, Técnicas de estudo e Uso de recursos da internet para o estudo. As respostas das 

questões 6, 9 e 10 não serão tratadas neste artigo, constituem problemática para outra 

discussão.  

No que se refere à organização dos estudos, chamou-nos a atenção, em primeiro lugar, 

que somente quatro participantes da pesquisa, dos 27, mantêm horário fixo de estudo e treze 

estudam sempre no mesmo local, conforme Gráfico 1. Vejamos, a seguir, a síntese sobre a 

organização do estudo: 

 
Gráfico 1 - Organização do estudo 

 
Fonte: Elaborado pelos/as pesquisadores/as 

 
 
Essa prática pode ser devido o acesso à informação encontrar-se nas mãos deles/as por 

meio de celulares, tablets, notebooks e smartphones. Também, pelo domínio de manuseio que 

os/as jovens têm sobre esses eletrônicos, por exemplo. Ainda, retomando Peixoto (2016), esse 

dado revela escolha, sob a condição material e temporal, do alunado da maneira de condução 

do processo de estudo.  

A indicação do uso de agenda digital, demonstrada no Gráfico 1, ficou restrita a treze 

participantes. É um recurso disponível no celular e apresenta funcionalidades que poderiam 

auxiliar não só para o registro de datas de provas e entrega de trabalhos, mas também para o 

estudo e, consequentemente, a construção de conhecimentos. Pode-se inferir que esse uso 

mais escolar com finalidade de estudo não tenha sido despertado, trabalhado e/ou percebido 
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como uma ferramenta para potencializar os estudos, embora sejam nativos/as digitais 

(PRENSKY, 2001).  

Outro dado em destaque é a consulta em material digital. Apenas dois participantes 

afirmaram que não fazem consulta. Por um lado, pode-se dizer que a preferência por esse tipo 

de busca é uma ação totalmente coerente com o tempo histórico desses jovens. Por outro lado, 

resta investigar a qualidade dessas buscas e como os/as jovens usam o material que acessam, 

preocupações apontadas em Barreto (1999), Mota (2001), González (2009), Bonilla e Pretto 

(2015). 

 No que tange às técnicas de estudo, tratadas no Gráfico 1, apresentam uma tendência à 

diversificação que se confirma na representação das respostas no Gráfico 2, apresentado a 

seguir. Nesse gráfico, temos com mais destaque, a elaboração de resumo, seguida de 

elaboração de esquema, gravação de áudio, elaboração de tarefas e anotações, como técnicas 

de estudo. Dessas, destacamos, talvez, como uma “inovação” a gravação de áudio usando o 

aparelho celular. As demais são práticas bem conhecidas no âmbito escolar,  como podemos 

verificar: 

 
 

Gráfico 2 - Técnicas de Estudo 

 
Fonte: Elaborado pelos/as pesquisadores/as 

 
 

Ainda, no Gráfico 2, percebemos também a prática de outras atividades (audição de 

música, elaboração de slides, estudo do vocabulário, expectação de vídeo, autoexplicação e 

elaboração de paródia) que começam a coexistir com as já “tradicionais” apontadas: resumo, 

anotações e elaboração de esquemas. 
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Em relação ao uso dos recursos da internet, ressaltamos que a utilização de videoaula, 

conforme Gráfico 3, como recurso para estudo, despontou na preferência dos/as jovens 

pesquisados/as, seguido da busca em sites, preferência pelo uso do Google, e textos online, 

como se pode verificar a seguir: 

 

Gráfico 3 - Uso de recursos da internet 

 
Fonte: Elaborado pelos/as pesquisadores/as. 

 
 
O incidente uso da internet, pelo menos no contexto desta pesquisa, comprova as 

concepções de Pireddu (2015), que as bibliotecas, os museus, os documentos acadêmicos não 

são mais detentores da informação e do conhecimento. A análise dos dados acena para 

mudanças de comportamento dos/as jovens frente às possibilidades de recursos tecnológicos 

digitais para o auxílio nos estudos e construção do conhecimento na perspectiva assinalada 

por Barreto (1999). 

 

5 Considerações Finais 

A pesquisa realizada lançou luzes sobre o ato de estudar em tempos de internet, uma 

vez que os dados obtidos auxiliam, de modo geral, a compreensão de como o alunado está se 

movendo nesse sistema global de redes e dominando-o.  Ressaltamos, contudo que dominar o 

uso das TDIC, em práticas sociais fora do contexto escolar, não significa saber empregá-las 

de modo apropriado para o estudo autônomo e para a construção de conhecimento científico-

acadêmico. 

Uma totalidade expressiva dos/as jovens pesquisados/as utilizam recursos da internet 

para estudar, o presente dado possibilita-nos concluir que tais jovens possuem domínio 

tecnológico suficiente para explorar as TDIC em favor da aprendizagem. Ratificamos, 
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entretanto, a importância de uma intervenção didática de modo a potencializar os usos desses 

recursos para fins acadêmicos. Resta ao/à agente educativo/a - professor/a e bibliotecário/a -

dessa maneira, oportunizar, a partir do cenário em que se encontra, o uso cada vez em doses 

maiores, das TDIC de modo consciente, assertivo e propositivo para instigar o aprendizado 

autônomo e significativo. 

A compreensão e/ou estímulo de novas aprendizagens com TDIC é necessária para o 

enfrentamento dos desafios de ensinar e aprender dentro e fora da sala de aula na 

contemporaneidade. Também, em outros ambientes da escola, a biblioteca, por exemplo, 

contribui para orientações para o estudo autônomo. Esse conjunto de fatores corrobora a 

construção do objeto de análise e ratifica a importância dele: a busca de subsídios para 

fortalecer a autonomia discente para a realização de escolhas melhores no processo formativo 

ao longo da vida. 
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A FORMAÇÃO Á DOCENCIA E A FORMAÇÃO POLÍTICA: O MOVIMENTO 
DE OCUPAÇÕES DAS ESCOLAS NO ESTADO PARANÁ – EXPERIÊNCIAS 

PIBIDIANAS 

Desiré Luciane Dominschek1 
Ingrid Ramos2 

Resumo 

Este trabalho apresenta na perspectiva histórica o movimento de ocupações ocorridos nas 
escolas estaduais do Paraná em 2016. O movimento de ocupações reverberou a partir de 
políticas reformistas para o ensino médio. Os estudantes tiveram papel preponderante nesta 
ação de resistência. A natureza desta pesquisa se deu a partir do PIBID, pensando a 
formação política e cidadã. Como estratégia metodológica os pibidianos fizeram visitas as 
escolas ocupadas e estabeleceram diálogos com sua formação a partir de debates políticos, 
éticos, sociológicos, filosóficos e artísticos. A metodologia de pesquisa deste trabalho 
coloca-se como pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Os autores que sustentam 
nossa discussão epistemológica são Saviani, Severino e Sanfelice entre outros. Esses 
autores tratam de forma crítica a relação histórica da formação de professores no Brasil , e 
são essenciais para a base reflexiva da formação docente e política na qual alavanca-se a 
proposta do PIBID .Sanfelice (2008), em seus estudos sobre o movimento estudantil 
destaca que inicialmente os estudantes precisaram se reorganizar, pois o período que 
reflete a maior articulação dos estudantes foi o período da ditadura militar, e para esta 
reorganização foi preciso “driblar” a repressão daquele momento histórico. Apontamos 
como considerações relevantes desta pesquisa que a participação em movimentos 
estudantis dá ao jovem a possibilidade de desenvolvimento crítico e político, inclusive para 
reflexões do estado geral de sua própria condição profissional no futuro, além de 
compartilhar ideias e opiniões sobre os temas discutidos na sociedade. 
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1. Ato 1 – O olhar docente - Ocupação nas escolas de Curitiba –2016 Vivência no 

Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto3 
 

          Não estamos sabendo educar as nossas crianças. Calou em meu peito este sentimento 
de fracasso absoluto ao ver, ouvir e sentir o desespero dos nossos estudantes, gritando por 
socorro pelas ruas de Curitiba, ante a iminência da aprovação de uma reforma educacional 
que desfigurava, ao seu ver, o ensino médio.  

         Sensibilizada, fui até o Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto, no 
domingo 23 de outubro e, de pronto, fui convidada para participar da reunião dos 
estudantes. Chegando lá, vi instalado um verdadeiro tribunal em que se discutiam as 
condutas permitidas e as não permitidas durante as ocupações. Ouvi, ainda, a respeito da 
organização e distribuição de atividades internas para o bom andamento da convivência no 
interior da escola, como também sobre a necessidade de estudarem durante o período em 
que ali permanecessem para melhor aproveitar o tempo. Lá, havia pais e professores. Um 
dos pais desenvolvia atividades de Língua Portuguesa com os estudantes. 

Assim, pedi a palavra e pude oferecer uma oficina de criação de textos literários que foi 
aceita imediatamente após votação. No dia seguinte, segunda-feira 24 de outubro, voltei ao 
colégio para iniciar a oficina. Vi alguns estudantes preparando o almoço na cozinha e, 
enquanto era conduzida até a sala de aula, fui assistindo a cenas de limpeza pelos 
estudantes entre baldes, vassouras, lixos... E ainda, um grupo jogando pin-pong. Chorei. 
Outra vez o sentimento de fracasso veio forte:  

- Não, não estamos sabendo educar nossas crianças!  

Então, comecei a organizar o espaço físico da sala de aula e a instalar o meu computador, 
enquanto os estudantes chegavam pouco a pouco, cada qual em seu tempo.Alguns vieram 
almoçando com seus pratos na mão. Senti estranheza, mas lembrei que quem estava no 
‗comando’ eram eles, então senti orgulho.  

Tudo transcorria muito bem até um dos estudantes trazer a notícia da morte de um colega 
em outra escola ocupada em Curitiba. Instalado clima de tensão e preocupação, 
suspendemos nossas atividades. Entre debates políticos, éticos, sociológicos, filosóficos e 
tantos outros “logos”, destaco o debate artístico, porque se nossas crianças foram para as 
ruas fazer ‗arte’ e, se eles a fizeram nas ruas e no chão das escolas, foi exatamente porque a 
arte de elevar e enlevar uma sociedade cidadã, com vistas à Educação Humanizada, 
recebeu uma facada política. 

 

 

                                                             
3 Relato de experiência Prof. Coordenadora de área do PIBID UNINTER Pedagogia – Prof. Eliane Justi 
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 FIGURA 1 – Entrada do Instituto de Educação do Paraná – bloqueio policial no movimento de 
Ocupações – outubro 2016 

 

 

      Fonte: Arquivo PIBID UNINTER 

Ato 2 – O Olhar do aluno de Iniciação á Docência : A ocupação e o entendimento 
sobre as lutas do movimento estudantil  

 

     Como pibidianos acompanhamos o Inst. Ed. Do Paraná Prof.º Erasmo Pilotto. Colégio 
tradicional e de importante contribuição para a história da educação no Paraná e também a 
escola Paulo Leminski, estas escolas do Estado fizeram adesão  ao Movimento Ocupa 
Paraná durante o período de ocupações das escolas contra a PEC 2414: 

                                                             
4 Apresentada ao Congresso Nacional no dia 15/06/2016, a PEC 241, tem por objetivo instituir um novo 

regime fiscal para o país “novo teto para gastos públicos”, concebida no governo de presidente interino 
Michel Temer, tendo como mentor Henrique Meireles, ex presidente do Banco Central, atual Ministro da 
Fazenda. Com o pretexto de redução da divida do PIB. (Produto Interno Bruto). A PEC limita as despesas 
primárias do País aos gastos do ano anterior pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA). As 
Diretrizes de Leis orçamentárias é que definirá como base, projetos orçamentários. A nova regra deverá ser 
aplicada por 20 anos. Caso seja descumprido o limite de gastos o Orgão ou Poder Público será penalizado 
com a proibição de medidas que aumentem gastos públicos como reajuste salarial para servidores públicos, 
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FIGURA 2 – Cartaz produzido pelos estudantes no movimento de Ocupações – outubro 2016 

.  

 

 

Fonte: Arquivo PIBID UNINTER 

 

 Em protesto a MP 746/20165; e contra o sucateamento da educação que chegou a grandes 
proporções, protagonizando a maior greve da educação pública no Estado do Paraná 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
criação de cargos, alteração estrutura de carreira restrições à admissão ou contratação de pessoal.  Para ver 
mais : adufop.org.br/courses/saiba mais sobre a pec-241/2016 

5 Institui a Política de Implementação de Escolas de Ensino Médio em tempo integral, altera a lei 9394/96, 
que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, e a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Profissional da Educação. 
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FIGURA 3 – Cartaz produzido pelos estudantes no movimento de Ocupações – outubro 2016 

 

 
 

Fonte: Arquivo PIBID UNINTER 

 
Foi observado durante as visitas nas escolas que os próprios estudantes é que se 

responsabilizaram pela organização e segurança do grupo, inclusive no período noturno 
onde os adolescentes transformaram duas salas em dormitórios. Também se organizaram 
em equipes para a limpeza, organização de palestras, ministradas por voluntários e também 
pela arrecadação e preparação de alimentos utilizados pelos ocupantes, havia o controle de 
entrada de pessoas no colégio, por esse motivo apenas alguns do grupo de estudos do Pibid 
conseguiram não acesso. Em conversa com os alunos na parte externa da escola, pudemos 
observar que havia uma organização e cuidado com a segurança. Pais de alunos tinham 
acesso livre e os estudantes de outros colégios participantes do movimento também podiam 
circular. Havia na entrada ficha de controle com nome, documento, telefone e horário de 
entrada dos visitantes, procurando assim, controlar esse acesso interno. Mesmo com a 
organização, em algumas escolas, houveram problemas isolados no movimento de 
ocupações, problemas que muitas vezes foram aumentados frente a mídia como aspectos 
negativos do movimento de ocupação, mas nós pudemos ver o quanto o movimento dos 
alunos naquele movimento foi muito organizado, uma organização que muitas vezes não 
vemos em outros movimentos. 

Gramsci (1991) desenvolve a posição de que, com a modernização, as atividades 
práticas evoluíram para uma forma complexa; e por isso ocorre a tendência para a criação 
de escolas para cada especialização e, concomitantemente, a tendência para a criação de 
um grupo de intelectuais especialistas de nível mais elevado para ensinarem nestas escolas. 
O autor discute a divisão da escola em clássica e profissional, e seu esquema racional 
burocratizado, e neste sentido entendemos o quanto é importante a organização estudantil, 
e seu entendimento do papel da escola. 
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 Ver estudantes buscando interação e mobilização, lutando por uma causa, motivados e 
acreditando realmente na possibilidade de uma educação pública de qualidade, colégios 
que nem tinham grêmio estudantil mobilizando-se e estudando leis, documentos, normas, a 
fim de entender melhor sobre o processo da democracia na busca de uma educação melhor 
e verdadeiramente de qualidade foi comovente e nós fez refletir sobre nosso próprio 
engajamento político enquanto futuros professores que somos.  
            Acreditamos enquanto futuros professores na concepção de educação da Pedagogia   
Histórico Crítica que conforme Dominschek (2016) prioriza, o domínio dos conteúdos 
científicos, os métodos de estudo, habilidades e hábito de raciocínio científico, como modo 
de formar a consciência crítica face à realidade social, instrumentalizando o homem como 
sujeito da história, apto a transformar a sociedade e a si próprio.  

 
FIGURA 4 – Alunos do movimento de ocupação – Paulo Leminski – e pibidianos UNINTER – organização 

de atividades do movimento - outubro 2016 

 

  
 

Fonte: Arquivo PIBID UNINTER 

 
       Participar e entender o movimento foi de extrema importância para nossa formação 
pedagógica e política, pois a partir do movimento das ocupações foi possível, ver essa 
organização com outros olhos, olhos críticos que procuram ver de fato o que está 
acontecendo e ver com olhos que não acreditam apenas no  discurso da mídia  que muitas 
vezes mostrou a só notícias ruins sobre as ocupações, inclusive refletimos esta questão a 
partir das leituras de Lombardi (2008), que destaca as críticas sistemáticas ao marxismo, 
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Caracterizado pela conformação de diversas tendências e escolas 
que estabeleceram graus variados de vinculação ( teórico-
metodológica /ou político /ideológico) com pressupostos 
originários dos fundadores da concepção concomitante a esse 
processo de evolução da teoria marxista que marca igualmente a 
crítica á postura dogmática, equivocadamente denominada de 
crítica á “ ortodoxia”, desde a útima década do século XIX 
começaram a aparecer críticas sistemáticas ao marxismo e, no 
geral, de oposição aos seus pressupostos ontológicos e 
epistemológicos, bem como de crítica ai seu corpo teórico ou com 
a relação a aspectos específicos das teorizações de Marx e 
engels.(p.xxiii) 
 

        Nas visitas ao Instituto de Educação Professor Erasmo Pilotto mesmo não tendo 
permissão para participar de todas as atividades com os alunos, nós do PIBID tínhamos a 
possibilidade de conversar sobre o trabalho que desenvolviam dentro da escola, pelo 
discurso dos ocupantes notamos ser um trabalho organizado, com algumas controvérsias na 
fala, mas,  um discurso   bastante estruturado, tinham segurança nas informações que 
apresentavam, notamos que tinham um líder para quem as dúvidas eram 
reportadas, falavam de suas atividades, cursos promovidos, organização com comida, 
doações, higiene, sobre o respeito dos alunos ao movimento, que revistavam e não 
permitiam a entrada de nada que considerassem duvidoso, o colégio estava cheio de faixas 
e cartazes com regras que precisavam ser mantidas, na entrada tinham uma lista que 
controlavam a entrada e saída de todos, tínhamos que anotar nome, telefone, documento e 
de qual instituição estávamos vindo. Em uma primeira visita fomos com um grupo grande 
do PIBID e por esse motivo acredito que tenhamos causado um receio nos alunos 
ocupantes, a segunda visita fiz sozinha e foram mais solícitos e atenciosos, não permitiram 
novamente a participação nas atividades e a segurança estava redobrada, com correntes no 
portão e com alunos realizando a revista fora do prédio da escola, tínhamos que tirar os 
calçados inclusive. 
     Após essa revista conversamos com uma aluna, ela abordou que essa nova segurança 
era por conta de um recém acontecimento que foi a morte de um ocupante em outra 
instituição, relatou que isso enfraqueceu o movimento na escola, que os pais não estavam 
permitindo que os filhos continuassem na ocupação, disse que a organização das atividades 
permanecia e que ainda não havia vindo nenhuma ordem de desocupação e que 
permaneceriam firmes até que restasse apenas um. 
        Esse contato na escola só foi permitido através da participação no projeto Pibid que 
permitiu um maior entendimento sobre esse momento da educação e também que 
encontrássemos força e inspiração para lutar e acreditar assim como eles, adolescentes tão 
decididos em lutar por uma educação de qualidade para todos. Foi uma participação muito 
gratificante!  
       Colocamos ainda como dado significativo nas visitas as escolas no movimento de 
ocupação, a nossa aproximação com a discussão do que é o movimento estudantil hoje no 
Brasil e no Paraná.  

Um movimento estudantil é formado por estudantes que tem por objetivo 
as lutas e discussões com temas relacionados com a Educação.  Suas lutas 
são sempre em busca de permanência e conquistas de benefícios e  
melhorias para toda uma sociedade. O primeiro Congresso Nacional de 
Alunos aconteceu no ano de 1910 e segundo alguns pesquisadores as 
primeiras manifestações estudantis ocorreram em favor da abolição dos 
escravos. (SITE da UNE, 2017) 
 

1937



 

Nas universidades esses grupos são denominados por Centros Acadêmicos ou Diretório 
Central de Estudantes. E Grêmios Estudantis para estudantes de nível médio.6 

       Sanfelice (2008), em seus estudos sobre o movimento estudantil destaca que 
inicialmente os estudantes precisaram se reorganizar , pois o período que reflete a maior 
articulação dos estudantes foi o período da ditadura militar, e para esta reorganização foi 
preciso “driblar” a repressão daquele momento histórico. Compreendemos que a 
participação em movimentos estudantis dá ao jovem a possibilidade de desenvolvimento 
crítico e político, além de compartilhar ideias e opiniões sobre os temas discutidos na 
sociedade. 

 

FIGURA 5 – Cartaz produzido pelos estudantes no movimento de Ocupações – outubro 2016 

 

 

 
Fonte: Arquivo PIBID UNINTER 
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– [Educação Básica, Trabalho e Formação Docente] 

 

A HISTÓRIA DEVE SER INCLUSIVA: CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO AO 

PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 

TIMOTEO, Bruna Luiza de Oliveira1 
 

Resumo 

O artigo aborda as experiências e reflexões que constituíram o estágio supervisionado em 
escola estadual de educação especial no município de Uberlândia (MG).  Por se tratar de uma 
escola remanescente de educação exclusiva, se discute o processo histórico que a concebeu, 
em contraponto as novas concepções de ensino/aprendizagem que estão construindo a 
educação inclusiva. Se objetiva analisar a contribuição da formação docente para a inclusão 
social dos sujeitos com deficiência, transtornos globais e superdotação,  
 
 
Palavras-chave: História. Educação Inclusiva. Formação Docente. 
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Introdução  

No 1º semestre de dois mil e dezenove realizei o estágio supervisionado na Escola 

Estadual Dona Fiinha do Patrimônio de educação especial em Uberlândia. A escola se 

localiza em um bairro central no município, sendo que o acesso pelos estudantes é em grande 

parte através de vãs adaptadas disponibilizadas pela prefeitura.  

A escola citada ocupa o mesmo espaço que a Escola Estadual Novo Horizonte. A 

primeira é dividida em séries como as escolas regulares, enquanto a segunda em ciclos. A 

Escola D. Fiinha foi criada com o objetivo de os estudantes permanecerem mais tempo no 

ambiente escolar e em razão da própria sobrevivência da instituição que frequentemente sofre 

ameaças de fechamento. 

As turmas em ambas escolas são compostas por estudantes que possuem uma faixa 

etária próxima, porém com desenvolvimentos diversos. O fato das salas serem formadas por 

estudantes que possuem maior ou menor autonomia permite que se tenha um equilíbrio entre 

as turmas e uma dedicação maior do professor àqueles que a demandam.  

Por meio das observações que realizava nesse ambiente exclusivo – significando 

exclusividade como a prática de um tratamento diferencial/exclusivo a um grupo 

característico, não no sentido de exclusão – o interpretava equivocadamente como uma 

experiência “inclusiva”. Uma vez que, os jovens em sua diversidade interagiam entre si de 

diferentes formas. 

Além disso, há na Dona Fiinha do Patrimônio egressos de escolas regulares, com 

histórico de bullying e depressão, a mudança de escola foi em alguns casos a alternativa que 

os pais encontraram para os filhos continuarem estudando.  No tocante, se relata a mudança 

de comportamento pós transferência dos jovens – que se sentiam excluídos em escolas 

inclusivas–  que interagem com os novos colegas. 

São argumentos que reafirmam a existência desse ambiente como uma demanda de 

estudantes, pais e profissionais. Contudo, para além deste trabalho de campo que o estágio 

oportunizou, a análise documental me fez compreender que eu entrava na contramão de um 

processo histórico, utilizando conceitos como a “inclusão”, ignorando seu significado através 

do tempo.  

Posto que, se a escola é inclusiva, não é, pois, por limitar a inclusão dentro dos muros 

da escola, mas por possibilitar a construção de uma sociedade inclusiva, isto é, dos muros da 

escola se constroem pontes e se permite o avanço da inclusão mesmo que a passos vagarosos 
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para além dela. De maneira, que proponho um sucinto levantamento da historicidade desses 

conceitos que são utilizados na área educacional e compõe a problemática. 

 

1.1 Objetivos 

- Leitura de bibliografia interdisciplinar.  

- Analisar a organização e a prática da escola estadual de educação especial. 

- Refletir como o ensino/aprendizagem da história pode auxiliar no processo de 

inclusão do estudante. 

- Desenvolver material didático para o ensino/aprendizagem de história voltado para 

estudantes da educação inclusiva. 

 

2 Referencial Teórico 

A pesquisadora Cotrin2 nos orienta sobre a relação entre a nascente psicologia e a 

origem da educação especial. No Brasil, as primeiras escolas com esse perfil teriam sido 

criadas no final do século XIX anexas aos hospitais psiquiátricos por iniciativa dos médicos. 

Ainda segundo a autora as principais práticas da Psicologia com crianças consideradas 

deficientes mentais3 se fundamentaram na psicometria e na psicomotricidade. A psicometria 

teve a função de identificar as crianças com deficiência mental no universo escolar e, por isso, 

a Educação Especial confundiu-se com políticas para a redução do fracasso escolar. A 

psicomotricidade foi utilizada para o “tratamento” da criança “anormal”, uma vez que, se 

considerava que a maturidade física e mental precedia a aprendizagem e o desenvolvimento 

intelectual.  

Por meio deste estudo Cotrin critica como a psicologia foi um instrumento reprodutor 

da ideologia liberal, contribuindo para práticas que na contemporaneidade são consideradas 

segregacionistas e que atingiram essencialmente as crianças das classes populares, as quais 

foram encaminhadas para o atendimento educacional especializado.  

Sobre a Educação Inclusiva, Sánchez4 descreve que em meados da década de oitenta e 

início dos anos noventa surge no contexto internacional movimentos compostos por 

                                                             
2 COTRIN, J. T. D. Itinerários da psicologia na educação especial: uma leitura histórico-crítica em Psicologia 

Escolar. 2010. 248f. Tese (Doutorado) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
3 O termo deficiência mental não é mais utilizado, sendo substituído pelo termo deficiência intelectual. 
4 SÁNCHEZ, Pilar Arnaiz. A educação inclusiva: um meio de construir escolas para todos no século XXI. 

INCLUSÃO - Revista da Educação Especial - Out/200 Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=860&id=12625&option=com_content&view=article> Acessado 

em: 01 de julho de 2019 
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profissionais, pais e pessoas com deficiência contra a educação especial. Neste contexto se 

destaca o movimento intitulado “Regular Education Iniciative” (REI) nos Estados Unidos, 

que tinha por objetivo a inclusão na escola comum das crianças com alguma deficiência.  

Não obstante, o movimento também afirma que a educação especial possui um 

“excesso de representação das minorias”, isto é, a classificação dos estudantes para uma 

escola ou classe especial pode ser em razão da língua, do gênero ou do grupo étnico. No 

tocante, é possível compreender que o movimento atribui a existência da educação especial 

não apenas como uma resposta a demando das necessidades de um grupo com deficiência, 

mas como uma construção social ligado ao racismo ao preconceito de gênero, classe social, 

origem, dentre outros. Por conseguinte, o sentido de educação especial é amplo e a nascente 

educação inclusiva em oposição a essa tem por propósito a inclusão de todos.  

Conquanto, sem questionar a legitimidade do movimento problematizo a forma que 

ele é apresentado. Visto que, em 1994 na Declaração de Salamanca se adota 

internacionalmente o termo educação inclusiva, e, essas ideias do REI, também são 

disseminadas no Brasil.  

Sánchez cita Armstrong5 que conclui que a escola comum é o espaço onde todos são 

valorizados com independência de suas diferenças. Analiso que a utilização deste termo 

“independência” foi muito infeliz, pois, se a escola inclusiva é a da diversidade, a instituição 

deveria atuar como um prisma acolhendo e refletindo as diferenças de seus estudantes. 

Interpreto que não é ensino independente destas diferenças, mas com e a partir dessas 

diferenças. Compreendendo-as como constitutivas da identidade e da ideia de pertencimento 

desses sujeitos.  

Assim, vejo uma pressão para uma reforma de todo o sistema educacional. O 

compartilhamento do espaço por diferentes grupos é um passo para a inclusão, pois, mantém 

tanto a condição específica de cada sujeito, como a relação entre os sujeitos e os grupos em 

contato. Podemos dizer que os problemas individuais, coletivos e inter-relacionais ficam 

expostos e a solução se torna emergencial. 

Cronologicamente, antecede a inclusão a chamada integração, que Sánchez expõe 

como o deslocamento do estudante da educação especial para a regular quando este fosse 

capaz de acompanhar o sistema. A crítica sobre essa prática é que a responsabilidade seria do 

estudante que deveria ser capaz de se adaptar a organização escolar. Divergindo dessa 

concepção, a inclusão, deveria partir da instituição que seria sensível a todos os estudantes. 

                                                             
5SÁNCHEZ, op. cit., p.12 
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A autora narra que estudantes da integração tem tido experiências de exclusão, pois, 

passam longos períodos nas salas de apoio e na sala regular, não interagindo com os colegas, 

assim, ficam isolados, a maneira, segundo a autora, dos estudantes da educação especial.  

A autora denomina essas circunstâncias como “modos sutis” de segregação, mas o que 

isso pode significar? Interpreto que o problema social é obscurecido, de certa forma ele 

“desaparece” se torna invisível. Assim, se afirmei acima que com o contato entre os grupos as 

problemáticas podem estar sempre em discussão, da mesma situação o efeito pode se dar pelo 

avesso e a questão específica dos estudantes com deficiência, por exemplo, tem a 

possibilidade de ser engolida por todas as outras problemáticas sociais. 

Ademais, as críticas que Sánchez enumera sobre a integração coadunam com os 

relatos que mencionei sobre os egressos da educação inclusiva que se deslocaram para a 

escola exclusiva após sofrerem bullying. Desse modo, é possível que vejamos a integração 

como uma fase da inclusão que ainda não superamos. 

Em trecho acima falava como o conceito de educação especial e inclusiva é amplo e 

não se refere apenas aos sujeitos com deficiência, transtornos globais e superdotação como se 

é comumente pensado. A respeito, acrescento outros questionamentos sobre a forma que os 

argumentos a favor da escola inclusiva estão sendo colocados. 

Sánchez define as necessidades educacionais especiais como “juízos de valor”6 e 

critica o fato de que na integração o programa seguido pelos estudante com necessidades 

educacionais ser diverso o da classe. Assim, a autora afirma que estudantes tem necessidade 

especiais, ao mesmo que diz que são juízos de valor, e, não problematiza as razões do 

estudante ter um programa diverso da turma, a autora é contraditória.  

No tocante, seria relevante cotejarmos o argumento de Sánchez e de Cotrin - 

observando como é referenciado nas notas de rodapé –  que não pertencem à mesma área de 

conhecimento e a tese da respectiva autora é mais recente e trata-se da realidade brasileira. 

Cito: 

Mantoan (2001) afirma que a baixa expectativa do meio social e das escolas 
especiais com relação à aprendizagem das crianças com deficiência reduz suas 
possibilidades na busca de melhores soluções para resolver os problemas do dia a 
dia, reduzindo, assim, suas possibilidades de aprendizagem. A partir das leituras 
sobre o tema (FERREIRA, J., 1995; ,MACEDO, 2001; MRECH, 2001; 
WERNECK, 1997) e da prática profissional, foi possível compreender que a maioria 
dos quadros de deficiência mental diagnosticados pelos psicólogos é posterior à 
entrada da criança na escola, ou seja, em muitos casos, a deficiência mental é 
produto da organização escolar.7 

                                                             
6 SÁNCHEZ, op. cit., p.9 
7 COTRIN, , op. cit., p.17 
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A partir do que a pesquisadora e psicóloga interpreta, e das colocações que fiz no 

decorrer do texto, podemos fazer alguns questionamentos:  

- Quais seriam as razões da maioria dos quadros de deficiência intelectual 

diagnosticados ser posterior à entrada da criança na escola?  

- Quais são as influências da organização escolar no diagnóstico?  

- O quão depende o profissional da psicologia das vivências do estudante na escola 

para realizar o seu diagnóstico? 

- O encaminhamento das crianças aos especialistas para possível diagnóstico seria um 

direcionamento de filhos ou estudantes? Isto é, os responsáveis pelos jovens não poderiam ter 

sido instruídos pelos profissionais da educação a busca de um profissional especializado? 

- Qual o perfil psicossocial das famílias que recebem o diagnóstico tardio? Tinham 

conhecimento da deficiência, transtorno global ou superdotação antes do diagnóstico? Sabiam 

quais seriam os melhores procedimentos pós-diagnósticos? 

No que diz respeito a interpretação da autora que foi destacada. Abstendo-me de 

adentrar a área da saúde, mas considerando pesquisas no campo, que relacionam a deficiência 

intelectual ao desenvolvimento motor, cognitivo, emocional, seria possível considerar que 

muitos dos diagnósticos são posteriores a entrada do estudante na escola porque, nesse 

ambiente o estudante começa a ter mais estímulos sobre esses elementos.  

Por sua vez, compreender a deficiência intelectual como um produto da organização 

escolar pode induzir ao entendimento equivocado de que a condição de certos sujeitos é 

consequência da instituição, assim, mudando sua forma se pode evitar tal condição ou 

diagnóstico. Creio que a pesquisadora pode ter apenas se expressado mal, pois, a forma que a 

escola se organiza, apreendo, que pode afetar no desenvolvimento da criança, por vezes, 

interferindo negativamente nas suas potencialidades.  

Todavia, em muitos casos é o professor a identificar a especificidade do estudante e 

procurar ajuda para melhor atendê-lo. Além disso, antes de ser produto de uma organização 

escolar, seria de uma organização social o qual a organização escolar está imersa. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Como procedimento metodológico foi realizada a análise das fontes em diálogo com 

bibliografia interdisciplinar das áreas da psicologia, educação e história, tendo como ponto de 

partida a necessidade de compreender as experiências tidas em Escola Estadual de Educação 

Especial no município de Uberlândia. Além do que podemos chamar “trabalho de campo”, 
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durante o estágio supervisionado, em que acompanhei diferentes turmas durante as aulas de 

história e, pude observar as atividades extra sala como as de recreação, bem como, a 

organização da instituição como um todo. Este texto foi composto pela interpretação dos 

canais midiáticos, dos documentos históricos – que são de acesso público – de instituições 

públicas que realizaram e permanecem no atendimento educacional a pessoas com 

deficiência, transtornos globais e superdotação, além do estudo das leis e decretos referentes.  

 

4 Resultados 

Todos os objetivos propostos foram realizados. Em relação, o material didático para o 

ensino/aprendizagem de história voltado para estudantes da educação inclusiva, foi construído 

um plano de aula com atenção as “Habilidade e Competências” estabelecidas pela Base 

Nacional Comum Curricular.   

A aula planejada foi ministrada como requisito da disciplina de estágio na escola já 

citada. Apesar, de no local se configurar uma educação especial, compreendo que a aula 

poderia ser ministrada em ambiente de educação inclusiva, uma vez que, como já foi dito as 

“Habilidade e Competências” a serem atingidas, bem como, os objetivos, o conteúdo e a 

metodologia – aula expositiva dialogada – poderiam ser dispensados a todos os estudantes. 

A regência foi exercida no 2º ano B, turma que eu já estava acompanhando, isto é, 

como atividade do estágio, estava observando as aulas da professora de história e os 

estudantes que a compunham. De forma, que como estagiária tive o privilégio de desde o 

primeiro planejamento desenvolver uma aula em atenção as características dos estudantes e 

sob orientação da professora da escola, da instituição universitária, além das discussões 

realizadas com meus colegas. 

Em conformidade com as características dos estudantes e, em concordância com as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, foi adotado uma 

flexibilização/adaptação do desenvolvimento da temática, dos recursos didáticos e da 

avaliação, como serão descritos a seguir. 

O tema foi o feriado nacional em homenagem a Tiradentes em 21 de abril, como 

recursos didáticos utilizei figuras cartográficas e desenhos impressos. No desenvolvimento do 

tema apresentei a imagem representando o território de Minas Gerais com o nome de alguns 

municípios no presente, que foram conquistados durante as Bandeiras Paulistas e, que se 

tornaram em sua maioria centros de extração de ouro e pedras preciosas durante o século 

XVIII. A saber: Diamantina, Sete Lagoas, Belo-Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, 

São João Del-Rey.  
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O objetivo era partir do presente, isto é, do território desses municípios e suas 

denominações, para compreender a história dos espaços que corresponde com a história da 

Inconfidência Mineira.  

Com a imagem atual de determinados países, analisei como a Inconfidência Mineira 

faz parte do imaginário da história nacional, sendo Tiradentes representado como herói. 

Assim, demonstrar a partir da relação comercial entre a América Lusa, Portugal, Inglaterra e 

África, como os moradores da colônia eram insatisfeitos com a política portuguesa de 

exploração, que poderia ter motivado a conspiração em 1789. Assim, evidenciar como 

Tiradentes não se limita a um símbolo de um acontecimento, mas é representativo de uma 

situação de subordinação que se prolongou durante séculos.  

As imagens cartográficas feitas em papel pardo foram fixadas na lousa e ocupavam 

todo o quadro negro, a explicação foi feita a partir dessas imagens. Por sua vez, a avalição não 

foi realizada em tempo diferente ao da aula. A todo o momento os estudantes participaram das 

discussões feitas. 

Além disso, foram entregues, aos estudantes, imagens representativas dos sujeitos do 

período histórico – negros, indígenas, bandeirantes –, ademais, imagens representativas das 

mercadorias produzidas no Brasil Português e do meio de transporte da época.  

De modo, que os estudantes puderam interagir com as imagens cartográficas. Pois, 

uma vez tendo colorido as imagens citadas no parágrafo acima, os estudantes as colaram no 

local a que lhes corresponde. Isto é, os estudantes tiveram que identificar o “mapa” do Estado 

de Minas Gerais lhe acrescentando as imagens dos indígenas e dos bandeirantes que lhe 

conquistaram o território. Além disso, das minas formadas na região e de trabalhadores 

escravizados.  

No “mapa” do Brasil afixaram a cana de açúcar e os negros escravizados, que difere 

da imagem do negro em seu próprio continente, detentor de uma cultura étnica que pode ser 

apreendida também visualmente a partir das roupas e adereços. Nas caravelas – transporte 

mencionado, foram coladas as bandeiras ora de Portugal, ora da Inglaterra – recordando o 

tratado assinado entre os dois reinos no século XVIII. 

Os estudantes foram muito receptivos as propostas e, lembro das observações 

colocadas pela professora de química da escola à professora da Universidade que ainda não 

tinha tido experiência com a educação especial e que havia ido assistir a minha regência. A 

professora de química frisou como era importante para aqueles estudantes aprender a partir 

das imagens e poder participar, e exemplifica dizendo que um dos seus recursos didáticos ao 
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ensinar as fórmulas químicas é a utilização de tampinhas de garrafa pet que são ligadas entre 

si durante as explicações.  

Ademais, este trabalhou resultou em novos objetivos que não estavam previstos em 

princípio. A partir das experiências do estágio docente pôde-se concluir que muito tem que se 

avançar em relação a educação inclusiva e, contribui muito a isso a pesquisa. Há a 

necessidade de pesquisar os espaços escolares e os sujeitos que o compreendem, de analisar o 

caminhar da educação inclusiva na prática e buscar formas em que a universidade – como 

instituição de pesquisa e de formação – possa contribuir com esse processo. 

 

5 Considerações Finais 

O estágio supervisionado compõe significativamente a formação docente como 

momento dialógico entre teoria e prática do ensino-aprendizagem. Assim, cabe inquirir como 

o processo de formação docente em História contribui para a construção da escola inclusiva.  

Visto que, como foi descrito a adaptabilidade as diferenças deve partir da organização 

escolar e, assim sendo, dos profissionais que a compõe. A partir da experiência do estágio 

pude compreender que a inclusão não é apenas um processo de escolha, isto é, não basta uma 

professora se afirmar como inclusiva para que assim ela o seja considerada.  

Assim como o pesquisador articula a teoria, ao método de análise das fontes e do 

campo de observação; bem como, a temática em relação aos ambientes sociais e aos agentes 

históricos. O professor que é também pesquisador deve articular a inclusão, que é uma nova 

perspectiva social, a uma metodologia inclusiva de ensino/aprendizagem observando o espaço 

e os sujeitos pertencentes a escola. 

Poderíamos interpretar como a necessidade de “aprender a ser coerente” como 

argumenta Paulo Freire ao criticar as possíveis discrepâncias entre o “discurso competente” e 

a “ação pedagógica”. O mais importante é a visão de que essa sincronia entre as estruturas da 

educação pode ser aprendida. Assim, podemos aprender a ser inclusivos. Partimos da escolha 

pela inclusão e vamos aprendendo a atuar pedagogicamente de maneira inclusiva. 
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A CONCEPÇÃO DE VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR A PARTIR DO PLANO 

DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE UBERABA/MG  
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Resumo 

Discussões sobre a valorização do professor são necessárias, pois nem sempre são tidas 
como prioridade, mesmo que estejam pautadas. A partir dos anos de 1990, com o marco 
regulamentatório deixaram de ser uma reivindicação e passam a ser expressas em forma de 
leis e de políticas educacionais. Tem-se início com a LDB, de 1996, no art. 67; a Lei do 
Fundeb, em 2007; a Lei do Piso Salarial, em 2008; e, com o novo PNE, em 2014, na Meta 
17 e 18. As determinações legais implicam um papel que envolve uma reflexão que 
extrapola as políticas de governo e atinge as políticas de Estado. Estes movimentos são 
uma oportunidade para que integrantes do processo educativo que atuam na escola, tenham 
o mínimo de garantias para sua valorização e construção de identidade profissional. 
Consideramos que, o avanço desse debate, em prol da constituição de um processo de 
valorização que perpasse pelo tripé formação, remuneração e condições de trabalho, 
contribuirá para melhorar os índices de qualidade da educação. Este trabalho propõe-se 
analisar o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais do Magistério da 
Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Uberaba/MG (2015), a partir da 
Resolução n.02 (2009), do CEB/CNE, observando os princípios constitucionais 
estabelecidos para composição deste plano de carreira em relação as diretrizes anunciadas. 
Metodologicamente, trata-se de resultados parciais de um estudo de caso, constituído a 
partir de pesquisa bibliográfica e documental. Na pesquisa bibliográfica, apresentamos a 
constituição desses dispositivos legais em relação a orientação de um mercado capitalista 
que visa a intensificação do trabalho em contraposição a valorização, numa perspectiva 
crítica. Por base de estudo, destacamos: Carvalho (2014) trata das condições de trabalho 
dos professores da educação básica, a partir dos planos de carreira, orientados pela 
formação, jornada de trabalho e progressão; Alves e Pinto (2011) analisam a carreira 
docente em comparação a outros profissionais com mesmo nível de formação, indicando 
desafios, condições de trabalho, remuneração e rendimento profissional; e, os Cadernos de 
Educação do Conselho Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE, 2009), trazem 
um conjunto de observações sobre constituição de uma política de Estado para a carreira 
docente na escola básica, bem como sua valorização, impasses e perspectivas. A pesquisa 
documental, apresenta um exame da Lei Municipal em relação a Lei Nacional. Ao analisar 
todos esses dados, acreditamos tecer considerações sobre a contribuição destes dispositivos 
para a valorização dos profissionais da educação no município de Uberaba/MG com 

 
1 Doutoranda em Educação (FACED/UFU), Mestra em Educação (FACED/UFU), Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), Campus Uberaba, juliene@iftm.edu.br. 
2 Doutor em Educação, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Faculdade de Educação (FACED), 
Grupo de Pesquisa Estado, Democracia e Educação (GPEDE), Pesquisador CNPq e FAPEMIG, 
boscodelima@gmail.com. 
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perspectiva de contribuir com as reflexões sobre os caminhos necessários para constituição 
de uma escola pública que alcance seu objetivo de formação crítica e política. 
 
Palavras-chave: Formação Docente. Remuneração Profissional. Condições de Trabalho. 
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1 Introdução 

Discutir a educação perpassa por uma reflexão crítica sobre a "valorização do 

profissional docente", que hoje, mais que em períodos históricos anteriores, está 

incorporada em uma teia de instrumentos legais que a sustentam. Tal reflexão incorpora 

quatro eixos que consideramos essenciais: a promoção da carreira enquanto conceito 

social, visando uma maior atratividade da mesma; o estímulo à formação (inicial e 

continuada) como exercício de tomada de consciência profissional e social-política; 

condições de trabalhos reais e possíveis; e, remuneração digna e visando a equidade em 

relação as demais profissões. 

De acordo com Carvalho (2014, p. 1) discutir a qualidade da educação é um 

exercício que envolve o desenvolvimento de políticas e a necessária colaboração entre 

“[...] os entes federados em prover condições equânimes de financiamento e em conseguir 

transformar o magistério em profissão atraente, bem formada e que tenha condições de 

trabalho capazes de reter os bons profissionais”. 

Os princípios e orientações para valorização dos profissionais da educação partem 

da Constituição de 1988 e, da LDB n. 9394/96; em seguida, desdobram-se em marcos que 

normalizam questões sobre recursos financeiros, valores e remuneração, que em seu bojo, 

articulam questões aqui nomeadas no "pacote de valorização", seja em âmbito profissional, 

social e econômico, como a Lei n. 11.738/2008, também conhecida como Lei do Piso 

Salarial Profissional Nacional (PSPN) ou simplesmente, Lei do Piso; a Lei n. 12.014/2009, 

que define quem são os profissionais da educação escolar básica; a Resolução n. 02/2009, 

que fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública; e por fim, o atual Plano Nacional 

de Educação (PNE), Lei n. 13.005/2014, em suas Metas 17 e 18, que reforça a necessária 

valorização dos profissional docente (PRADO, 2019; CARVALHO, 2014). 

 

1.1 Objetivos 

Analisar o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Uberaba/MG (2015), a partir da 

Resolução n.02 (2009), do CNE, observando os princípios constitucionais estabelecidos 

para composição deste plano de carreira em relação as diretrizes anunciadas. 

 

 

1953



 

2 Referencial Teórico 

 O alcance desse objetivo perpassa pela construção teórica do universo que constitui 

as políticas nacionais e locais de valorização dos profissionais da educação. Para tanto, em 

um primeiro momento será apresentada a política nacional que rege a constituição do 

Plano de Carreira, Cargos e Salários (Resolução n. 02/2009) e, em seguida, uma análise da 

Lei Complementar n. 501/2015, expressando o movimento local. 

 

2.1 A valorização do professor no âmbito nacional  

A trajetória para constituição da lei que rege hoje os princípios de valorização da 

carreira docente, por meio dos planos de carreira, cargos e salários, é extensa e em suas 

estruturas reflete o movimento de luta de uma classe. A docência, enquanto profissão que 

visa a superação de preceitos idealistas baseados no “dom” ou “vocação”, buscou e busca 

sua aceitação enquanto espaço de construção política e ideológica (LEÃO, 2013). 

A partir do texto constitucional de 1988 (CF/88) registramos os primeiros 

movimentos, de construção de uma identidade profissional (Art. 206), que focaliza 

questões sobre “financiamento” e “valorização do professor”. Desdobra-se algumas 

alterações legais que são expressas e materializadas com a participação e intervenção de 

organismos de luta em defesa do professor, como a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE) e Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE). 

Destacamos a Emenda Constitucional n. 53/2006, que institui a criação do Fundo 

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

Educação (FUNDEB) - Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007, que se destaca pela 

ampliação do atendimento do "ensino fundamental" para "educação básica" e, dos 

"professores do ensino fundamental" para os "profissionais da educação"3. Esse último, 

amplia o suporte e apoio a "[...] docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico 

direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, 

 
3 Registramos que anteriormente, por meio da Lei n. 9.424, de 24 de dezembro 1996, foi instituído o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que focava 
ações de distribuição de recursos e valorização profissional exclusivamente para o Ensino Fundamental. 
Consideramos um avanço, para a Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007, que amplia as ações para a 
Educação Básica. 

1954



 

supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica" (BRASIL, 2007, Art. 22, 

inciso II). 

Subsequente a esta, a Lei n. 11.738/2008, que segundo Carvalho (2014, p.6) "[...] 

significou uma vitória e foi fruto de um longo processo de disputa e luta da categoria", a 

conhecida "Lei do Piso" estabelece o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), que fixa 

o "vencimento inicial" instituída para os profissionais do magistério público da educação 

básica, para uma formação em nível médio, modalidade normal, com carga-horária de 40 

horas, que deverá ser reajustado anualmente no mês de janeiro. 

Segundo essas diretrizes, caberia aos entes federados elaborar ou adequar os planos 

de carreira e remuneração. Dessa forma, considera Carvalho (2014) que facilita o 

entendimento do que seria o piso, ao fixar vencimento inicial e jornada máxima semanal. 

Em síntese, o PSPN "[...] não é o salário total e nem a remuneração profissional de 

educação, é o valor mínimo abaixo do qual não pode ser fixado o vencimento base ou 

salário base do professor em início de carreira" (CARVALHO, 2014, p.8)4. 

Consideramos ainda, importante ressaltar o posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal (STF) ao reconhecer em 2008 a constitucionalidade desta lei, após ação de 

inconstitucionalidade impetrada por cinco governadores (Mato Grosso do Sul, Rio Grande 

do Sul, Paraná, Ceará e Santa Catarina), em 2008 (PRADO, 2019).  

E, a avaliação final da Conferência Nacional de Educação Básica (CONAE, 2010) 

ao destacar que a aprovação do PSPN (2008) constitui um avanço frente à luta em prol da 

educação no Brasil, estabelecendo diretrizes necessárias que constituirão os planos de 

carreira e remuneração de modo a buscar a superação e divergências estruturais. 

 

A Lei do piso, nesse sentido, estimularia a realização de concursos 
públicos, a busca por qualificação e titulação pelos professores, a 
elaboração de planos de carreira, a dedicação exclusiva do professor a um 
único estabelecimento de ensino público e melhor remuneração 
(CARVALHO, 2014, p.8). 

 

 
4 Por "vencimentos" usamos a definição compreendida pela Lei n. 8.112/1990, que dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em que 
destaca, no Art. 40, vencimento como sendo "[...] retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com 
valor fixado em lei" e, "remuneração", no Art. 41, "[...] vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanecentes estabelecidas em lei". 
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Então, a partir deste dispositivo a Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), por meio da Resolução n.2, de 28 de maio de 2009 

(BRASIL, 2009b), fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração 

dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, destacando a necessária 

adequação à mesma, pelos entes da federação até o último dia do ano de 2009.  

Por definição,  

 

[...] plano de carreira é instrumento de administração de recursos 
humanos voltado essencialmente para a profissionalização. Nessa 
condição, considera de forma especial algumas variáveis essenciais à sua 
finalidade, quais sejam, o desempenho do servidor no exercício de suas 
atribuições, os programas de desenvolvimento de recursos humanos, a 
estrutura de classes e o sistema de remuneração (DUTRA JÚNIOR; 
ABREU; MARTINS; BALZANO, 2000, p. 204) 

 

Reforça-se o destaque ao que deve considerar como "profissionais do magistério", 

conforme destacado acima, incluindo as diversas modalidades e etapas, da educação 

infantil ao ensino médio e, da educação de jovens e adultos à educação profissional, 

passando pela indígena e especial, por exemplo (BRASIL, 2009a). 

O ingresso na carreira deve acontecer de uma única forma, via concurso público de 

provas e títulos (BRASIL, 2009b, Art. 4º, inciso II). E que a jornada de trabalho de tempo 

integral deve ser de, no máximo, 40h semanais, visando ampliar sempre a parte destinada 

ao extraclasse, de modo paulatino. 

 

[...] jornada de trabalho preferencialmente em tempo integral de, no 
máximo, 40 (quarenta) horas semanais, tendo sempre presente a 
ampliação paulatina da parte da jornada destinada às atividades de 
preparação de aulas, avaliação da produção dos alunos, reuniões 
escolares, contatos com a comunidade e formação continuada, 
assegurando-se, no mínimo, os percentuais da jornada que já vêm sendo 
destinados para estas finalidades pelos diferentes sistemas de ensino, de 
acordo com os respectivos projetos político-pedagógicos (Art. 4º, inciso 
VII). 

 

Neste sentido, destacamos o incentivo à dedicação exclusiva em uma única unidade 

escolar, o que é considerado um avanço em prol da qualidade do ensino, segundo CNTE 

(2009). Isso, pois, a presença do professor em uma mesma unidade escolar permite 

reconhecimento e participação de modo mais direto da realidade local, bem como o 

envolvimento com a formação crítica da comunidade. 
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Destacamos ainda que a jornada de trabalho deve ser constituída segundo a Lei do 

Piso (2008), por dois terços da carga-horária com interação com o educando e um terço 

restante, comporá o chamado extraclasse, que trata-se de "[...] um percentual de horas 

destinadas às atividades de preparação de aula, correção de atividades, atendimento aos 

pais, formação continuada, desenvolvimento de trabalho coletivo na escola, entre outras 

atividades inerentes ao trabalho do professor" (ARELARO; JACOMINI; SOUZA; 

SANTOS, 2014, p. 201). 

A interseção da Lei do Piso (BRASIL, 2008) nesta Resolução (BRASIL, 2009b) 

também é considerada um avanço frente à busca pela valorização do professor. 

Destacando, ainda, sobre os vencimentos ou remuneração, referindo ao salário inicial, não 

devem ser menores que os definidos pelo Piso Salarial Nacional (PRADO, 2019). 

Considera ainda que a variação dos salários/remunerações deve ser em virtude da 

titulação e não da etapa ou modalidade de atuação profissional, “[...] o salário pago a um 

professor doutor, com 40 horas semanais, em início de carreira que atua no ensino médio, 

deve ser o mesmo de um profissional com a mesma formação, que atua na educação 

infantil”. (CARVALHO, 2014, p.10). 

Decorrente dessa orientação, destaca-se ainda a necessária equiparação salarial 

entre professores e outras carreiras profissional com formação semelhante, em busca de 

promover o reconhecimento do profissional docente (BRASIL, 2009b, Art. 4º, inciso IV). 

Princípio este que é reforçado no Plano Nacional de Educação (PNE, 2014), em sua meta 

17, “valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica, a 

fim de equiparar o rendimento médio dos(as) demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final do sexto ano da vigência deste PNE”. 

Para tanto os sistemas de ensino, por meio de políticas públicas, devem incentivar a 

criação de programas de formação, presencial e a distância, que visem melhorar a 

qualificação e suprir carências de habilitação profissional (BRASIL, 2009b). E ainda, 

incentivo a participação dos professores na "[...] elaboração e no planejamento, execução e 

avaliação do projeto político-pedagógico da escola e da rede de ensino" (BRASIL, 2009b, 

Art. 4º, inciso XI), incentivando a gestão democrática. 

E por fim, estabelecimento de regras e critérios para movimentação de profissionais 

entre as unidades de ensino, bem como remoção e aproveitamento quando da necessária 

mudança de residência pelos professores, sempre tendo como base a qualidade e interesse 

dos educandos. 
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Ao analisar essa Resolução, Carvalho (2014, p.10-11) considera, pautado em outras 

análises de pesquisadores da área, que: 

 

[...] estas diretrizes tratam de forma adequada a carreira docente 
articulada à formação profissional em suas diferentes dimensões – inicial 
e continuada -, às condições objetivas e subjetivas necessárias para o 
exercício do trabalho, incluindo as condições da escola, o tempo para o 
estudo, o número de alunos por sala, jornada, progressão e ascensão na 
carreira vinculada a uma avaliação por desempenho. 

 

Nesse mesmo sentido, a CNTE (2009, p.7) declara que esta Resolução "[...] 

absorveu grande parte das reivindicações dos trabalhadores em educação e agregou 

diversos comandos de leis educacionais, além dos conceitos previstos nas legislações do 

Piso e do Fundeb, que pautam prioritariamente as diretrizes". 

 Por fim, este movimento de valorização do professor, ao observar a Meta 185 do 

PNE (BRASIL, 2014), que prevê a necessária existência de um plano de carreira, 

estabelecer ao limite máximo de dois terços da jornada com interação com educando (e 

consequentemente um terço para atividades extraclasse) e atender às orientações do PSPN 

(BRASIL, 2008), vem sendo atendido, de modo pouco impactante, uma vez que os 

municípios de modo geral, mas, com certa evolução, em relação aos dados de 2014 para os 

de 2018, conforme destaca o Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano 

Nacional de Educação (BRASIL, 2018). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Tendo como base as reflexões advindas do pensamento marxiano, embasadas pelo 

método do materialismo histórico e dialético, esta pesquisa, pauta-se em contribuir com 

uma reflexão que extrapole as primeiras impressões obtidas pelos sentidos, sejam elas 

construídas por meio do senso comum ou advindas de constituições materiais como os 

documentos oficiais. 

 
5 Meta 18: “Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para os(as) profissionais 
da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o Plano de Carreira dos(as) 
profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, 
definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal” (BRASIL, 2014). 
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A expectativa investigativa foi ir além do discurso social e oficial, para reconstruir 

uma ideia de valorização do professor a partir de uma reflexão que aproxima o 

conhecimento teórico das variações observadas nos instrumentos legais. 

A construção dessa investigação permite-nos traçar linhas de reflexões que 

orientem o pensamento dos sujeitos envolvidos na busca de construção de sua identidade 

de luta e construção social. Sendo então, nosso objeto muito maior que a mera descrição 

dos fatos, mas a sua compreensão para futuros avanços e delineamentos, por ora, talvez, 

impossíveis, mas, que poderão ser amadurecidos e socialmente conquistados. 

Além da pesquisa teórica já apresentada, desenvolvimento pesquisa documental, 

envolvendo as orientações nacionais aglutinadas na Resolução n.02/2009 (BRASIL, 

2009b) e, orientações locais expressas na Lei Complementar n.501/2015 (UBERABA, 

2015a).  

 

4 Resultados 

 Uberaba, no Triângulo Mineiro de Minas Gerais, é uma cidade, de acordo com 

IBGE Cidades (2018), de porte médio, sendo a oitava maior cidade mineira, com 330.361 

pessoas. O salário médio é 2,6 salários mínimos, com aproximadamente 30% da população 

ocupada em empregos formais.  

No que tange a educação, entre seis e quatorze anos, a taxa de escolarização atinge 

97,7%, refletindo a nota 6 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para 

os anos iniciais do ensino fundamental e, nota 4,8 para os anos finais, considerando escolas 

públicas (estaduais e municipais). Reconhecida pelo potencial educacional, na rede pública 

de ensino, contempla instituições de ensino superior (federais e particulares), ensino médio 

(federal, estadual e particular), ensino fundamental (estadual, municipal e particular) e, 

educação infantil (municipal e particular). 

 A carreira dos profissionais do magistério, da Rede Municipal de Educação (RME) 

em Uberaba é regulamentada pela Lei Complementar n. 501/2015 (UBERABA, 2015a), 

considerada expressiva pelos gestores locais da educação, no que tange ao atendimento aos 

dispositivos de orientação nacional.  

 Neste sentido, considerando a necessária valorização da carreira docente, por meio 

da ampliação do reconhecimento profissional a partir da implementação de planos de 

carreira, incentivo à formação crítica e política e avanços nas condições de trabalho, 

analisaremos cinco aspectos da atual lei que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e 
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Salários dos Profissionais do Magistério da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino 

de Uberaba/MG (UBERABA, 2015a): ingresso, vencimentos ou remuneração, jornada de 

trabalho, progressão e programas de formação. 

 Conforme Plano Decenal Municipal de Educação de Uberaba (PDME), 2015 a 

2024 (UBERABA, 2015b), em seu Art. 2, reforça estar em consonância com a PNE 

(2014), e, em inciso nono, afirmar o compromisso constitucional na “valorização dos 

profissionais da educação”. O que implica para Uberaba “[...] constante atualização do 

Plano de Carreira que deve primar por se constituir em proposta atrativa para os 

profissionais, motivando-os para o seu permanente crescimento funcional.” (UBERABA, 

2015b, p.114). 

 O ingresso na carreira docente RME de Uberaba/MG, no Art. 14, afirma que “[...] 

se dá por concurso público de provas ou provas e títulos[...]” e, destaca ainda que o 

vencimento inicial não poderá ser inferior ao fixado pela Lei do Piso (BRASIL, 2008). 

Sobre a formação mínima, para Professor da Educação Básica (PEB), em seu Art. 15, da 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, o nível médio, na modalidade 

normal – em conformidade com LDB n. 9.394/96 (Art. 62, atualizado pela Lei n. 

13.415/2017). 

 Somando as considerações sobre o vencimento ou remuneração, destaca, no 

parágrafo 1º do Art. 15, que aos profissionais no ingresso da carreira fará jus “[...] ao 

vencimento correspondente ao nível inicial da classe de acordo com sua formação 

acadêmica, conforme critério definido nos editais do concurso público”. 

 Neste sentido, fazemos uma consideração que julgamos não combinar com o 

discurso de valorização do profissional, a partir de discussões apresentadas por Carvalho 

(2014), Alves e Pinto (2011) e CNTE (2009). Ao buscar valorizar a educação a partir dos 

seus profissionais, tal dispositivo da lei não incentiva professores com formação superior e 

com pós-graduação a ingressar na carreira. Isso, pois, permanecerá recebendo o valor 

corresponde ao nível inicial até que tenha concluído o estágio probatório (Art. 21, § 1º, 

inciso IV). 

 Na prática, um professor nível inicial, Classe A, magistério nível médio, recebe o 

referente a R$10,28 por hora/aula e, um professor, Classe G, nível doutorado, recebe 

R$20,05 por hora/aula. No entanto, mesmo que tenha formação somente fará jus a 

promoção após o período probatório, o que configura três anos (Art. 19, UBERABA, 

2015a). 
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 Ainda, precisamos registrar, que segundo nota do Sindicato dos Educadores do 

Município de Uberaba (SINDEMU), a Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU) paga 

abaixo do piso, uma vez que o valor inicial deveria ser de R$11,84 a hora-aula, 

considerando o piso no valor de R$ 2.557,74 mensais6, para “[...] vencimento inicial das 

Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 

(quarenta) horas semanais” (BRASIL, 2008).  

Nos vencimentos do professor, isso significa que recebe o valor de R$ 1.249,66, 

por 27h aula, de cinquenta minutos. E a diferença proporcional para alcançar o valor do 

piso é paga como "Vencimento Complementar Piso Nacional PEB", a variar de acordo 

com enquadramento (progressão e promoção). Consequentemente, quando esse professor 

supera o período probatório a depender do nível e classe que ocupar, esse valor 

“complementar” vai diluindo-se e chega a desaparecer. O SINDEMU luta junto ao MP 

para que essa diferença seja paga imediatamente e de modo retroativo (ALEIXO, 2018). 

 Como já destacado também, a promoção e aceleramento expresso aos professores 

da RME de Uberaba segue as orientações destacadas na Resolução n.02/2009, buscando 

valorizar tempo de serviço, experiência (avaliação de desempenho – institucional e 

individual, Art. 36 e 37, UBERABA, 2015a) e formação (titulação). 

 A jornada de trabalho poderá ser de no mínimo 27h ou no máximo 54h (Art. 26, 

UBERABA, 2015a). E, no parágrafo 2º desse deste artigo, versar sobre: “1/3 (um terço) da 

jornada mínima a que se refere o caput deste artigo é destinado às atividades de 

planejamento, avaliação, formação continuada em serviço, além de outras atividades 

previstas no Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar [...]”.  

Destaca ainda que, em uma carga-horária de 27h, o professor estará 18 horas aula 

com educando e 9 horas-aula de atividade extraclasse. Deste, 2h serão destinadas à 

Formação em Serviço e, 7h, destinada a “[...] estudos individuais ou coletivos, planejamento de 

aula, correção de avaliações, confecção de material didático e outras ações de interesse educativo 

pedagógico propostas no Projeto Político Pedagógico, em local de livre escolha do docente e em 

cumprimento do Calendário Escolar.” (Art. 26, inciso II). 

 Neste sentido, há consonância com o dispositivo legal nacional e pesquisadores da 

área de valorização da profissão docente. No entanto, percebemos uma dissonância em 

relação a sua efetivação, a partir dos discursos dos professores.  
 

6 VALORIZAÇÃO do professor: piso salarial do magistério é reajustado a partir de janeiro. Ministério da 
Educação, Assessoria de Comunicação Social. 09 de janeiro de 2019. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=72571. Acesso em: 24 maio 2019. 
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Ousamos afirmar também que uma carga-horária de 27h não estabelece o estímulo 

necessário ao professor para permanecer em uma única unidade escolar, sendo que o 

mesmo, para alcançar uma jornada de trabalho completa precisa ter dois cargos, o que por 

vezes, torna-se difícil que seja em uma mesma escola. Estando este condicionado a estar no 

período da manhã em um lugar e no período da tarde em outro, fazendo uso de seu tempo 

de almoço para locomover-se entre as unidades. Diante disso, restabelecemos a necessária 

reflexão acerca da qualidade de vida e condições de trabalho deste profissional, tal qual 

discute Leão (2003). 

 Por fim, sobre os Programas de Formação, há um incentivo observado no Plano de 

Carreira dos Professores da RME de Uberaba, quando, no em seu Art. 36, sobre o processo 

de avaliação de desempenho, no inciso quinto (inserido pela Lei Complementar n. 

552/2017a), destaca que “[...] o permanente investimento em sua formação e 

desenvolvimento profissional, realizada em instituições credenciadas pelo Ministério da 

Educação (MEC), ou em cursos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação ou por 

instituições parceiras”. 

 Neste quesito, percebemos que a formação inicial, para aqueles que ainda não 

somam títulos acadêmicos como graduação, pós-graduações (lato e stricto sensu) são 

considerados importantes. E, ao destacar “desenvolvimento profissional” identificamos a 

formação continuada, com cursos com carga-horária menores, mas que tratam de questões 

mais direcionadas ao dia-a-dia da instituição escolar. 

 

A participação em atividades de formação continuada, em instituições 
credenciadas junto ao Ministério da Educação (MEC), e/ou em cursos 
promovidos e/ou referendados pela Secretaria Municipal de Educação ou 
por instituições parceiras, assim elencadas:  
a) cursos promovidos pela Casa do Educador Professora Dedê Prais;  
b) cursos de formação permanente, e/ou de extensão, e/ou de 
aprimoramento e aprofundamento (em instituições credenciadas junto ao 
Ministério da Educação (MEC);  
c) cursos de graduação em licenciatura, ou de pós-graduação, presencial 
ou a distância, na área da Educação, em parceria com a Universidade 
Aberta do Brasil (UAB);  
d) ações formativas, tais como: grupos de estudo, grupos de pesquisa, 
congressos, fóruns, seminários, minicursos, workshops e outros 
pertinentes à área educacional (UBERABA, 2017b). 

 

 Cabendo, segundo Cotta (2016) um destaque à Casa do Educador, criada em 2014, 

como espaço de formação continuada por meio da socialização de experiências e 
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compartilhamento de diálogos e constituição de uma cultura permeada pela coparticipação 

e colaboração mútua entre os profissionais da RME. 

 

5 Considerações Finais 

 Observar o desenvolvimento do processo de valorização dos professores da RME 

de Uberaba/MG a partir do documento legal, expresso pela Lei Complementar 501(2015) e 

atualizado pela Lei Complementar 552 (2017a) permite-nos avaliar que há um movimento 

de valorização sim, não só pela existência do Plano de Carreira, Cargos e Salários. Mas, 

pelo incentivo à formação (inicial e continuada); pela progressão e promoção por meio de 

critérios claros e impessoais, pelo esforço por pagar o piso, mesmo que não seja 

integralmente no salário base. 

 No entanto, ainda é necessário buscar amadurecer melhor os caminhos que 

permitirá o pagamento do piso na íntegra expresso no salário base; a melhor estruturação 

de formação continuada e em serviço, valorizando o esforço individual do professor, que 

visa ampliar os conhecimentos para além do que é ofertado pelas instâncias formativas 

vinculadas ao município; ampliação da jornada de trabalho de modo que o professor 

cumpra jornada de trabalho integral na mesma unidade escolar; e, por fim, buscar 

estratégias que permitam que o ingresso na carreira docente do município seja atrativa para 

professores com formação média a doutores – que isso esteja claramente expresso no Plano 

de Carreira, Cargos e Salários, via tabela de progressão e promoção. Assim, acreditamos, 

que o valor do profissional da RME será amplificado e, certamente, a qualidade do ensino 

será digna daquela que busca ser uma “cidade educadora”. 
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Resumo  

 

 A educação inclusiva se atrela á inúmeros desafios. Diante da grande 

dificuldade do professor em atender as demandas de um público cada vez mais 

heterogênico, a escola possui a necessidade de se organizar e se adequar para 

atender a todos com equidade. Diante deste cenário, a presente pesquisa foi 

desenvolvida com o objetivo de compreender os desafios dos professores de uma 

escola da rede pública municipal de Padre Bernardo-GO.  

       Objetiva-se uma abordagem qualitativa que conforme Minayo (2002) é um tipo 

de pesquisa que se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, nem reduzido à operacionalização de variáveis, pois abrange o 

universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes dos 

indivíduos sobre determinados fenômenos.  

       A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, no qual 

foram entrevistados oito professores que lecionam no ensino fundamental. O Estudo 

teve como parâmetro, quais os tipos de dificuldades que um professor de educação 

inclusiva enfrenta em sala de aula, o papel da equipe pedagógica no 

desenvolvimento de diretrizes voltadas a inclusão escolar, a influência dos pais no 

auxilio escolar, assim como, a busca pelo aperfeiçoamento diante de todos os 

desafios apresentados. Conclui-se assim, que a inclusão demanda a superação de 

imensos desafios, onde se exige uma urgente necessidade de cursos de formação 

inicial e continuada para os professores, bem como, estratégias que possibilitem a 

troca de experiências, que visem à elevação do nível de aprendizagem dos alunos 

na educação inclusiva. 

 

PALAVRAS-CHAVES: inclusão, formação docente, necessidades educacionais 

especiais. 
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Abstract 

 

 Inclusive education is tied to numerous challenges. Faced with the teacher's 

great difficulty in meeting the demands of an increasingly heterogenic public, the 

school has the need to organize and adapt itself to attend to all with equity. Given 

this scenario, the present research was developed with the objective of 

understanding the challenges of the teachers of a school in the municipal public 

network of Padre Bernardo-GO. 

       A qualitative approach is sought that according to Minayo (2002) is a type of 

research that is concerned with a level of reality that can not be quantified or reduced 

to the operationalization of variables, since it encompasses the universe of 

meanings, motives, aspirations, beliefs , values and attitudes of individuals about 

certain phenomena. 

       The research was carried out through semi-structured interviews, in which eight 

teachers were interviewed who teach in elementary school. The study had as a 

parameter, the types of difficulties that an inclusive education teacher faces in the 

classroom, the role of the pedagogical team in the development of guidelines for 

school inclusion, the influence of parents in the school aid, as well as the search for 

the improvement of all the challenges presented. It is concluded that inclusion 

demands the overcoming of immense challenges, where there is an urgent need for 

initial and continuing training courses for teachers, as well as strategies that allow the 

exchange of experiences, aiming at raising the level of learning of students in 

inclusive education. 

 

KEY WORDS: inclusion, teacher training, special educational needs. 
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Introdução 

 

 A educação inclusiva é direito de todos e deve ser inserida transformando o 

ambiente escolar em um espaço para todos, favorecendo e abrangendo a 

diversidade, respeitando os direitos e a liberdade, garantindo a aprendizagem a 

todos os alunos, ampliando a visão de mundo e desenvolvendo oportunidades de 

convivência a todas as crianças.  

 De acordo com Martinez (2005), a reflexão constante da ação e compromisso 

com a mudança no tratamento da diversidade humana se torna o ponto central 

nesse debate da inclusão e na busca para uma sociedade democrática.  

           Sabemos que a tarefa de um professor em sala de aula é árdua, pois sérias 

dificuldades são enfrentadas no momento em ele busca inserir a inclusão nas 

escolas. Por isso, faz-se necessário que se leve em consideração as expectativas 

destes profissionais, buscando levar até eles todo um suporte fundamental, bem 

como um preparo profissional qualificado. 

 A necessidade de mudanças nas práticas educacionais é algo imprescindível, 

pois visa à garantia da qualidade de ensino oferecida a todos os alunos. É um 

aspecto fundamental que conduzirá avanço e progresso educacional não somente 

aos alunos com NEE, mas sim a todos os alunos regulares. Assim, todos poderão 

ter a oportunidade de crescer e se formar com mais e melhores conteúdos, 

desenvolvendo-se como cidadãos conscientes, com maiores chances de sucesso 

pessoal, profissional e social, frente às diversas barreiras exclusivas que cercam 

nossas vidas. (MANTOAN, 1997). 

 A carência de pesquisas, suporte e investimentos na educação inclusiva 

infelizmente é algo desproporcional, diante da necessidade atual. É necessário criar 

diálogos entre professores para troca de experiências, estabelecer parcerias com a 

comunidade escolar, respeitar as limitações e diferenças individuais, valorizar o 

trabalho educacional escolar, dentre tantas outras modificações. Com o objetivo de 

expansão naquilo que é primordial para a inclusão escolar, esta pesquisa foi 

realizada visando entender as grandes dificuldades enfrentadas pelos professores 

condutores da inclusão escolar e o que cada um de fato almeja em contribuição para 

a mudança desta triste realidade. Sabendo que remover as barreiras é tarefa de 

todos. 

1970



Documentos norteadores da prática educacional para alunos com 

necessidades educacionais especiais no âmbito internacional e 

nacional 

 A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas elaborou inúmeros 

documentos norteadores para o desenvolvimento de políticas públicas de seus 

países membros, como o Brasil. Dentre os documentos produzidos destacamos: 

 Declaração Universal dos Direitos Humanos – Publicada pela ONU em 

1948. De maneira geral esta declaração assegura a todas as pessoas, 

independente de raça, cor, sexo, religião, sem distinção alguma, os mesmo 

direitos à liberdade, a uma vida digna, à educação fundamental, ao 

desenvolvimento pessoal e social, enfim à livre participação na vida 

comunidade. 

 

 Declaração Mundial Sobre Educação para Todos e “Plano de ação para 
satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem” – Este documento 

foi redigido em 1990 em Jomtien, na Tailândia, onde ressalta a necessidade 

de reunir esforços na luta pelo acesso às necessidades básicas de 

aprendizagem de todos os cidadãos, sejam eles crianças, jovens ou adultos. 

Declaram também entender a educação como capaz de contribuir para a 

construção de um mundo, uma sociedade melhor. Ao assinar essa 

Declaração, o Brasil assumiu perante a comunidade internacional, o 

compromisso de erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino 

fundamental. 

 

 Declaração de Salamanca – Documento resultante da Conferência Mundial 

sobre Necessidades Educativas Especiais, realizada em 1994 na cidade de 

Salamanca, Espanha, promovida pela UNESCO. Nessa declaração foram 

lançados os princípios fundamentais da Educação Inclusiva. Foi reafirmado o 

compromisso para com a educação para todos realizados em Jomtien, 

1971



reconhecendo a necessidade e urgência de providenciar a educação para 

crianças, jovens e adultos com necessidades especiais dentro do sistema 

regular de ensino. A declaração de Salamanca reconhece em seu texto os 

diferentes desafios aos sistemas escolares, no que diz respeito a buscar 

formas de educar crianças, jovens e adultos, de maneira satisfatória, incluindo 

os que possuírem desvantagens ou dificuldades, seja de ordem física, mental 

ou social. No campo da educação isso implica no desenvolvimento de 

estratégias que promovam a igualdade de oportunidades. Aqui no Brasil, a 

Declaração de Salamanca, com certeza foi o marco que norteou a elaboração 

da “Política Nacional para Inclusão das Crianças com Necessidades 

Especiais” e de todas as leis relacionadas à Educação Especial. 

 

 Convenção da Guatemala – Convenção Interamericana para a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de 

Deficiência – 1999, condena qualquer discriminação contra a Pessoa 

Portadora de Deficiência que impeça o exercício dos direitos das pessoas 

com deficiência, inclusive à educação. No seu artigo I, a Convenção define o 

termo deficiência, 

Significa uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente 
ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades 
essenciais da vida diária causada ou agravada pelo ambiente econômico e 
social. 

 

 Assim sendo, a sociedade brasileira tem elaborado dispositivos legais que, 

tanto explicitam sua opção política pela construção de uma sociedade para todos, 

bem como, orientam as políticas públicas e sua prática social. A constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 assumiu, formalmente, os mesmos 

princípios impostos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além disso, 

introduziu no país, uma nova prática administrativa, representada pela 

descentralização do poder. Isto posto, cabe ao Município, mapear as necessidades 

de seus cidadãos, planejar e implementar recursos e serviços que se revelam 
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necessários para atender toda a coletividade, abrangendo todas as áreas de 

atenção pública. 

 A política nacional para integração da pessoa portadora de deficiência 

prevista no Decreto 3298/99 adota os seguintes princípios: 

I. Desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de 

modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência 

no contexto socioeconômico e cultural; 

II. Estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que 

assegurem às pessoas portadoras de deficiência no contexto 

socioeconômico e cultural; 

III. Respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber 

igualdade de oportunidades na sociedade, por reconhecimento dos 

direitos que lhes são assegurados, sem privilegiados ou paternalismos. 

No que se refere à educação, o Decreto estabelece a matrícula compulsória de 

pessoas com deficiência, em cursos regulares, a consideração da educação 

especial como modalidade de educação escolar que permeia transversalmente 

todos os níveis e modalidades de ensino, a oferta obrigatória e gratuita da educação 

especial em estabelecimentos públicos de ensino, dentre outras medidas (Art. 

24,I,II,IV).  

O Plano Nacional de Educação estabelece objetivos e metas para a educação de 

pessoas com necessidades educacionais especiais, que dentre eles, destacam-se 

os que tratam: 

 Do desenvolvimento de programas educacionais em todos os municípios, e 

em parceria com as áreas de saúde e assistência social, visando à ampliação 

da oferta de atendimento da educação infantil; 

 Dos padrões mínimos de infraestrutura das escolas para atendimento de 

alunos com necessidades educacionais especiais; 

 Da formação inicial e continuada dos professores para atendimento às 

necessidades dos alunos; 
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 Da disponibilização de recursos didáticos especializados de apoio à 

aprendizagem nas áreas visual e auditiva. 

 Da articulação das ações de educação especial com a política de educação 

para o trabalho. 

 Do incentivo à realização de estudos e pesquisas nas diversas áreas 

relacionadas com as necessidades educacionais dos alunos; 

 Do sistema de informações sobre a população a ser atendida pela educação 

especial. 

 Educação e Escola inclusiva 

A denominada escola inclusiva deve ter como fundamento básico a 

flexibilidade curricular e metodológica com o intuito de lidar com diferenças 

individuais, objetivando atender todos os alunos, inclusive aqueles portadores de 

necessidades especiais. Trata-se, portanto de promover a reorganização escolar 

para atender às diversidades existentes, no que se refere aos ritmos de 

aprendizagem, interesse, origem social, dificuldades, habilidades, motivação, em 

qualquer nível de ensino. (MENDES, 2006; RODRIGUES, 2006). 

Deste modo, não podemos falar de educação inclusiva sem mencionar a 

equidade no que diz respeito aos direitos e deveres a serem cumpridos, bem como a 

diversidade seja ela física, mental, cultural ou religiosa. “É respeitar e ser respeitado, 

é amar e ser amado”. O centro da educação inclusiva visa ofertar educação e direito 

a igualdade de oportunidades e de participação, garantindo o sucesso de TODOS os 

seus alunos, independente de cor, raça, etnia, deficiência ou ate mesmo o nível de 

dotação. 

A educação inclusiva, hoje, ainda possui grandes empecilhos que acabam por 

gerar frustações aos condutores desse tipo de docência. Oferecer uma qualidade de 

ensino aos alunos com necessidades especiais exige um grande comprometimento 

e um processo de grande transformação em todo meio escolar. É olhar 

minuciosamente cada aluno apostando na essência do ser, identificando suas 

limitações e dificuldades e então buscar no ensino educacional o seu 

desenvolvimento intelectual e social. 
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A escola se torna inclusiva na medida em que é reconhecida a diversidade 

que constitui seu alunado e a ela responde com eficiência pedagógica. Para 

responder as necessidades educacionais de cada aluno, condição essencial na 

prática educacional inclusiva, há que se flexibilizar o ensino, adotando-se estratégias 

diferenciadas e adequando a ação educativa a formas peculiares dos alunos 

aprenderem, sempre considerando que o processo de ensino e aprendizagem 

pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (BRASIL, 

1999). 

O aluno considerado um sujeito portador de necessidades especiais também 

é capaz de avançar em seu processo de aprendizagem, porém de forma particular, 

pois ele é, na verdade, um sujeito com um desenvolvimento diferenciado, sua 

personalidade não apresenta só funções subdesenvolvidas, ela é qualitativamente 

diferente. A personalidade desenvolve-se com leis, tendências próprias e 

particulares e ela não é decidida pela deficiência, mas pelas consequências sociais 

dela (VYGOTSKY, 1993). Precisamos compreender todas as dificuldades dos 

alunos, o professor deve ser o mediador para que alunos com necessidades 

especiais se socializem com os demais colegas, processo fundamental para que a 

inclusão seja completa, levando em consideração e respeitando seus limites e 

dificuldades.  

Apesar, de muitas vezes, usarmos os termos integração e inclusão como 

sinônimos, devemos lembrar que há uma diferença real entre eles. O termo 

integração, como trata Mantoan (2006, p.18), refere-se à inserção de alunos com 

deficiência nas escolas comuns, mas os alunos é que têm de mudar para se adaptar 

às suas exigências. Esse aspecto reforça a concepção segregacionista da 

educação, uma vez que não “cabe” às escolas a responsabilidade de mudanças e 

adequações necessárias ao processo inclusivo. Já em outra dimensão, está a 

concepção de inclusão escolar, que é incompatível com a integração, já que a 

abordagem de Mantoan (2006, p.19) “prevê a inserção escolar de forma radical, 

completa e sistemática. Todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas 

de aula de ensino regular”.  Com isso, refletir sobre a inclusão é fazer um movimento 

que busca repensar a escola, para que deixe de ser a escola da homogeneidade e 

passe a ser a escola da heterogeneidade, para que a escola da discriminação e 

segregação dê lugar à escola aberta a todos. Sendo assim, uma  escola  inclusiva  
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deve  ser  o  modelo  da  escola  de  qualidade,  promovendo  o  acesso,  a  

permanência  e  o  sucesso  dos  alunos,  independentemente de suas necessidades 

e possibilidades de aprendizagem, uma vez que é a escola a responsável por formar 

o cidadão “e a ele deve ser dada a oportunidade de obter e manter um nível 

aceitável de aprendizagem” (BRASIL, 1994, p. 7). Dessa forma para que se efetive 

uma inclusão de qualidade, é imprescindível que todos os envolvidos no processo, 

aceitem os desafios, amplie os conhecimentos e acreditem que é possível oferecer 

uma educação inclusiva de qualidade, incluindo o aluno em todas as suas esferas. 

Só assim a educação inclusiva passará a ser cada vez mais real nas escolas. 

Na escola inclusiva, temos que contar com a participação e responsabilidade 

de todos que estão envolvidos neste cenário: gestores, professores, família e a 

comunidade escolar. Devemos levar o aluno para o foco central da educação e 

garantir a construção necessária para o pleno exercício da cidadania, isso exige 

mudanças, uma ação consciente por parte de todos os envolvidos e a convicção de 

que a escola precisa mudar, levando em conta o potencial de cada aluno. 

Não podemos esquecer que a participação da família na escola é de suma 

importância, a sua participação ativa e regular desenvolve o senso de 

responsabilidade com o processo educacional. É importante que a família receba 

apoio, para que esses alunos possuam um desenvolvimento saudável. Porém, 

sabemos que a família está numa posição de dependência dos profissionais da 

educação, no sentido de receber auxílio para proceder com as necessidades 

especiais de seus filhos. Com isso, cabe a cada escola elaborar projetos que 

atendam a necessidade das famílias de seus alunos, é importante desenvolver 

relações interpessoais e de respeito para que se possa alcançar uma educação 

inclusiva com êxito. Mas para que tudo isso aconteça é necessário que a educação 

inclusiva seja definitivamente assumida como um dever do Estado para que todos os 

envolvidos obtenham o suporte necessário e uma estrutura adequada para receber 

e amparar o aluno da educação inclusiva. Por mais que a escola possua uma 

vontade imensa de acertar, desejando oferecer o melhor, se ela não contar com a 

ajuda de planejamentos hierárquicos sabemos que a escola irá fracassar.  

Como menciona Kuenzer (1990), a superação da distância entre o previsto 

tecnocraticamente e o realizado efetivamente, mais que um problema metodológico, 
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reflete uma questão política. Inclui desde um novo projeto de sociedade (com a 

devida base teórica e ideológica que permita identificar procedimentos que garantam 

a concretização das intenções), até o compromisso com a democratização da 

educação, removendo-se barreiras para a aprendizagem de todos, com todos e 

garantindo-lhes educação para toda a vida, em escolas voltadas para a paz. Para 

tanto se faz necessário reunir planejadores e administradores objetivando superar a 

distância mencionada por Kuenzer. (EDLER, 2018, p. 104/105) 

 A escola é um espaço sociocultural, onde existem diferenças que devem ser 

encaradas de forma harmoniosa e produtiva, buscando enfrentar os desafios de 

forma imparcial, facilitando o trabalho do professor e da aprendizagem. 

 Segundo Saviani (2001), o papel do professor no processo de inclusão é 

fundamental, uma vez que, ele é o mediador do processo ensinoaprendizagem. 

Mas será que o professor possui suporte suficiente para enfrentar todos os desafios 

com êxito? Será que as Políticas Públicas existentes no Brasil estão sendo 

colocadas em prática? 

 

 

Educação Inclusiva: resultados e discussões da pesquisa 

  

 Frente à carência de pesquisas sobre as dificuldades e os desafios 

enfrentados pelo professor da educação inclusiva, este estudo busca compreender 

os impasses e impedimentos enfrentados pelos professores de uma escola da rede 

pública municipal de Padre Bernardo – GO. 

 Participaram dessa pesquisa 08 professores, entre os participantes 07 eram 

do sexo feminino e 01 do sexo masculino. A idade média dos professores em anos 

foi entre 25 e 54 anos. O tempo médio que os participantes lecionam é de 4 a 18 

anos. Todos os professores lecionam entre o 4º e 9º ano. 

 Como instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário composto por 10 

questões, com o intuito de coletar informações referentes a sexo, idade, formação, 

preparação profissional para inclusão escolar, conhecimentos legislativos referentes 

às políticas públicas de inclusão escolar, faixa salarial, desafios e medidas que 

possam facilitar a prática da inclusão nas escolas. É importante ressaltar que o 

questionário foi acompanhado de um termo de consentimento livre e esclarecido 
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para resguardar os profissionais. O estudo foi proposto a todos os professores, após 

o interesse em participar os questionários foram entregues, esclarecidos junto com o 

termo de consentimento, e acordados que o prazo seria de uma semana. 

 Com o objetivo de caracterizar a formação inicial e continuada dos 

professores, pôde se verificar que a formação acadêmica dos professores é a 

seguinte: 51% dos professores possuem graduação e 49% são pós-graduados, em 

relação à formação continuada em relação ao processo de inclusão de aluno com 

NEE, apenas 01 professor já participou de palestras e cursos relacionados à 

inclusão. Percebe-se que os professores possuem grande interesse na formação 

continuada e vontade de participar de palestras e cursos, porém se trata de uma 

cidade do interior que não oferece cursos livres relacionados ao tema, e a secretaria 

de educação também não oferta eventos que abordem a inclusão como tema. 

Diante desses resultados podemos questionar qual é o impacto dos cursos 

oferecidos e realizados para a prática profissional da inclusão escolar? A maioria 

dos professores afirma ter pouco preparo e que gostariam que o município 

investisse, com cursos de formação profissional. 

 A inclusão escolar implica, efetivamente, um aprimoramento constante dos 

professores, com a apresentação de instrumentos e referenciais que evoluam e 

desenvolvam as práticas pedagógicas aplicadas por eles. A preparação apropriada 

de todos os educadores, o aprimoramento dos profissionais, seja através de 

palestras abrangentes ou treinamentos específicos, é o ponto fundamental para a 

efetivação do processo inclusivo nas escolas. Essa preparação não está 

relacionada, somente aos métodos e recursos especializados, mas também a um 

trabalho que oriente e proporcione o desenvolvimento de competências e 

habilidades na exploração e domínio cada vez mais amplo de suas próprias práticas 

docentes. (GOMES, GONZALEZ REY, 2007). 

 A partir das análises até então apresentadas, os resultados apontam a 

carência da preparação profissional para se trabalhar com alunos com NEE. 

 No entanto, ao se pensar na efetivação da inclusão nas escolas, é 

imprescindível que o professor conheça os embasamentos principais que cercam 

essa questão. Portanto, ao serem questionados quanto ao conhecimento legislativo, 

apenas 12% indicam possuir algum tipo de conhecimento dessa base legal e jurídica 

em relação à educação inclusiva. Isso nos leva a refletir que a falta de 
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comprometimento pode ser mútua, tanto dos responsáveis legais pela educação 

municipal, quanto dos professores. 

 Outro fator importante enfatizado no questionário foram os pontos negativos 

da inclusão. Os professores foram unânimes em relatar que existe falta de materiais 

pedagógicos para se trabalhar a educação inclusiva, falta de investimento por parte 

do governo em recursos e capacitação de profissionais, negligência dos pais em 

relação à educação e cuidado com os filhos e assumem que se sentem 

desamparados para lidar com alunos com necessidades especiais, em contrapartida 

TODOS descobriram a riqueza que representa o trabalho na diversidade e decidiram 

enfrentar o desafio, mas se sentem em alguns momentos desvalorizados pelo 

governo que poderia olhar com mais amor e cuidado para todos os alunos, 

principalmente os que possuem algum tipo de deficiência, seja ela qual for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979



Considerações finais 

 

 Considerando que a educação inclusiva exige grandes transformações, 

percebe-se que no Brasil essas mudanças ainda ocorrem a passos lentos. A 

inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais necessitam de 

avanços por parte do sistema educacional, recursos indispensáveis com a 

acessibilidade, bem como campanhas de socialização e conscientização, dentre 

outros. 

 A inclusão não pode ser vista como apenas inserir o aluno na escola, é 

necessário todo um suporte e amparo, desde a participação e acompanhamento  

fundamental da família até o convívio desse aluno no ambiente escolar. Além do 

mais, é de grande importância que os condutores de ensino inclusivo busquem 

especialização e aperfeiçoamento no campo educativo. É um caminho desafiador 

pois requer um conjunto de ações coletivas que visam a melhoria  do ensino 

inclusivo nas escolas, bem como um bom desenvolvimento do aluno frente a um 

ensino de qualidade. 

Conclui-se que a inclusão escolar demanda a superação de inúmeros 

desafios. É necessário que as escolas elaborem um espaço de interação entre os 

profissionais docentes, para que possam expor as complexidades da inclusão que 

norteiam seu dia a dia em sala de aula, buscando sana-las. É primordial que os pais 

se conscientizem do seu fundamental papel na vida escolar dos filhos, pois o elo 

entre família e escola é de suma importância para o desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno a ser incluso. 

 É necessário que aconteça uma percepção por parte de TODOS para que se 

possa oferecer uma inclusão de qualidade em todas as escolas e instituições de 

ensino, elaborando um projeto pedagógico que envolva a escola, a família e 

principalmente os alunos com necessidades educacionais especiais, visando um 

melhor desenvolvimento intelectual e social. 

          Por fim, destaca-se que a educação/ensino regular é um direito de todos, 

onde o seu acesso deve ser livre, acompanhado e respeitado. 
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GT7 – Educação Básica, Trabalho e Formação Docente 

 
ASSÉDIO MORAL E O TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Flávio Cardoso Teixeira1 

Cílson César Fagiani 2 
 
Resumo 
O assédio moral é, antes de tudo, a violência psicologia que afeta a dignidade, saúde (física e 
mental) e capacidade laboral do trabalhador, incluso o docente da Educação básica, além de 
suscitar impactos negativos em instituições e na sociedade. Trata-se de um fenômeno 
complexo, de difícil identificação, perceptivelmente contemporaneamente no mundo do 
trabalho, que não pode ser tratado de forma simplista, e que deve ser, efetivamente, coibido. E 
ponto vital para coibir e/ou lidar com essa prática, é possuir conhecimento acerca das razões 
que levam ao seu surgimento. Assim, frente ao exposto e ao contexto atual, em que discussões 
em torno do tema têm se intensificado, a apreciação e considerações no Grupo de Trabalho: 
Educação Básica, Trabalho e Formação Docente constitui uma oportunidade única e relevante 
de aprendizado na apresentação deste projeto de pesquisa que pretende trazer a questão do 
assédio moral no contexto do trabalho docente. O presente trabalho decorre de meu ingresso 
no Programa de Pós-Graduação em Educação: Formação Docente para Educação Básica da 
Universidade de Uberaba (PPGEB/UNIUBE), campus Uberlândia, dentro da linha “Práticas 
Docentes para Educação Básica”, e tem como objetivo principal qualificar e explicitar as 
noções básicas sobre o assédio moral, suas características essenciais e implicações 
decorrentes, e difundir, em especial entre os docentes da Educação Básica, os conhecimentos 
pertinentes a esse conceito e suas possíveis implicações frente ao trabalho desta categoria. 
Condições a que o docente está sujeito e sobre as quais deve ter ciência, mormente para se 
defender de seus efeitos. Trata-se de pesquisa sistematizada, de natureza bibliográfica, da 
produção literária, em especial no contexto brasileiro, que traz como referências, 
preferencialmente e com alguma simultaneidade, sobre: assédio moral (FREITAS, 2017; 
BARRETO, 2017; HELOANI, 2017; HIRIGOYEN, 2017), trabalho (BRAVERMAN, 1987; 
MANACORDA, 2007; ANTUNES, 2009;  ALVES, 2011; ANTUNES, 2011; LOMBARDI, 
2011; SAVIANI, 2005, 2007 e 2012) e reestruturação produtiva do trabalho relacionado com 
a educação (PREVITALI, 2011; SCOCUGLIA, 2011; PREVITALI, 2013; FAGIANI, 2018). 
Outras referências serão pesquisadas nas bases de dados SciELO Brasil, CAPES e ERIC, 
além da apreciação de obras completas e/ou capítulos específicos dos autores já citados. A 
metodologia de análise vinculada aos objetivos da pesquisa, faz uso dos resultados divulgados 
e das percepções dos autores e pesquisadores apresentados, para fundamentar, teoricamente, 
os temas e correlacionar situações e aspectos identificados no decorrer da análise, além de 
elencar observações pertinentes aos constructos pesquisados. Assim, com base na designação 
do assédio moral e na contextualização da reestruturação produtiva acrescer reflexões sobre o 
necessário cuidado com as práticas e atos institucionais, pois se estas extrapolam as 
faculdades administrativas, podem caracterizar condutas abusivas. E dessa pesquisa 
disponibilizar produto teórico-prático que possibilite ampliar ações preventivas e combativas; 
e corroborar entendimento de que o conhecimento é condição vital para se enfrentar qualquer 
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problema. De outro norte, revelar alguns dos principais avanços e lacunas presentes em torno 
do tema e demonstrar que discussões e novos estudos devem avançar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Assédio moral. Trabalho docente. Educação Básica. 
 
1 Introdução 

Transformações socioeconômica, reestruturações produtivas e precarização do 

trabalho há muito, são verificadas nos agrupamentos humanos, isto é fato. Assim como, a 

existência de relações abusivas nos mais diferentes moldes, no ambiente do trabalho, também 

não se configura como nenhuma novidade. Em especial, porque o capitalismo, reestruturou as 

classes sociais, e implantou um modelo em que o trabalho, antes visto como essencial à 

sobrevivência do homem, se torna eixo central na criação de valor nos modos de produção, 

além de categoria fundamental para compreender e explicar as relações sociais na sociedade 

contemporânea. 

Consideravelmente novos, entretanto, são os estudos que tem por objetivo identificar e 

compreender as causas e efeitos desse tipo de interação abusiva entre as pessoas, em especial 

no ambiente de trabalho. E é neste contexto contemporâneo que emerge o conceito de assédio 

moral, termo utilizado, de forma geral, para designar a conduta abusiva que, dentre outros 

fatores, se caracteriza por ter como eixo principal a prática de violência psicologia recorrente, 

que afeta a dignidade, a saúde (física e mental) e a capacidade laboral do trabalhador, além de 

suscitar impactos negativos nas instituições e na sociedade.  

Ato contínuo, o que pode ser observado é que discussões em torno do assédio moral, 

atualmente, têm se intensificado; assim como também a diminuição da tolerância da 

sociedade frente a atos que podem causar transtornos na vida do ser humano.  

Resoluções e moções A 3ª CNST, de caráter deliberativo e consultivo, aprovou 344 

resoluções, sendo 273 do governo federal, 204 do estadual e 255 do municipal.12 

[...] Seguem, na íntegra, as resoluções. q Eixo I – Como Garantir a Integralidade e a 

Transversalidade da Ação do Estado em Saúde dos(as) Trabalhadores(as)? 

(Resoluções de nº 1 a 163) q Eixo II – Como Incorporar a Saúde dos(as) 

Trabalhadores(as) nas Políticas de desenvolvimento sustentável no País? 

(Resoluções de nº 164 a 273) q Eixo III – Como Efetivar e Ampliar o Controle 

Social em Saúde dos(as) Trabalhadores(as)? (Resoluções de nº 274 a 362) [...] 54. 

Desenvolver ações no sentido de agilizar a tramitação do Projeto de Lei nº 2.369/03, 

que trata o assédio moral nas relações de trabalho como ilícito trabalhista e 

conceitua essa violência, com o objetivo de obter sua aprovação. [...] 78. Incluir os 

impactos psicofísicos na saúde, resultantes do assédio moral, como fator de risco 

ocupacional, caracterizado como crime, ficando as empresas públicas e privadas 

obrigadas a emitir a Comunicação de Acidente do trabalho – CAT. [...] 151. Definir 
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que sejam investigadas, pelos setores da Saúde e do Trabalho e Emprego, as 

empresas nas quais sejam registrados casos de assédio moral no trabalho, no sentido 

da prevenção do sofrimento mental dos trabalhadores e trabalhadoras. [...] 

155.Incluir no Observatório de Saúde do Trabalhador informações específicas 

(notificação, estatísticas, pesquisas e divulgação de casos) sobre assédio moral e 

sexual nas relações de trabalho em todos os níveis de atenção à saúde, especialmente 

os atendimentos realizados pelos Centros de Atenção Psicossocial – Caps. Divulgar 

as empresas campeãs nesse ranking perverso. Promover ações educativas e 

esclarecedoras em âmbito nacional no intuito de construir a conscientização da 

sociedade sobre essa violência e a desnaturalização dessa prática na organização do 

trabalho. [...] (BRASIL, 2011, p. 139,147, 151,163) 

Dessa maneira é extremamente importante estar atento a esta forma de violência que 

ocorre no mundo do trabalho. Em especial, por se tratar de um fenômeno complexo que - 

apesar de perceptivelmente novo no mundo do trabalho - ganhou corpo e não pode ser tratado 

de forma simplista.  

De outro norte, faz se necessário refletir acerca dos conceitos de trabalho e educação, 

além de dar a devida ênfase ao fato que as Instituição de Ensino/Educação, enquanto ambiente 

do trabalho, sofrem igualmente, ou até mesmo, de maneira mais intensa com os impactos das 

novas formas de organização e/ou condições de trabalho (rígido controle sobre as 

atividades/resultados docentes, exaustivas jornadas, baixos salários, desvalorização da figura 

do professor, exaltação da concepção do aluno-cliente quando instituições particulares, 

despersonalização/desumanização, dentre outros).  Segundo Hirigoyen (2017, p.142-143) “O 

meio educativo é um dos mais afetados pelas práticas de assédio moral”.  

Tal ambiente se configura como palco propício para manifestação de assédio moral ou 

de outro, de agressão psicológica - depreciativa, constrangedora e humilhante - praticada, 

conscientemente ou não e pelas mais variadas razões, por membros da própria instituição 

(colegas de trabalho, superiores hierárquicos e discentes) e/ou membros da comunidade (pais, 

autoridades e demais cidadãos).  

Logo, faz se evidente que esse desequilíbrio na vida laboral, essa violência - de fácil 

propagação e difícil identificação - também se faz presente na vida do docente da Educação 

Básica, enquanto trabalhador, e deve ser do mesmo modo, efetivamente, combatida. E ponto 

vital para tornar maiores as possibilidades de coibir e/ou suprimir essa prática, é possuir 

conhecimento acerca das razões que levam ao seu surgimento.  

Nesse contexto, esta pesquisa visa demonstrar a relevância social de se estudar o 

assédio moral e suas possíveis implicações para o docente e para a educação, e aclarar a 
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temática e estimular que novos estudos sejam realizados, em especial relacionados ao 

cotidiano escolar. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo primário (geral) 

O objetivo geral deste trabalho se volta em demonstrar a relevância social de se 

estudar o assédio moral e suas possíveis implicações para o docente e para a educação, 

temática a que o docente está sujeito no ambiente de trabalho e sobre a qual deve ter ciência, 

mormente para se defender de seus efeitos e consequências. 

 

1.1.2 Objetivo secundários (específicos) 

Disponibilizar informações que vão permitir perceber, de forma mais adequada, as 

relações de trabalho inadequadas. 

Mostrar as situações que configuram o assédio moral no cotidiano escolar. 

Apresentar os aspectos legais relacionados ao assédio moral. 

Contribuir/auxiliar na prevenção e/ou combate do assédio moral, e de suas 

consequências danosas, a saúde (física e mental). 

Produzir material informativo (produto teórico-prático) que, sirva como ponto de 

partida para desenvolver e implementar ações de prevenção e combate, à prática, por vezes 

sutil, do assédio moral.  

Corroborar entendimento de que o conhecimento é condição vital para se enfrentar, de 

maneira mais adequada, qualquer problema, incluso, o assédio moral.  

Demonstrar que discussões e novos estudos devem avançar, em especial, os que tem 

relação com o docente da Educação Básica.  

 

2 Referencial Teórico (Discussão)  

2.1 Trabalho e educação - uma breve contextualização  

A sociedade capitalista, é marcada por profundas transformações, tanto no universo do 

capital quanto no universo do trabalho, transformações estas que, invariavelmente, se refletem 

nas relações sociais. Marx (2008), abordou o trabalho como categoria central nas relações 

sociais, nas relações dos homens com a natureza e com outros homens por considerar que esta 

é sua atividade vital. 
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Essa preocupação com as características essenciais do trabalho, no seu sentido 

ontológico3, ou seja, como categoria fundante do ser social, já se fazia presente nas nos 

manuscritos econômico filosóficos, de 1844, onde o autor destaca que: 

[...] o trabalho, a atividade vital, a vida produtiva mesma aparece ao homem apenas 

como um meio para a satisfação de uma carência, a necessidade de manutenção da 

existência física. A vida produtiva é, porém, a vida genérica. É a vida engendradora 

de vida. No modo (Art) da atividade vital encontra-se o caráter inteiro de uma 

species, seu caráter genérico, e a atividade consciente livre é o caráter genérico do 

homem. A vida mesma aparece só como meio de vida (MARX, 2008, p. 84). 

Ainda segundo Marx: 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este 

em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo 

com a natureza. Ele se defronta com a matéria natural como uma potência natural 

[Naturmacht]. [...] Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse 

movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. [...] Pressupomos 

o trabalho numa forma em que ele diz respeito unicamente ao homem. [...] No final 

do processo do trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na 

representação do trabalhador no início do processo, portanto, um resultado que já 

existia idealmente (MARX, 2013, p. 255-256). 

Anos após, mas com certa similaridade, Braverman, em sua obra “Trabalho e Capital 

Monopolista: A Degradação do Trabalho no Século XX” (1987), defini o trabalho como 

sendo uma atividade, desenvolvida pelas espécies - incluso a humana, que altera o estado de 

produtos naturais para melhorar sua utilidade, ou seja, que transforma a natureza para melhor 

satisfazer a necessidades específicas. Sendo que o trabalho humano possui, enquanto 

particularidade essencial, um caráter consciente e proposital, não intuitivo, orientado pela 

inteligência e inalienável. Para Braverman (1987, p.53) “O trabalho que ultrapassa a mera 

atividade instintiva é assim a força que criou a espécie humana e a força pela qual a 

humanidade criou o mundo como o conhecemos.”  

 
3 Relativo a ontologia - FILOS Teoria ou ramo da filosofia cujo objeto é o estudo dos seres em geral, o estudo 
das propriedades mais gerais e comum a todos os seres; metafísica ontológica. Estudo ou conhecimento dos seres 
e dos objetos enquanto eles mesmos, em oposição ao estudo de suas aparências e atributos. Dicionário Brasileiro 
da Língua Portuguesa Michaelis [online]. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?id=G9AQd>. 
Acesso em: 27 jul. 2019. 
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Ainda sob a ótica de Braverman (1987, p.58), o caráter inteligente e proposital - e não 

sua capacidade de produzir um excedente - é o fator que distingue a força de trabalho do 

homem, e produz condições para ampliação de sua própria produção e lhe proporciona 

infinita adaptabilidade, de modo que seu produto excedente pode ser continuamente ampliado. 

Condição está que, no entendimento de Braverman (1987, p.58), é o alicerce sobre o qual o 

capitalista realiza a ampliação do seu capital. 

Vale a pena ainda destacar que, de certo modo, o livro de Harry Braverman, “Trabalho 

e Capital Monopolista” (1987), inaugura a ênfase nos aspectos relacionados ao emprego da 

tecnologia e do controle gerencial. 

O que ele compra é infinito em potencial, mas limitado em sua concretização pelo 

estado subjetivo dos trabalhadores, por sua história passada, por suas condições 

sociais gerais sob as quais trabalham, assim como pelas condições próprias da 

empresa e condições técnicas do seu trabalho. O trabalho realmente executado será 

afetado por esses e muitos outros fatores, inclusive a organização do processo e as 

formas de supervisão dele, no caso de existirem.  

Isso é tanto mais certo tendo em vista que os aspectos técnicos dos processos de 

trabalho são agora dominados pelos aspectos sociais que o capitalista introduziu: 

isto é, as novas relações de produção. Tendo sido obrigados a vender sua força de 

trabalho a outro, os trabalhadores também entregam seu interesse no trabalho, que 

foi agora "alienado". O processo de trabalho tornou-se responsabilidade do 

capitalista. Assim, quando o capitalista compra imóveis, matérias-primas, 

ferramentas, maquinaria etc., pode avaliar com rigor seu lugar no processo de 

trabalho. Ele sabe que certa parcela de seu desembolso será transferida a cada 

unidade de produção e sua contabilidade o lançará sob o título de custos e 

depreciação. Mas quando ele compra tempo de trabalho, o resultado está longe de 

ser tão certo e tão determinado de modo que possa ser computado desse modo, com 

rigor e antecipação. Isto significa simplesmente que a parcela de seu capital 

despendido na força de trabalho é a porção "variável”, que sofre um aumento no 

processo de produção; para ele, a questão é de quanto será o aumento. Torna-se 

portanto fundamental para o capitalista que o controle sobre o processo de trabalho 

passe das mãos do trabalhador para as suas próprias. Esta transição apresenta-se na 

história como a alienação progressiva dos processos de produção do trabalhador; 

para o capitalista, apresenta-se como o problema de gerência. (BRAVERMAN, 

1987, p. 58 e 59). 

Em linhas gerais, despretensiosamente e considerando Marx (2008, 2011, 2013), 

podemos firmar entendimento de que na produção capitalista o trabalho, antes atividade 

vital/finalidade humana, responsável pelo surgimento do ser social e pela possibilidade de 
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realização plena do homem - trabalho social; passa a ser explorado através da compra da força 

de trabalho (por um valor menor do que aquilo que é produzido) e se transforma em meio de 

subsistência - trabalho assalariado. Assim, o trabalho se transforma, como os demais bens 

produzidos, em uma mercadoria geradora de valor, e afasta o ser humano daquilo que ele 

próprio produziu, daí temos a alienação - falta de contato e estranhamento com o que se 

produz.  

Alienação que, independentemente da forma organizativa - fordismo/taylorismo e/ou 

toyotismo - se mostra presente e que, como consequência, inviabiliza a possibilidade de 

promover, através do trabalho, a humanização; corrobora a divisão entre proprietários e não 

proprietários; amplia a riqueza capitalista do proprietário dos meios de produção. Ou seja, a 

produção capitalista esvazia a significação real do trabalho. 

Segundo Fagiani (2018, p.11) “O modo de produção capitalista é um sistema global, 

desde sua criação, no qual produtos e serviços necessários à vida são produzidos para troca 

lucrativa no mercado e para promover a acumulação e valorização do próprio capital”. 

Enquanto existir um sistema onde o trabalho assalariado ao invés de criar propriedade para o 

trabalhador, cria capital (que explora o trabalho assalariado e que só pode aumentar se 

produzir novo trabalho assalariado, a fim de explorá-lo) e privilegia a produção de 

mercadorias em detrimento da classe trabalhadora, o conflito entre capital-trabalho 

permanecerá.  

A competição e não a cooperação, o individualismo e não o coletivismo, o egoísmo 

e não o altruísmo, a concentração e não a distribuição são características intrínsecas 

a este sistema. Os Seres Humanos são constrangidos a agir de uma determinada 

forma e não outra e atuam nesta direção para sua própria sobrevivência. Se em um 

primeiro momento o Ser Humano sobreviveu isolado, em um segundo momento 

teve mais êxito em uma vida comunitária a qual já não era desprovida de laços entre 

os seres que a compunham. O processo histórico que culminou com a formação da 

sociedade capitalista é complexo e longo não cabendo aqui demonstrar tal evolução. 

Destaca–se, porém, que nenhum modelo de sociedade anterior a este teve a riqueza 

na riqueza em si o objetivo da produção, em detrimento da valorização do indivíduo. 

(FAGIANI, 2018, p.116). 

Saviani (2007) entende que o ser humano, e apenas o ser humano, trabalha e educa, 

pois para o autor trabalho e educação são atividades especificamente humanas.  

[...] no ponto de partida a relação entre trabalho e educação é uma relação de 

identidade. Os homens aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de 
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produzi-la. Eles aprendiam a trabalhar trabalhando. Lidando com a natureza, 

relacionando-se uns com os outros, os homens educavam-se e educavam as novas 

gerações. A produção da existência implica o desenvolvimento de formas e 

conteúdos cuja validade é estabelecida pela experiência, o que configura um 

verdadeiro processo de aprendizagem. Assim, enquanto os elementos não validados 

pela experiência são afastados, aqueles cuja eficácia a experiência corrobora 

necessitam ser preservados e transmitidos às novas gerações no interesse da 

continuidade da espécie. (SAVIANI, 2007, p.154). 

Neste contexto importante ressaltar a contribuição de Fagiani (2018) sobre educação. 

O desenvolvimento do indivíduo dentro de uma sociedade estabelecida pode ser 

analisado a partir de seus devires e das formas como ocorrem a transmissão dos 

conhecimentos adquiridos e produzidos, constituindo o que pode–se chamar de 

educação. Educação enquanto fenômeno que se apresenta como uma comunicação 

entre pessoas livres com diferentes níveis de desenvolvimento humano, ao longo do 

tempo, tempo que não para e portanto, em diferentes situações históricas, e o sentido 

desta comunicação, seu principal objetivo, o desenvolvimento do próprio Ser Social. 

Nas sociedades primitivas essa educação é encontrada de maneira simples e 

homogênea, já nas sociedades atuais se apresenta de forma difusa, complexa e 

heterogênea. Encontra–se a educação, assim definida de forma difusa e 

indiferenciada em todos os setores da sociedade. As pessoas vivem, interagem com 

as outras pessoas e com o meio ambiente, modificam–se a si mesmas e são 

modificadas, se comunicam com o intuito que não é o de educar, no entanto, educam 

e se educam. (FAGIANI, 2018, p. 112 e 113). 

Mas a educação é uma práxis social que diz respeito a troca entre os homens - e que 

não possui como objetivo a transformação direta da natureza - logo exercendo função 

diferente do trabalho na complexidade social.  

A união entre ensino e trabalho, que ele não inventa, mas já encontra pregada e 

praticada por pedagogos e reformadores sociais e até atualizada na própria fábrica, 

revela-se, portanto, parte de um processo de recuperação (Zuruecknahme) da 

integralidade do homem, comprometida pela divisão do trabalho e da sociedade, 

mas cujo próprio desenvolvimento das forças produtivas, que são forças materiais 

intelectuais, domínio do homem sobre a natureza, permite, e até exige, a restituição. 

E, acima de tudo, isso significa uma recolocação do processo educativo no processo 

de trabalho, num processo de trabalho – a fábrica moderna – por sua natureza total, 

plena e dinâmica. (MANACORDA, 2007, p. 76). 
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Podemos apreender dos dados trazidos nos parágrafos anteriores, que a compreensão 

acerca dos conhecimentos e saberes sobre o trabalho é fundamental para compreender os 

aspectos que caracterizam a educação na sua essencialidade. Afinal, o trabalho é responsável 

pelo salto do ser biológico para o social, mas é a educação a responsável pela transmissão dos 

conhecimentos e comportamentos apreendidos nessa transformação, e necessários para a 

efetiva realização das potencialidades humanas.  

[...] Aprendizagem é a nossa própria vida, da juventude à velhice, de fato, até à beira 

da morte; ninguém vive por dez horas sem aprendizado. 4 [...] Todas as coisas na 

terra foram entregues nas mãos do homem. E elas são dadas em suas mãos para que 

ele possa levá-los ao mais alto desenvolvimento, assim como a terra faz com tudo o 

que ela produz. Mas este mais alto deve ser para o homem o mais baixo - um 

começo; é uma semente que ele é obrigado a moldar em algo maior.5 

(PARACELSO, 1951, p. 181-182, tradução nossa) 

2.2 Relações humanas e ambiente laboral 

"Nenhum homem é uma ilha inteira de si mesma; todo homem é um pedaço do 

continente, uma parte do principal.6", John Donne (2012, p. 17). Logo ele, ser humano, se 

relaciona; e onde temos relacionamentos temos, quase que inevitavelmente, manifestações de 

apreço ou desapreço. Atitudes de apreço podem estimular relações de maior proximidade, 

intimidade e amizade; de forma similar as atitudes de desapreço também podem se 

intensificar e tornar-se condutas corriqueiramente abusivas, ofensivas e humilhantes, 

originando relações nocivas - psicológica, física e até materialmente.  

Relações, positivas ou negativas, que pode ainda ser potencializadas em decorrência 

de: aspectos intrínsecos a personalidade e condição humana - paixões, afetos, desafetos, 

preconceitos, doenças, dentre outros - mas que também norteiam nossos relacionamentos, 

permeiam as interações e podem ser cruciais no desenvolvimento adequado do indivíduo e/ou 

condições extrínsecas – sobrecarga de trabalho, exigências e cobranças excessivas, 

precarização das condições de trabalho, flexibilização, aumento desemprego, problemas 

familiares, dentre outros. 

 
4 “Learning is our very life, from youtli to old age, indeed, up to the brink of deatlr; no one lives for ten hours 
without learning” 
5 “All things on earth have been given into the hands of man. And they are given into his hands in order that he 
may bring them to the highest development, just as the earth does with all that it brings forth. But this highest 
should be for man the lowest-a beginning; it is a seed which he is beholden to shape into something greater.” 
6 “No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main” 
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Logo, intencionalmente ou não, o indivíduo pode, quase que naturalmente, provocar 

ou sofrer com práticas abusivas, constrangedoras e/ou humilhantes, desencadeadas e 

potencializadas por características inerentes ao ser humano, ou externas a esse. E a existência 

de relações abusivas nos agrupamentos humanos, incluso nos ambientes de trabalho, não se 

configura como nenhuma novidade. Consideravelmente novos, só os estudos que buscam 

identificar e compreender as causas e efeitos desse tipo de interação abusiva entre as pessoas, 

em especial no ambiente de trabalho. 

De outro norte, importante considerar a realidade atual - outro componente extrínseco 

- afinal contemporaneamente dispomos de mais recursos econômicos, tecnológicos, 

científicos e culturais que em qualquer outro período da história da humanidade; entretanto, 

tais recursos seguem não sendo disponíveis a todos os indivíduos, evidenciando o quanto o 

processo de trabalho está, ou simplesmente se mantém, sob responsabilidade do capitalista, 

que segue buscando aprimorar as formas de produção, para obter cada vez mais ganhos e 

diminuir os custos de produção. 

[...] o capital recorre cada vez mais às formas precarizadas e intensificadas de 

exploração do trabalho, que se torna ainda mais fundamental para a realização de 

seu ciclo reprodutivo num mundo onde a competitividade é a garantia de 

sobrevivência das empresas capitalistas. Portanto, uma coisa é ter a necessidade 

imperiosa de reduzir a dimensão variável do capital e a consequente necessidade de 

expandir sua parte constante. Outra, muito diversa, é imaginar que eliminando o 

trabalho vivo o capital possa continuar se reproduzindo. Não seria possível produzir 

capital e também não se poderia integralizar o ciclo reprodutivo por meio do 

consumo, uma vez que é uma abstração imaginar consumo sem assalariados. A 

articulação entre trabalho vivo e trabalho morto é condição para que o sistema 

produtivo do capital se mantenha. [...] a aparência de maior liberdade no espaço 

produtivo tem como contrapartida o fato de que as personificações do trabalho 

devem se converter ainda mais em personificações do capital. Se assim não o 

fizerem, se não demonstrarem essas “aptidões”, (“vontade”, “disposição” e 

“desejo”), trabalhadores serão substituídos por outros que demonstrem “perfil” e 

“atributos” para aceitar esses “novos desafios”. Nessa fase do capital, caracterizada 

pelo desemprego estrutural, pela redução e precarização das condições de trabalho, 

evidencia-se a existência de uma materialidade adversa aos trabalhadores, um solo 

social que constrange ainda mais o afloramento de uma subjetividade autêntica. 

(ANTUNES, 2009, p.120 e 130). 

Reduções de custos que, nesse ponto, merecem nossa atenção, pois, em geral, são 

alcançadas através da intensificação do trabalho vivo via excessivas, e por vezes absurdas, 
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exigências de produtividade impostas nos contextos de trabalho. Mesmo que isso implique em 

prejuízos a saúde, segurança e qualidade de vida do trabalhador, dentro e fora do espaço da 

prestação do trabalho. Analogicamente, seria algo como uma lavadeira que insiste em torcer 

uma toalha (99% seca) para tentar, forçosamente, retirar o 1% de água restante.  

Quanto mais se busca a produção do capital mais se negligência as subjetividades e 

particularidades humanas, incluso a saúde do trabalhador. O que evidentemente é um 

contrassenso pois boas condições de saúde são condição basal para uma melhor produtividade 

sendo que a primeira é diretamente afetada pelo ambiente no trabalho e o respeito, ou não, aos 

direitos no trabalho.  

Portanto, a articulação entre os conceitos de saúde, de bem-estar e qualidade de vida 

constituem sem dúvida uma forte exigência atual. Em especial porque as doenças 

psicossomáticas ocupacionais aparecem como novas manifestações do estranhamento (na 

concepção marxiana do termo) no capitalismo do século XXI. E porque os profissionais da 

educação seguem resistindo para não serem reduzidos à mercadoria, buscando se apropriar 

dos conhecimentos e das tecnologias, que a redução a mercadoria lhes nega, por princípio.  

O Relatório 2 integra o conjunto de três relatórios que apresentam os resultados da 

“Pesquisa sobre Saúde e Condições de Trabalho dos (as) delegados (as) ao 33º 

Congresso Nacional da CNTE”. A opção por esta segmentação tem fins puramente 

didáticos, em virtude do grande número de questões atinentes à saúde, principal foco 

da investigação. Obviamente, a compreensão dos dados aqui enunciados supõe não 

somente o conhecimento dos três documentos, mas suas intersecções com o contexto 

em que o trabalho se insere. [...] De qualquer modo, algumas observações parecem 

ser oportunas. A primeira consiste em reafirmar que a investigação faz parte do 

programa da Secretaria de Saúde dos (as) Trabalhadores (as) e das demais instâncias 

da CNTE. Em 2009, o I Seminário Nacional sobre Saúde dos Trabalhadores em 

Educação definiu sete grandes eixos para organizar e executar as propostas então 

construídas:[...] Esta pesquisa dá continuidade às investigações sobre o tema, 

procurando identificar as situações que surgem e/ou se modificam com as alterações 

ocorridas no mundo do trabalho e no contexto socioeconômico. [...] As pressões 

sobre o (a) profissional da educação aumentam com o aprofundamento das políticas 

neoliberais neste ciclo do capitalismo. Nesse ambiente, os próprios avanços 

tecnológicos e científicos, ao invés de reduzirem o esforço humano, concorrem para 

sua exacerbação. Evidentemente, a relação com as novas mídias tem outros 

componentes, mas o sentido de urgência faz parte da voracidade capitalista. [...] 

Justifica-se, assim, a preocupação da CNTE em aprofundar seus conhecimentos 

sobre a saúde da categoria. A pauta integra o conjunto das condições de trabalho, 

essenciais para o pleno exercício profissional. O adoecimento – quando não pode ser 
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prevenido – deveria ser uma contingência dos limites da natureza humana, não o 

resultado de falta de atenção para com um segmento profissional. Ou, o que é mais 

grave, uma ação deliberada de exploração de seu trabalho como parece ser a 

ofensiva neoliberal na educação. Resistir a isso é um direito e um compromisso de 

quem luta por uma sociedade baseada em valores humanistas. (VIEIRA, 2017, p. 

112-113) 

E é neste contexto contemporâneo que emerge o conceito de assédio moral, termo 

utilizado, de forma geral, para designar a conduta abusiva que, dentre outros fatores, se 

caracteriza por ter como eixo principal a prática de violência psicologia recorrente, que afeta a 

dignidade, a saúde (física e mental) e a capacidade laboral do trabalhador, além de suscitar 

impactos negativos nas instituições e na sociedade. Trata-se, portanto, de fenômeno 

complexo, existencialmente antigo mais de visibilidade contemporânea (final do século XX) 

em torno do qual discussões têm se intensificado.  

Para Saratt (2010, p. 11), “[...] assuntos como a síndrome de burnout, os transtornos de 

voz, o assédio moral (ou a violência nas relações de trabalho, como preferem alguns 

estudiosos), a LER/DORT, entre outros agravos à saúde, ganharam relevância nos debates da 

categoria.”  

 

2.3 Assédio moral  

O assédio moral por vezes pode ser entendido como a sequela herdada de novas 

formas de organização e gerenciamento do trabalho, pois sob premissa do controle extremo 

para atingimento da maior produtividade, se permiti pressões abusivas, incluso como aquelas 

que humilham e ridicularizam o trabalhador 

De fato, o assédio moral é um tema frequente quando se discute a saúde mental no 

trabalho e uma das teóricas mais representativa nessa área de atuação trata-se de Marie-France 

Hirigoyen, psiquiatra e psicanalista e uma das maiores responsáveis pela disseminação da 

discussão desse tema não só no seu país, França, mas também no Brasil.  

Seu primeiro livro foi publicado em 1998, sob o título “Harcélement moral: la 

violence perverse au quotidien”, traduzido e publicado no Brasil como “Assédio Moral: A 

violência perversa do cotidiano”, e foi amplamente divulgado, inclusive nos primeiros estudos 

brasileiros 

POR ASSÉDIO EM UM LOCAL DE TRABALHO TEMOS QUE entender toda e 

qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por comportamentos, palavras, 

atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade, ou à 
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integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou 

degradar o ambiente de trabalho. (HIRIGOYEN, 2017, p. 65). 

Posteriormente em seu livro “Mal-Estar no trabalho – redefinindo o assédio moral” 

Hirigoyen (2017) faz um resumo histórico sobre os primeiros estudos sobre o tema: 

Nos anos 80, Heinz Leymann, psicólogo de origem alemã radicado na Suécia, 

introduziu o conceito de mobbing, para descrever as formas severas de assédio 

dentro das organizações. Este termo, presumivelmente utilizado pela primeira vez 

pelo etnólogo Konrad Lorenz, a propósito do comportamento agressivo de animais 

que querem expulsar um intruso, foi reproduzido nos anos 60 por um médico sueco, 

Peter Paul Heinemann, para descrever o comportamento hostil de determinadas 

crianças com relação a outras, dentro das escolas. (HIRIGOYEN, 2017, p. 76-77). 

No Brasil, o marco da discussão sobre o assédio moral no ambiente do trabalho foi a 

dissertação de mestrado na PUC/SP, “Violência, Saúde e Trabalho – Uma Jornada de 

Humilhações” da Dra. Margarida Barreto, médica do trabalho, em 2000. Sendo que o 

pioneirismo de Hirigoyen, foi reconhecido, pela própria Margarida Barreto e pelos autores 

Maria Ester de Freitas, Roberto Heloani no livro “Assédio moral no trabalho” (2017), no qual, 

inclusive, os pesquisadores apresentam uma definição sobre assédio moral, alinhada ao 

entendimento já demonstrado pela pesquisadora francesa. 

[...] o assédio moral é uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida, que 

ocorre no ambiente de trabalho, e que visa diminuir, vexar, constranger, 

desqualificar e demolir psiquicamente um indivíduo ou um grupo, degradando as 

condições de trabalho, atingindo sua dignidade e colocando em risco sua integridade 

pessoal e profissional." (FREITAS, HELOANI, BARRETO, 2017, p 37) 

Freitas, Heloani e Barreto (2017, p. 32-34), também apresentam concordância com a 

forma que Hirigoyen (2017, p. 105-111) categoriza, num total de 04 (quatro), as 

manifestações, repetitivas que tendem a degradar as condições de trabalho e que atentar 

contra a dignidade da pessoa, a saber: 1- deterioração proposital das condições de trabalho; 2 - 

isolamento e recusa de comunicação; 3 - atentado contra a dignidade; 4 - violência verbal, 

física ou sexual.   

Em outro momento no capítulo 2 - Trabalhadores “transformers” e flexibilização. 

Onde entra o assédio moral? -  do livro “Assédio moral no trabalho: características e 

intervenções” organizado por Suzana da Rosa Tolfo e Renato Tocchetto de Oliveira, Heloani 

e Barreto (2015, p. 58-59) afirmam que no mundo atual construímos amizades profissionais, 
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que duram enquanto for do interesse de ambos. Raras são as pessoas que mantêm contato com 

seus ex-colegas. E que essa relação é a mesma que se acaba tendo com as empresas.  

Para Heloani e Barreto (2015) o comportamento individualista é um melhor modo de 

se adaptar a uma organização do trabalho. “[...] Se existe algo de perverso é a própria forma 

de organizar o trabalho. Daí, a ocorrência e o crescimento das várias formas de violência 

laboral, dentre elas, o assédio moral [...]” (HELOANI, BARRETO, 2015, p. 59) 

Estudos sobre o assédio moral tem se desenvolvido, fortemente, no contexto do 

ambiente laboral, de empresas, organizações, e instituições, da esfera privada, regidas pela 

ótica e modelo capitalista. 

Em 2005, Barreto, realizou ampla pesquisa, em todos os estados brasileiros, sobre o 

assédio moral no trabalho e obteve 10.600 respostas de trabalhadores de diferentes 

ramos produtivos, do setor público e privado, que se sentiam assediados, foram ou 

estavam sofrendo o assédio no local de trabalho, no momento da pesquisa 

(FREITAS, HELOANI, BARRETO, 2017, p. 69-70) 

Predileção justificável, afinal no modelo capitalista, os detentores dos meios de 

produção podem organizar, como bem entenderem, o processo produtivo, inclusive 

determinando quais os recursos, incluso humanos, são mais, ou menos, “adequados” para o 

atingimento do mais valor.  Para Ribeiro (2010, p.54) “Na visão patronal, dos materiais e 

equipamentos à pessoa do trabalhador, tudo é meio, instrumento de produção e propriedade 

sua. Os trabalhadores são parte de uma engrenagem, presos, histórica, culturalmente e por 

necessidade de sobrevivência, a relações sociais de excessiva subalternidade” 

No intuito de exemplificar a ideia expressa no parágrafo anterior, imagine o seguinte 

cenário, um empresário que, dispondo do seu poder de mando, determina, baseado em sua 

vontade, sem critérios nem parâmetros técnicos, qual trabalhador pode, e por quanto tempo, 

ocupar os cargos/postos de trabalho dentro de uma organização e/ou instituição. Tendo 

constituído, mentalmente, esse panorama, fica fácil perceber que o trabalhador está à mercê 

dos mandos e desmandos de seu “patrão”, incluindo assédio moral, pois não dispõe sequer do 

cargo que ocupa.  

Hirigoyen (2017, p. 124-125) afirma que no setor privado o assédio moral tende a ser 

mais evidente, de menor duração, e quase sempre termina quando a vítima se encerra, ou tem 

encerrado, seu vínculo com a empresa. Enquanto na esfera pública, o assédio moral pode se 
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estender por anos, visto que as pessoas só podem ser demitidas, a princípio, em decorrências 

de falhas graves, em virtude da “proteção” que se origina da estabilidade7.  

Em suma, ainda considerando Hirigoyen (2017), no setor público o “chefe”, não 

dispõe do cargo que o trabalhador ocupa; logo, este último, não pode ser desligado tão 

facilmente de suas funções, como ocorre na esfera privada. É possível inferir também que está 

mesma “proteção”, se torna relevante barreira de saída (certeza de emprego “vitalício”) e 

desestimula que o trabalhador abra mão de seu vínculo público, para se arriscar no mundo do 

trabalho capitalista privado, com todas as suas incertezas. Condições que justificam, em 

grande parte, a maior duração das práticas de assédio moral no setor público. 

Mas, de fato, o assédio moral não é prerrogativa de uma ou outra instituição e é 

importante estar atento a esta forma de “violência” no mundo do trabalho, como um todo. 

Nesse ponto, necessária pequena pausa para lembrarmos que - assim como empresas, 

organizações, e instituições, da esfera privada - as Instituições de Ensino (IE), incluso as 

Instituições de Ensino de Educação Básica (IEEB), estão inseridas, em uma sociedade 

capitalista, na qual, de forma geral perpetua a cultura da competitividade e da formação para o 

trabalho.  

Inclusive, mesmo com o foco dos estudos sobre o tema, sendo voltados a iniciativa 

privada, alguns pesquisadores têm centrado atenção no contexto das instituições públicas, 

incluso as Instituições de Ensino (IE), ainda que mais fortemente as Instituições de Ensino 

Superior (IES). O que evidencia pressuposto, sobre o qual compartilhamos entendimento, de 

que as IE são, além de tudo, ambientes laborais.  

 

2.3.1 Assédio moral e as Instituições de Ensino 

Marie-France Hirigoyen (2017, p.142) faz a seguinte observação "O meio educativo é 

um dos mais afetados pelas práticas do assédio moral. Contudo, poucos estudos foram feitos a 

esse respeito, [...] Quando se fala de violência escolar, fala-se mais da contra os alunos e 

muito menos daquela contra o pessoal”.   

De fato, enquanto ambientes de trabalho, as Instituições de Ensino (IE), incluso 

naquelas que fazem parte do objeto de nosso estudo, as Instituições de Ensino da Educação 

Básica (IEEB), podem se mostrar terreno fértil para ocorrência das práticas abusivas presentes 

no contexto laboral, incluso assédio moral. Afinal, em qualquer Instituições de Ensino (IE) 

 
7 A estabilidade do servidor público está prevista no art. 41  da CF/88, com o arts. 21 e 22 da Lei nº 8.112/90. 
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temos pessoas (docentes, funcionários, alunos, pais de alunos e outros membros da sociedade) 

que estão em constante relacionamento, profissional e pessoal.  

Assim, faz se necessário refletir acerca do fato que a Instituição de Ensino de 

Educação Básica (IEEB), enquanto ambiente de trabalho, também se configura como palco 

propício para manifestação deste tipo de agressão psicológica - depreciativa, constrangedora e 

humilhante - praticada dentro dos mais variados contextos, conscientemente ou não, por 

membros da própria instituição (colegas de trabalho, superiores hierárquicos e discentes) e/ou 

membros da comunidade (pais, autoridades e demais cidadãos). Ou seja, pode ocorrer entre 

alunos, entre os docentes, entre os funcionários, entre alunos e docentes, entre funcionários e 

alunos, entre funcionários e docentes dentre outras possibilidades. 

Feito esse breve aclaramento, nos resta explicar, retomando nossa linha de trabalho 

que as relações que interessam a nosso trabalho lançam foco sobre o assédio moral que é 

praticado contra o docente, especificamente sobre aquele que atua no contexto da Educação 

Básica. Pois esse desequilíbrio na vida laboral, essa violência - de fácil propagação e difícil 

identificação - também se faz presente na vida deste trabalhador, e deve ser do mesmo modo, 

efetivamente, combatida. 

Oportuno, e importante, ressaltar que em linhas gerais, conforme identificamos em 

nossas pesquisas, existe uma aparente carência de material teórico e de pesquisas que versam, 

com alguma simultaneidade, sobre o assédio moral sofrido por docentes das Instituição de 

Ensino de Educação Básica (IEEB).  

Situação que evidencia, conforme já mencionamos, que a percepção sobre o assédio 

moral é um fenômeno novo, tão complexo quanto o conceito em si, e terreno fértil para novos 

estudos, ainda mais quando de ocorrência no ambiente de trabalho das Instituições de Ensino 

(IE), que acreditamos, ser por si só ambiente vital a formação da sociedade. E é justamente 

essa percepção que norteia nossa intenção de realizar esse estudo, e nos motiva a prosseguir e 

provocar novos questionamentos sobre o tema. 

Logo, faz se evidente que esse desequilíbrio na vida laboral, essa violência - de fácil 

propagação e difícil identificação - também se faz presente na vida do docente da Educação 

Básica, enquanto trabalhador, e deve ser do mesmo modo, efetivamente, combatida. E ponto 

vital para coibir e/ou lidar com essa prática, é possuir conhecimento acerca das razões que 

levam ao seu surgimento. Para em um segundo momento, se necessário, valer-se destes, para 

agir e/ou reagir contra esse tipo de agressão. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

Nesta pesquisa foi utilizada a metodologia de análise/revisão bibliográfica e 

pesquisa/análise documental, vide Figura 1,  feita a partir da apreciação de livros (obras 

completas e/ou capítulos específicos) e artigos de referência à temática de interesse: assédio 

moral  (FREITAS, et al, 2017; HIRIGOYEN, 2017, dentre outros); e trabalho relacionado 

com a educação (BRAVERMAN, 1987; MANACORDA, 2007; ANTUNES, 2009 e 2011; 

SCOCUGLIA, 2011; SAVIANI, 2005, 2007 e 2012; FAGIANI, 2018, dentre outros).  

 

Figura 1 - Desenho esquemático da metodologia de análise/revisão bibliográfica e pesquisa/análise documental 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

O material foi estudado no sentido de reconhecer a relação da temática dentro “lócus” 

da escola no âmbito da Educação Básica, e os autores e obras supramencionados, tiveram 

papel preponderante no direcionamento das apreciações e correlações realizadas. 

A metodologia de pesquisa escolhida para esse estudo, à saber: revisão/pesquisa 

bibliográfica - material já elaborado/publicado (GIL, 2002, 2008); e pesquisa/análise 

documental - material ainda não analisado/tratado ou que pode ser reelaborado (GIL, 2002, 

2008); não prevê neste momento a realização de pesquisa, tampouco produção de dados e 

informações, envolvendo participação de seres humanos, individual ou coletivamente. Logo, 

está pesquisa não é regida pela RESOLUÇÃO Nº 466, de 12/12/12, e RESOLUÇÃO Nº 510, 

de 07/04/16 que regulamentam a pesquisas envolvendo seres humanos.  
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4 Resultados  

Segundo Freitas, Heloani e Barreto (2017), “É a combinação caótica de diferentes 

riscos visíveis ou invisíveis no ambiente e nas condições de trabalho que levam os 

trabalhadores a adoecer.” (FREITAS et al, 2017, p. 69) 

O adoecimento evidenciado em dados oficiais do Governo de Minas8, tabela 1, sobre o 

número de servidores licenciados para tratamento de saúde (considere aqui afastamentos 

superiores a um dia), veio acompanhado dos seguintes apontamentos, 

Conforme solicitado, encaminhamos quantitativo de licenças no período, sendo que, 

tendo em vista o sistema utilizado e o sigilo de informações médicas, não temos 

como apontar neste relatório os principais motivos e custos. - Foi considerado o 

número de servidores que tiveram afastamentos com a natureza de “Licença 

Tratamento de Saúde” por ano. Se o servidor teve três licenças no ano de 2018, ele 

foi considerado apenas uma vez em 2018; - Nesses números estão inclusos todos os 

servidores da Secretaria de Educação, não somente aqueles que trabalham nas 

Escolas; - Foram considerados os vínculos dos servidores efetivos e designados - A 

quantidade de cargos tem como referência o mês de dezembro de cada ano, exceto 

em 2019, que o mês utilizado foi junho; - O percentual de afastamentos indica o % 

de servidores que tiveram pelo menos um afastamento no ano de referência; - 

Consideram-se afastamentos para tratamento de saúde qualquer afastamento desta 

natureza superior a um dia, sendo que os afastamentos apresentam tempos variados, 

assim como motivos diversos; [...] 

De fato, análise preliminar dos dados contidos na tabela 1, demonstram que, nos 

últimos anos, aproximadamente ¼ do efetivo de total, dos professores de Educação Básica de 

Minas Gerais se afasta do trabalho anualmente. Realidade que, indicam os dados, afetam 

todos os servidores da Secretaria de Educação, e não somente os docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Dados obtidos em resposta ao pedido de informações, registrada no Sistema Eletrônico do Serviço de 
Informações ao Cidadão (e-SIC) < http://www.acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/index.html > através 
de acesso, em 19 de junho 2019, ao Portal da Transparência do Estado de Minas  
<http://www.transparencia.mg.gov.br/acessoainformacao >.  
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Tabela 1 

Fonte: Núcleo de Informações Estatísticas em Gestão de Pessoas Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 
 

Para Saratt (2010, p. 11-12), a degradação das condições de exercício profissional, 

desde meados dos anos 1990, acentuou o adoecimento dos trabalhadores. 

A percepção de que é preciso dar mais relevo e concretude ao tema nasce não só dos 

elevados índices de afastamentos, readaptações ou aposentadorias precoces entre os 

educadores, mas também da compreensão do lugar ocupado pelo trabalho na 

sociedade e de suas particularidades sob relações capitalistas de produção. Em 

outros termos, o processo de adoecimento na atividade educacional implica o 

reconhecimento de que é uma faceta da exploração do trabalho no capitalismo, que 

se abate sobre o conjunto da classe trabalhadora, porém com peculiaridades tão 

específicas quanto o é o ofício de educar. Numa perspectiva classista, a promoção e 

prevenção da saúde dos trabalhadores(as) devem ocupar um espaço correspondente 

à sua importância. Mais: do ponto de vista imediato, tratar de políticas voltadas para 

a saúde dos trabalhadores(as) relaciona-se com qualidade de vida e cidadania; e, do 

ponto de vista estratégico, dialoga com a emancipação social da classe. (SARATT, 

2010, p. 11-12) 
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De outro norte, a análise de pesquisa realizada, Vieira (2017), com 762 Delegados(as), 

participantes do 33º Congresso Nacional da CNTE9, representantes de todas as entidades 

afiliadas a CNTE, permite evidenciar que, dentre os profissionais entrevistados, o assédio 

moral figura, considerando ordem de prioridade, como o terceiro item dentre as situações que 

impactam na saúde dos(as) profissionais da educação. 

Além dos 25 fatores ou situações que podem ter impacto sobre sua saúde, a pesquisa 

deixa a resposta em aberto para apresentação de outras percepções dos (as) 

educadores (as). As respostas revelam preocupações relacionadas às condições 

pessoais e profissionais (saúde, segurança e integridade física, recebimento do 

salário digno e pago em dia, jornada que comporte horas atividade e tempo para 

estudo e formação continuada); ao processo educativo (relações interpessoais, 

envolvimento dos pais e da comunidade no PPP da escola e política de inclusão); 

sociais (violência e agressões); culturais e éticos (alunos com necessidades 

socioeducativas e identidade com a cultura local). [...] Na compilação geral, os 

resultados reafirmam as opções dos segmentos com a seguinte ordem de prioridades: 

1º) acúmulo de cargos, funções ou atividades com 493 respostas; 2º) dificuldade de 

aprendizagem dos estudantes, com 430 registros; 3º) assédio moral por concepções 

ideológicas, assinalado 403 vezes; 4º) falta ou precariedade de material pedagógico, 

com 402 indicações; e 5º) jornada de trabalho excessiva, com 390 escolhas[...] 

(VIEIRA, 2017, p. 24-25). 

A análise da pesquisa, Vieira (2017) sugere ainda que, aparentemente, existe alguma 

dificuldade, entre dos profissionais da educação, em delimitar quais tipos de conduta abusiva 

se caracterizam, de fato, como assédio moral, visto que outras situações abusivas - Bullying10/ 

aparência física; Bullying/orientação sexual; Bullying/racismo - que, em geral, contém os 

elementos caracterizadores similares ao assédio moral, não foram contabilizadas como tal. 

Segundo Freitas, Heloani e Barreto (2017, p. 53) estes elementos constitutivos e 

caracterizadores do assédio moral seriam: temporalidade; intencionalidade; direcionalidade, 

repetitividade e/ou habitualidade; territorialidade e a degradação deliberada das condições de 

trabalho. 

 
9 Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.  
10 [...] o termo bullying, de início, não dizia respeito ao mundo do trabalho. Falava-se de bullying essencialmente 
para descrever as humilhações, os vexames ou as ameaças que certas crianças ou grupos de crianças infligem as 
outras. Depois o termo se estendeu às agressões observadas no exército, nas atividades esportivas, na vida 
familiar, em particular com relação a pessoas de idade, e, evidentemente, no mundo do trabalho. (HIRIGOYEN, 
2017, p. 79). 
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 Importante, nesse ponto, uma reflexão: muito provavelmente uma parte, ou até 

mesmo a totalidade, das condutas - caracterizadas na pesquisa, Vieira (2017), como bullying – 

apresentam em seu cerne elementos constitutivos percebidos no assédio moral. Logo, mesmo 

nominalmente distintas são uma forma de assédio moral, e poderiam ser enquadradas, 

inclusive estatisticamente, como tal. Ajuste que, provavelmente, elevaria o assédio moral a 

condição de principal fator de impacto a saúde dos(as) profissionais da educação. 

Os resultados parciais, decorrentes dos estudos realizados até o momento, endossam 

entendimento acerca da importância de se disponibilizar - aos profissionais da educação, em 

especial os docente da Educação  Básica  - conhecimentos que vão permitir identificar, de 

forma mais adequada, as relações de trabalho inapropriadas, especialmente o assédio moral e 

suas consequências danosas, a saúde.  

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Destarte concluímos que a transformação do modo de produção, altera a relação que o 

trabalhador tem com o trabalho e gera novos tipos e níveis de desgaste. Ou seja, mudanças 

impostas ao mundo do trabalho, moldam uma nova realidade, um novo perfil de adoecimento 

que não pode ser ignorado pelo docente, pela escola e pela sociedade.  

Corroboramos ainda que a conduta abusiva em ambiente laboral, contra outrem, se 

configura como, um dos resultados negativos decorrentes da organização do trabalho e do 

capital que, em nome do controle extremo em especial, sobre o trabalhador (visando maior 

produtividade) “permite” práticas abusivas e agressivas de gerenciamento. 

Entretanto, explicitamos que tais condutas, isoladas ou já detentoras das 

especificidades que lhe conferem status de assédio moral, podem ainda ser iniciadas e/ou 

potencializadas em decorrência da ação de forças intrínsecas (paixões, afetos, desafetos, 

preconceitos, doenças, dentre outros) ou extrínsecas (sobrecarga de trabalho, exigências e 

cobranças excessivas, precarização das condições de trabalho, flexibilização, aumento 

desemprego, problemas familiares, dentre outros) que se apresentam quando das interações 

humanas, necessárias à nossa existência. 

Não obstante, firmamos entendimento que os efeitos oriundos desse tipo de conduta 

ainda não se encontram, apesar dos esforços de pesquisadores que vêm se debruçando sobre o 

assunto, devidamente e diretamente percebidos e/ou suficientemente evidenciados, de modo a 

permitir uma maior compreensão de sua gravidade e extensão. 

Ato contínuo, inferimos que o ambiente escolar, ambiente de trabalho docente, não 

está imune a existência nem aos efeitos dessa prática. E que o caráter degradante de seus 
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efeitos pode trazer resultados contraproducentes ao trabalhador docente, a instituição e a 

sociedade. Afinal, fazer parte de uma relação de trabalho num ambiente intimidatório, hostil, 

mortificante e ofensivo - onde se é, constantemente, ameaçado, arbitrariamente interpelado, 

perseguido, molestado, oprimido e/ou agredido - com certeza desestabiliza e desgasta, física e 

emocionalmente, em maior ou menor grau, qualquer profissional. 

Tal situação merece um destaque especial para aqueles que dependem diretamente da 

saúde mental para poder exercer sua profissão, como por exemplo os profissionais em 

educação. De fato, é bastante improvável que um profissional, vitimado por um contexto 

similar ao descrito anteriormente, consiga educar - da melhor forma e pautado no apreço à 

humanização, dignidade, igualdade, liberdade, respeito, tolerância e cidadania - outro ser 

humano; pois a ele próprio é tolhido, enquanto pessoa e profissional, acesso aos valores 

descritos nos termos e concepções mencionados. 

Logo, é primordial ter em mente que o assédio moral é de fato um atentado aos diretos 

fundamentais de qualquer ser humano; uma prática inumana que traz implicações a dignidade 

e integridade psicológica, do indivíduo. E que, mais grave ainda, é quando tal assédio irrompe 

no ambiente escolar (espaço, ao mesmo em teoria, destinado a produção de conhecimento, a 

cultura, ao desporte, e outros) e acomete o profissional docente (que em sua importante 

missão de ensinar e educar, trabalha diretamente com a formação de pessoas). 

Eis aqui motivação e justificativa norteadoras para produção desse texto. Ou seja, a 

necessidade de um olhar mais apurado sobre tema e de se envidar esforços no sentido de gerar 

elementos que auxiliem as pessoas a refletir sobre este assunto tão complexo que irrompe no 

cenário contemporâneo do trabalho e permeiam a educação. Para, quiçá, estimular o 

desenvolvimento de uma consciência, acerca das relações humanas no ambiente de trabalho, 

que tenha em vista a dignidade e o devir do sujeito. 

Por fim, diante todo o exposto, exsurge uma nova e última indagação, que acredito, 

norteará meus próximos estudos, e compartilho a seguir: “Como propiciar ao docente da 

Educação Básica os conhecimentos indispensáveis, e preparar este trabalhador, para que ele 

consiga coibir e, se necessário, enfrentar o assédio moral, enquanto prática que permeia 

crescentemente o mundo de trabalho contemporâneo?” 
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OS DESAFIOS DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
 
 

 
Autor1: Aparecida de Freitas Batista 

 
Resumo 
A educação inclusiva se atrela á inúmeros desafios. Diante da grande dificuldade do professor 
em atender as demandas de um público cada vez mais heterogênico, a escola possui a 
necessidade de se organizar e se adequar para atender a todos com equidade. Diante deste 
cenário, a presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de compreender os desafios dos 
professores de uma escola da rede pública municipal de Padre Bernardo-GO.  
Objetiva-se uma abordagem qualitativa que conforme Minayo2 (2002) é um tipo de pesquisa 
que se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado, nem reduzido à 
operacionalização de variáveis, pois abrange o universo dos significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes dos indivíduos sobre determinados fenômenos.  
A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, no qual foram entrevistados 
oito professores que lecionam no ensino fundamental. O Estudo teve como parâmetro, quais 
os tipos de dificuldades que um professor de educação inclusiva enfrenta em sala de aula, o 
papel da equipe pedagógica no desenvolvimento de diretrizes voltadas a inclusão escolar, a 
influência dos pais no auxilio escolar, assim como, a busca pelo aperfeiçoamento diante de 
todos os desafios apresentados. Conclui-se assim, que a inclusão demanda a superação de 
imensos desafios, onde se exige uma urgente necessidade de cursos de formação inicial e 
continuada para os professores, bem como, estratégias que possibilitem a troca de 
experiências, que visem à elevação do nível de aprendizagem dos alunos na educação 
inclusiva. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Inclusão. Formação Docente. Necessidades educacionais especiais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                           
1 Batista, Aparecida. Artigo Científico. cidafbatista@yahoo.com.br 
2 MINAYO, M.C. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, Vozes, 2002. 
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1. Introdução  

A educação inclusiva é direito de todos e deve ser inserida transformando o ambiente 
escolar em um espaço para todos, favorecendo e abrangendo a diversidade, respeitando os 
direitos e a liberdade, garantindo a aprendizagem a todos os alunos, ampliando a visão de 
mundo e desenvolvendo oportunidades de convivência a todas as crianças.  

De acordo com Martinez3 (2005), a reflexão constante da ação e compromisso com a 
mudança no tratamento da diversidade humana se torna o ponto central nesse debate da 
inclusão e na busca para uma sociedade democrática.  

Sabemos que a tarefa de um professor em sala de aula é árdua, pois sérias dificuldades 
são enfrentadas no momento em ele busca inserir a inclusão nas escolas. Por isso, faz-se 
necessário que se leve em consideração as expectativas destes profissionais, buscando levar 
até eles todo um suporte fundamental, bem como um preparo profissional qualificado. 

A necessidade de mudanças nas práticas educacionais é algo imprescindível, pois visa 
à garantia da qualidade de ensino oferecida a todos os alunos. É um aspecto fundamental que 
conduzirá avanço e progresso educacional não somente aos alunos com NEE, mas sim a todos 
os alunos regulares. Assim, todos poderão ter a oportunidade de crescer e se formar com mais 
e melhores conteúdos, desenvolvendo-se como cidadãos conscientes, com maiores chances de 
sucesso pessoal, profissional e social, frente às diversas barreiras exclusivas que cercam 
nossas vidas. (MANTOAN, 1997)4. 

A carência de pesquisas, suporte e investimentos na educação inclusiva infelizmente é 
algo desproporcional, diante da necessidade atual. É necessário criar diálogos entre 
professores para troca de experiências, estabelecer parcerias com a comunidade escolar, 
respeitar as limitações e diferenças individuais, valorizar o trabalho educacional escolar, 
dentre tantas outras modificações. Com o objetivo de expansão naquilo que é primordial para 
a inclusão escolar, esta pesquisa foi realizada visando entender as grandes dificuldades 
enfrentadas pelos professores condutores da inclusão escolar e o que cada um de fato almeja 
em contribuição para a mudança desta triste realidade. Sabendo que remover as barreiras é 
tarefa de todos. 
 

1.1 Documentos norteadores da prática educacional para alunos com necessidades 
educacionais especiais no âmbito internacional e nacional 

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas elaborou inúmeros 
documentos norteadores para o desenvolvimento de políticas públicas de seus países 
membros, como o Brasil. Dentre os documentos produzidos destacamos: 
 Declaração Universal dos Direitos Humanos – Publicada pela ONU em 1948. De 
maneira geral esta declaração assegura a todas as pessoas, independente de raça, cor, sexo, 
religião, sem distinção alguma, os mesmo direitos à liberdade, a uma vida digna, à 
educação fundamental, ao desenvolvimento pessoal e social, enfim à livre participação na 
vida comunidade. 
 Declaração Mundial Sobre Educação para Todos e “Plano de ação para 
satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem” – Este documento foi redigido em 

                                                           
3
 MARTINEZ, A.M. Inclusão Escolar: desafios para o psicólogo. In: MARTINEZ, A.M. Psicologia escolar e 

compromisso social. São Paulo: Alínea, 2005. P. 95-114. 
4 MANTOAN, M.T.E. Ser ou estar: eis a questão. Explicando o déficit intelectual. Rio de Janeiro: WVA, 1997. 
137p. 
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1990 em Jomtien, na Tailândia, onde ressalta a necessidade de reunir esforços na luta pelo 
acesso às necessidades básicas de aprendizagem de todos os cidadãos, sejam eles crianças, 
jovens ou adultos. Declaram também entender a educação como capaz de contribuir para a 
construção de um mundo, uma sociedade melhor. Ao assinar essa Declaração, o Brasil 
assumiu perante a comunidade internacional, o compromisso de erradicar o analfabetismo e 
universalizar o ensino fundamental. 
 Declaração de Salamanca – Documento resultante da Conferência Mundial sobre 
Necessidades Educativas Especiais, realizada em 1994 na cidade de Salamanca, Espanha, 
promovida pela UNESCO. Nessa declaração foram lançados os princípios fundamentais da 
Educação Inclusiva. Foi reafirmado o compromisso para com a educação para todos 
realizados em Jomtien, reconhecendo a necessidade e urgência de providenciar a educação 
para crianças, jovens e adultos com necessidades especiais dentro do sistema regular de 
ensino. A declaração de Salamanca reconhece em seu texto os diferentes desafios aos 
sistemas escolares, no que diz respeito a buscar formas de educar crianças, jovens e adultos, 
de maneira satisfatória, incluindo os que possuírem desvantagens ou dificuldades, seja de 
ordem física, mental ou social. No campo da educação isso implica no desenvolvimento de 
estratégias que promovam a igualdade de oportunidades. Aqui no Brasil, a Declaração de 
Salamanca, com certeza foi o marco que norteou a elaboração da “Política Nacional para 
Inclusão das Crianças com Necessidades Especiais” e de todas as leis relacionadas à 
Educação Especial. 
 Convenção da Guatemala – Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência – 1999, condena 
qualquer discriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência que impeça o exercício dos 
direitos das pessoas com deficiência, inclusive à educação. No seu artigo I, a Convenção 
define o termo deficiência como: 
 

Significa uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a 
capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária causada ou agravada pelo ambiente 

econômico e social. 
 
          Assim sendo, a sociedade brasileira tem elaborado dispositivos legais que, tanto 
explicitam sua opção política pela construção de uma sociedade para todos, bem como, 
orientam as políticas públicas e sua prática social. A constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 assumiu, formalmente, os mesmos princípios impostos na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Além disso, introduziu no país, uma nova prática 
administrativa, representada pela descentralização do poder. Isto posto, cabe ao Município, 
mapear as necessidades de seus cidadãos, planejar e implementar recursos e serviços que se 
revelam necessários para atender toda a coletividade, abrangendo todas as áreas de atenção 
pública. 

A política nacional para integração da pessoa portadora de deficiência prevista 
no Decreto 3298/99 adota os seguintes princípios: 
I. Desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a 
assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto socioeconômico e 
cultural; 
II.  Estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem 
às pessoas portadoras de deficiência no contexto socioeconômico e cultural; 
III.  Respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de 
oportunidades na sociedade, por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem 
privilegiados ou paternalismos. 
           No que se refere à educação, o Decreto estabelece a matrícula compulsória de pessoas 
com deficiência, em cursos regulares, a consideração da educação especial como modalidade 
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de educação escolar que permeia transversalmente todos os níveis e modalidades de ensino, a 
oferta obrigatória e gratuita da educação especial em estabelecimentos públicos de ensino, 
dentre outras medidas (Art. 24,I,II,IV).  
           O Plano Nacional de Educação estabelece objetivos e metas para a educação de 
pessoas com necessidades educacionais especiais, que dentre eles, destacam-se os que tratam: 
 Do desenvolvimento de programas educacionais em todos os municípios, e em 
parceria com as áreas de saúde e assistência social, visando à ampliação da oferta de 
atendimento da educação infantil; 
 Dos padrões mínimos de infraestrutura das escolas para atendimento de alunos com 
necessidades educacionais especiais; 
 Da formação inicial e continuada dos professores para atendimento às necessidades 
dos alunos; 
 Da disponibilização de recursos didáticos especializados de apoio à aprendizagem nas 
áreas visual e auditiva. 
 Da articulação das ações de educação especial com a política de educação para o 
trabalho. 
 Do incentivo à realização de estudos e pesquisas nas diversas áreas relacionadas com 
as necessidades educacionais dos alunos; 
Do sistema de informações sobre a população a ser atendida pela educação especial. 
 

2. Educação e Escola inclusiva 
A denominada escola inclusiva deve ter como fundamento básico a flexibilidade 

curricular e metodológica com o intuito de lidar com diferenças individuais, objetivando 
atender todos os alunos, inclusive aqueles portadores de necessidades especiais. Trata-se, 
portanto de promover a reorganização escolar para atender às diversidades existentes, no que 
se refere aos ritmos de aprendizagem, interesse, origem social, dificuldades, habilidades, 
motivação, em qualquer nível de ensino. (MENDES, 20065; RODRIGUES, 20066). 

Deste modo, não podemos falar de educação inclusiva sem mencionar a equidade no 
que diz respeito aos direitos e deveres a serem cumpridos, bem como a diversidade seja ela 
física, mental, cultural ou religiosa. “É respeitar e ser respeitado, é amar e ser amado”. O 
centro da educação inclusiva visa ofertar educação e direito a igualdade de oportunidades e de 
participação, garantindo o sucesso de TODOS os seus alunos, independente de cor, raça, 
etnia, deficiência ou ate mesmo o nível de dotação. 

A educação inclusiva, hoje, ainda possui grandes empecilhos que acabam por gerar 
frustações aos condutores desse tipo de docência. Oferecer uma qualidade de ensino aos 
alunos com necessidades especiais exige um grande comprometimento e um processo de 
grande transformação em todo meio escolar. É olhar minuciosamente cada aluno apostando na 
essência do ser, identificando suas limitações e dificuldades e então buscar no ensino 
educacional o seu desenvolvimento intelectual e social. 
          A escola se torna inclusiva na medida em que é reconhecida a diversidade que constitui 
seu alunado e a ela responde com eficiência pedagógica. Para responder as necessidades 
educacionais de cada aluno, condição essencial na prática educacional inclusiva, há que se 
flexibilizar o ensino, adotando-se estratégias diferenciadas e adequando a ação educativa a 
formas peculiares dos alunos aprenderem, sempre considerando que o processo de ensino e 

                                                           
5 MENDES, E.G. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. Revista Brasileira de Educação, v. 
11, n. 33, 2006. Disponível em: WWW.scielo.br/pdf/rbedu/v11n33/a02v1133.pdf  
6 RODRIGUES, David (org) “Inclusão e Educação: doze olhares sobre a educação inclusiva”, S. Paulo. 
Summus Editorial, 2006. 
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aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola 
(BRASIL, 1999)7. 
          O aluno considerado um sujeito portador de necessidades especiais também é capaz de 
avançar em seu processo de aprendizagem, porém de forma particular, pois ele é, na verdade, 
um sujeito com um desenvolvimento diferenciado, sua personalidade não apresenta só 
funções subdesenvolvidas, ela é qualitativamente diferente. A personalidade desenvolve-se 
com leis, tendências próprias e particulares e ela não é decidida pela deficiência, mas pelas 
consequências sociais dela (VYGOTSKY, 1993). Precisamos compreender todas as 
dificuldades dos alunos, o professor deve ser o mediador para que alunos com necessidades 
especiais se socializem com os demais colegas, processo fundamental para que a inclusão seja 
completa, levando em consideração e respeitando seus limites e dificuldades.  
          Apesar, de muitas vezes, usarmos os termos integração e inclusão como sinônimos 
devemos lembrar que há uma diferença real entre eles. O termo integração, como trata 
Mantoan (2006, p.18)8, refere-se à inserção de alunos com deficiência nas escolas comuns, 
mas os alunos é que têm de mudar para se adaptar às suas exigências. Esse aspecto reforça a 
concepção segregacionista da educação, uma vez que não “cabe” às escolas a 
responsabilidade de mudanças e adequações necessárias ao processo inclusivo. Já em outra 
dimensão, está a concepção de inclusão escolar, que é incompatível com a integração, já que a 
abordagem de Mantoan (2006, p.19) “prevê a inserção escolar de forma radical, completa e 
sistemática. Todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula de ensino 
regular”.  Com isso, refletir sobre a inclusão é fazer um movimento que busca repensar a 
escola, para que deixe de ser a escola da homogeneidade e passe a ser a escola da 
heterogeneidade, para que a escola da discriminação e segregação dê lugar à escola aberta a 
todos. Sendo assim, uma escola inclusiva deve ser o modelo da escola de qualidade, 
promovendo o acesso, a permanência e o sucesso dos alunos, independentemente de suas 
necessidades e possibilidades de aprendizagem, uma vez que é a escola a responsável por 
formar o cidadão “e a ele deve ser dada a oportunidade de obter e manter um nível aceitável 
de aprendizagem” (BRASIL, 1994, p. 7)9. Dessa forma para que se efetive uma inclusão de 
qualidade, é imprescindível que todos os envolvidos no processo, aceitem os desafios, amplie 
os conhecimentos e acreditem que é possível oferecer uma educação inclusiva de qualidade, 
incluindo o aluno em todas as suas esferas. Só assim a educação inclusiva passará a ser cada 
vez mais real nas escolas. 
          Na escola inclusiva, temos que contar com a participação e responsabilidade de todos 
que estão envolvidos neste cenário: gestores, professores, família e a comunidade escolar. 
Devemos levar o aluno para o foco central da educação e garantir a construção necessária para 
o pleno exercício da cidadania, isso exige mudanças, uma ação consciente por parte de todos 
os envolvidos e a convicção de que a escola precisa mudar, levando em conta o potencial de 
cada aluno. 
          Não podemos esquecer que a participação da família na escola é de suma importância, a 
sua participação ativa e regular desenvolve o senso de responsabilidade com o processo 
educacional. É importante que a família receba apoio, para que esses alunos possuam um 
desenvolvimento saudável. Porém, sabemos que a família está numa posição de dependência 
dos profissionais da educação, no sentido de receber auxílio para proceder com as 
necessidades especiais de seus filhos. Com isso, cabe a cada escola elaborar projetos que 
                                                           
7 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental, Parâmetros Curriculares Educacionais. Adaptações 
Curriculares/Secretaria de Educação Especial: MEC/SEF/SEESP,1999. 
8 MANTOAN, M.T.E. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2006. 
9 BRASIL, MEC/SEESP. Política Nacional de Educação Especial. Brasília,1994. 
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atendam a necessidade das famílias de seus alunos, é importante desenvolver relações 
interpessoais e de respeito para que se possa alcançar uma educação inclusiva com êxito. Mas 
para que tudo isso aconteça é necessário que a educação inclusiva seja definitivamente 
assumida como um dever do Estado para que todos os envolvidos obtenham o suporte 
necessário e uma estrutura adequada para receber e amparar o aluno da educação inclusiva. 
Por mais que a escola possua uma vontade imensa de acertar, desejando oferecer o melhor, se 
ela não contar com a ajuda de planejamentos hierárquicos sabemos que a escola irá fracassar.  

Como menciona Kuenzer (1990)10, a superação da distância entre o previsto 
tecnocraticamente e o realizado efetivamente, mais que um problema metodológico, reflete 
uma questão política. Inclui desde um novo projeto de sociedade (com a devida base teórica e 
ideológica que permita identificar procedimentos que garantam a concretização das 
intenções), até o compromisso com a democratização da educação, removendo-se barreiras 
para a aprendizagem de todos, com todos e garantindo-lhes educação para toda a vida, em 
escolas voltadas para a paz. Para tanto se faz necessário reunir planejadores e administradores 
objetivando superar a distância mencionada por Kuenzer. (EDLER, 2018, p. 104/105)11 

A escola é um espaço sociocultural, onde existem diferenças que devem ser encaradas 
de forma harmoniosa e produtiva, buscando enfrentar os desafios de forma imparcial, 
facilitando o trabalho do professor e da aprendizagem. 

Segundo Saviani (2001)12, o papel do professor no processo de inclusão é 
fundamental, uma vez que, ele é o mediador do processo ensino/aprendizagem. Mas será que 
o professor possui suporte suficiente para enfrentar todos os desafios com êxito? Será que as 
Políticas Públicas existentes no Brasil estão sendo colocadas em prática? 

 
3. Educação Inclusiva: resultados e discussões da pesquisa  
Frente à carência de pesquisas sobre as dificuldades e os desafios enfrentados pelo 

professor da educação inclusiva, este estudo busca compreender os impasses e impedimentos 
enfrentados pelos professores de uma escola da rede pública municipal de Padre Bernardo – 
GO. 

Participaram dessa pesquisa 08 professores, entre os participantes 07 eram do sexo 
feminino e 01 do sexo masculino. A idade média dos professores em anos foi entre 25 e 54 
anos. O tempo médio que os participantes lecionam é de 4 a 18 anos. Todos os professores 
lecionam entre o 4º e 9º ano. 
Como instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário composto por 10 questões, com 
o intuito de coletar informações referentes a sexo, idade, formação, preparação profissional 
para inclusão escolar, conhecimentos legislativos referentes às políticas públicas de inclusão 
escolar, faixa salarial, desafios e medidas que possam facilitar a prática da inclusão nas 
escolas. É importante ressaltar que o questionário foi acompanhado de um termo de 
consentimento livre e esclarecido para resguardar os profissionais. O estudo foi proposto a 
todos os professores, após o interesse em participar os questionários foram entregues, 
esclarecidos junto com o termo de consentimento, e acordados que o prazo seria de uma 
semana. 
          Com o objetivo de caracterizar a formação inicial e continuada dos professores, pôde se 
verificar que a formação acadêmica dos professores é a seguinte: 51% dos professores 

                                                           
10 KUENZER, A.: CALAZANS, M. J.; GARCIA, W. Planejamento e Educação no Brasil. São Paulo: Cortez, 
1990.   
11 EDLER, R.C. Educação Inclusiva: com os pingos nos “is” Porto Alegre: Mediação, 2018. 
12 SAVIANI, Dermeval. Educação no Brasil: concepção e desafios para o século XXI. Revista Histedbr on-
line, Campinas, 2001. 
 

2013



 

possuem graduação e 49% são pós-graduados, em relação à formação continuada em relação 
ao processo de inclusão de aluno com NEE, apenas 01 professor já participou de palestras e 
cursos relacionados à inclusão. Percebe-se que os professores possuem grande interesse na 
formação continuada e vontade de participar de palestras e cursos, porém se trata de uma 
cidade do interior que não oferece cursos livres relacionados ao tema, e a secretaria de 
educação também não oferta eventos que abordem a inclusão como tema. Diante desses 
resultados podemos questionar qual é o impacto dos cursos oferecidos e realizados para a 
prática profissional da inclusão escolar? A maioria dos professores afirma ter pouco preparo e 
que gostariam que o município investisse, com cursos de formação profissional. 
          A inclusão escolar implica, efetivamente, um aprimoramento constante dos professores, 
com a apresentação de instrumentos e referenciais que evoluam e desenvolvam as práticas 
pedagógicas aplicadas por eles. A preparação apropriada de todos os educadores, o 
aprimoramento dos profissionais, seja através de palestras abrangentes ou treinamentos 
específicos, é o ponto fundamental para a efetivação do processo inclusivo nas escolas. Essa 
preparação não está relacionada, somente aos métodos e recursos especializados, mas também 
a um trabalho que oriente e proporcione o desenvolvimento de competências e habilidades na 
exploração e domínio cada vez mais amplo de suas próprias práticas docentes. (GOMES, 
GONZALEZ REY, 2007)13. 
          A partir das análises até então apresentadas, os resultados apontam a carência da 
preparação profissional para se trabalhar com alunos com NEE. 
          No entanto, ao se pensar na efetivação da inclusão nas escolas, é imprescindível que o 
professor conheça os embasamentos principais que cercam essa questão. Portanto, ao serem 
questionados quanto ao conhecimento legislativo, apenas 12% indicam possuir algum tipo de 
conhecimento dessa base legal e jurídica em relação à educação inclusiva. Isso nos leva a 
refletir que a falta de comprometimento pode ser mútua, tanto dos responsáveis legais pela 
educação municipal, quanto dos professores. 
          Outro fator importante enfatizado no questionário foram os pontos negativos da 
inclusão. Os professores foram unânimes em relatar que existe falta de materiais pedagógicos 
para se trabalhar a educação inclusiva, falta de investimento por parte do governo em recursos 
e capacitação de profissionais, negligência dos pais em relação à educação e cuidado com os 
filhos e assumem que se sentem desamparados para lidar com alunos com necessidades 
especiais, em contrapartida TODOS descobriram a riqueza que representa o trabalho na 
diversidade e decidiram enfrentar o desafio, mas se sentem em alguns momentos 
desvalorizados pelo governo que poderia olhar com mais amor e cuidado para todos os 
alunos, principalmente os que possuem algum tipo de deficiência, seja ela qual for. 
 

4. Considerações finais 
          Considerando que a educação inclusiva exige grandes transformações, percebe-se que 
no Brasil essas mudanças ainda ocorrem a passos lentos. A inclusão de crianças com 
necessidades educacionais especiais necessitam de avanços por parte do sistema educacional, 
recursos indispensáveis com a acessibilidade, bem como campanhas de socialização e 
conscientização, dentre outros. 
           A inclusão não pode ser vista como apenas inserir o aluno na escola, é necessário todo 
um suporte e amparo, desde a participação e acompanhamento fundamental da família até o 
convívio desse aluno no ambiente escolar. Além do mais, é de grande importância que os 
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condutores de ensino inclusivo busquem especialização e aperfeiçoamento no campo 
educativo. É um caminho desafiador, pois requer um conjunto de ações coletivas que visam à 
melhoria do ensino inclusivo nas escolas, bem como um bom desenvolvimento do aluno 
frente a um ensino de qualidade. 

Conclui-se que a inclusão escolar demanda a superação de inúmeros desafios. É 
É necessário que as escolas elaborem um espaço de interação entre os profissionais docentes, 
docentes, para que possam expor as complexidades da inclusão que norteiam seu dia a dia em 
sala de aula, buscando sana-las. É primordial que os pais se conscientizem do seu 
fundamental papel na vida escolar dos filhos, pois o elo entre família e escola é de suma 
importância para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno a ser incluso. 

É necessário que aconteça uma percepção por parte de TODOS para que se possa 
oferecer uma inclusão de qualidade em todas as escolas e instituições de ensino, elaborando 
um projeto pedagógico que envolva a escola, a família e principalmente os alunos com 
necessidades educacionais especiais, visando um melhor desenvolvimento intelectual e social. 

Por fim, destaca-se que a educação/ensino regular é um direito de todos, onde o seu 
acesso deve ser livre, acompanhado e respeitado. 
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GT 7 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente 

A TECNOLOGIA COMO UMA ALIADA NO TRABALHO DOCENTE DA 

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

As últimas décadas foram marcadas por grande evolução nas tecnologias, na 

produção de conhecimento, nas transformações políticas e econômicas. O resultado 

dessas mudanças trouxe-nos um novo padrão de comportamento, novas maneiras de se 

relacionar, de trabalhar e um novo modelo de consciência. 

 A tecnologia está sendo utilizada em diferentes contextos como na indústria, no 

agronegócio, nas relações sociais, na mobilidade, e na educação não poderia ser 

diferente. A revolução veio na nossa forma de comunicar, de relacionar, de trabalhar e 

também de como transmitimos e recebemos as informações. Além de se apresentar 

como o principal fator de progresso e de desenvolvimento. 

  A palavra tecnologia é de origem grega: tekne e significa “arte, técnica 

ou ofício”. Já a palavra logos significa “conjunto de saberes”. (CARVALHO, BASTOS 

E KRUGER, 2000, p.15). Por isso, a palavra define conhecimentos que permitem 

produzir objetos, modificar o meio em que se vive e estabelecer novas situações para a 

resolução de problemas vindos da necessidade humana. Enfim, é um conjunto de 

técnicas, métodos e processos específicos de uma ciência, ofício ou indústria.  

Kuenzer (1999) afirma que durante o período em que o modelo 

taylorista/fordista se apresentava hegemonicamente, o mundo da produção necessitava 

de trabalhadores que, com pequenas variações, desenvolviam as mesmas tarefas ao 

longo de toda a sua vida social e produtiva, com o objetivo de produzir em massa, com 

pouca diversidade de qualidade e atendendo a demandas relativamente homogêneas. 

De acordo com a autora, para executar tais tarefas e atribuições dentro de 

processos técnicos rigidamente organizados e com pouco espaço para as mudanças e a 

participação criativa, os trabalhadores necessitavam apenas de alguma escolaridade, 

treinamento profissional e bastante experiência, para que pudessem combinar 

habilidades psicofísicas e condutas com o conhecimento necessário à execução da 

atividade. Assim, para atender estas necessidades educativas, surgem propostas 

pedagógicas que procuram tratar o conhecimento de modo formalizado, linear e 

fragmentado, fundamentando-se na separação entre pensamento e ação e definindo um 

perfil de professor onde era suficiente “(...) compreender e bem transmitir o conteúdo 
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escolar que compunha o currículo, e manter o respeito e a boa disciplina, requisitos 

básicos para a atenção, que garantiria a eficácia da transmissão.” (p. 168)  

Com a superação do modelo taylorista/fordista surgem transformações nas 

funções dos trabalhadores, e estas transformações “(...) exigem esforço cada vez maior 

em formação, treinamento e reciclagem profissional.” (BARCIA, 1996, p. 01) 

A tecnologia surge para facilitar a vida humana e seus afazeres, a partir do 

século XVIII com a Revolução Industrial e a ascensão do capitalismo às tecnologias 

desenvolvem-se em um ritmo acelerado, até atingir aos dias contemporâneos onde 

vemos a tecnologia muito mais avançada. Assim, a sociedade cada vez mais se torna 

tecnológica, inclusive na educação que necessita de especialização de suas ciências. 

Para Miranda (2002) a tecnologia moderna não pode ser considerada um mero 

estudo da técnica. Ela representa mais que isso, pois nasceu quando a ciência, a partir do 

renascimento, aliou-se à técnica, com o fim de promover a junção entre o saber e o fazer 

(teoria e prática). Para ela: 

A tecnologia é fruto da aliança entre ciência e técnica, a qual 

produziu a razão instrumental, como no dizer da Teoria Crítica 

da Escola de Frankfurt. Esta aliança proporcionou o agir-

racional-com-respeito-a-fins, conforme assinala Habermas, a 

serviço do poder político e econômico da sociedade baseada no 

modo de produção capitalista (séc. XVIII) que tem como mola 

propulsora o lucro, advindo da produção e da expropriação da 

natureza. Então, se antes a razão tinha caráter contemplativo, 

com o advento da modernidade, ela passou a ser instrumental. É 

nesse contexto que deve ser pensada a tecnologia moderna; ela 

não pode ser analisada fora do modo de produção, conforme 

observou Marx. (MIRANDA, 2002, p. 51, grifo da autora) 

Nesse sentido, Bastos (1998) corrobora ao afirmar que a tecnologia é um modo 

de produção, o qual utiliza todos os instrumentos, invenções e artifícios e que, por isso, 

é também uma maneira de organizar e perpetuar as vinculações sociais no campo das 

forças produtivas. Dessa forma, a tecnologia é tempo, é espaço, custo e venda, pois não 

é apenas fabricada no recinto dos laboratórios e usinas, mas recriada pela maneira como 

for aplicada e metodologicamente organizada. 
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No contexto educacional as tecnologias auxiliam o educador com as novas 

propostas, estratégias e ações que viabilizam a melhoria dos processos de aprender, 

ensinar e conviver nos espaços institucionais educativos. Nesta perspectiva, precisa-se 

refletir sobre as ações e estratégias que podem contribuir para que as aprendizagens 

significativas sejam vivenciadas por todos envolvidos nesta nova proposta. Assim, 

observa-se uma diversidade de métodos provenientes da pedagogia de projetos, 

tornando-se ainda mais complexa quando se procura integrar com diferentes mídias 

como computador, internet, vídeos já presentes no cotidiano escolar. De acordo com 

Prado (2005): 

De fato, a integração efetiva poderá ser desenvolvida à medida 

que sejam compreendidas as especificidades de cada universo 

envolvido, de modo que as diferentes mídias possam ser 

integradas ao projeto, conforme suas potencialidades e 

características, caso contrário, corre-se o risco da simples 

justaposição de mídias ou de sua subutilização. (PRADO, 2005, 

p.16) 

 

Para Frigotto (1996) um desafio a enfrentar hoje na formação do educador é a 

questão da formação teórica e epistemológica. E esta tarefa não pode ser delegada à 

sociedade em geral. O lócus adequado e específico de seu desenvolvimento é a escola 

(SCHON, 1992; NÓVOA, 1991) e a Universidade, onde se articulam as práticas de 

formação-ação na perspectiva de formação continuada e da formação inicial. 

Sobre as novas tecnologias, Saviani  (1994)  argumenta  que  o  que  estamos  

vivendo  na  atualidade  é  a transferência  das  funções  intelectuais  para  as  máquinas  

(autômatos),  colocando  como desafio  a  necessidade  de  uma  maior  qualificação  da  

classe trabalhadora  dado  que  suas funções intelectuais estão sendo absorvidas pelos 

autômatos. Para ele, as tecnologias são meios e não podem ser fetichizados sob o risco 

de que o trabalho do  professor,  não  material,  seja  alienado,  como  ocorre  nos cursos  

à  distância  tal como praticado na atualidade. 
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1.1 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é discutir a influência que a tecnologia pode ter 

sobre o trabalho do professor na Educação Básica. Especificamente pretende-se 

verificar o nível de conhecimento dos professores a respeito das tecnologias, quais e de 

que forma as tecnologias podem estar sendo usadas no desenvolvimento de suas 

atividades, as dificuldades estruturais, financeiras e de formação desses profissionais e 

finalmente a relação que a tecnologia pode ter no controle do trabalho do professor. 

Consideração será dada aos padrões e preparação de professores, alguns dos 

desafios encontrados na integração de tecnologia no currículo, e algumas estratégias 

para preparar professores para integrar tecnologia na educação 

2 Referencial Teórico 

As tecnologias digitais e a internet já são realidades na área educacional e não 

podemos negar a revolução que provocou, no sistema de ensino e na vida das pessoas. 

A internet possibilita o contato virtual através de informações em tempo real com o 

mundo inteiro e os jovens já estão imerso nesta realidade há algum tempo e por isso, 

tornam-se críticos diante de metodologias tradicionais usadas pelos professores. Ele tem 

necessidades de acompanhar as transformações de seu tempo.  

Uma pesquisa divulgada em 2016 pela agência do Brasil, afirma que 80% da 

população brasileira entre 9 e 17 anos usam a internet. O percentual dos que se 

conectam mais de uma vez por dia subiu de 21% em 2014 para 66% no ano da pesquisa. 

Estas tecnologias não são um substituto do professor, mas devem ser vista como 

uma contribuição para o fazer pedagógico e não uma ameaça. Os recursos tecnológicos 

devem ser utilizados de forma a melhorar o processo ensino aprendizagem; mas é 

preciso estar preparado teórico-metodologicamente para trabalhar num ambiente 

informatizado. “A escola não deve temer nem subestimar o seu diálogo com os meios 

de comunicação e o uso das novas tecnologias” (CITELLI, 2000, p.7).  

Na concepção de Veiga (2006), o professor não pode mais ser aquele que tem 

uma didática definida com papel de apenas ensinar o conteúdo, ele deve assumir seu 

papel de mentor e facilitador, deve priorizar e intermediar o acesso do aluno à 

informação. Com isso, suas técnicas devem ser aprimoradas constantemente e seus 
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métodos e metodologias de ensino, consequentemente, atender às necessidades que vão 

surgindo. 

Moran (2000, p.55) vem salientar que o uso da tecnologia é um grande apoio à 

educação. Uma âncora indispensável a educação. O autor também ressalta a importância 

da formação continuada dos professores. 

Ao longo dos anos, foram realizados vários estudos sobre tecnologia e formação 

de professores Em um desses estudos, Davis (1992) relatou que mais de 50% dos 

graduados em licenciaturas, indicaram que eles não estavam "preparados" ou "mal 

preparados", e 20% declararam que estavam "adequadamente preparados", "bem". 

preparado ", ou" muito bem preparado "para usar tecnologia para instrução. Duhaney 

(2001) citou um estudo feito no Estados Unidos ainda na década de 90 do Centro 

Nacional de Estatística da Educação (NCES, 1999), descobriu que, embora a maioria 

dos professores tenha indicado algum treinamento em tecnologia, apenas 20% se 

sentiram "muito bem preparados" para integrar a tecnologia educacional. em atividades 

de sala de aula (NCES, 1999). Isso nos mostra que mesmo nos paises considerados mais 

desenvolvidos, há anos pesquisas já eram feitas relaciondas ao tema e já gerava uma 

certa preocupação. 

Isto é particularmente verdade devido ao impacto da tecnologia da informação 

nas diferentes facetas da sociedade, incluindo instituições de educação e formação. 

Algumas faculdades de educação parecem ser proativas na preparação de professores 

para integrar a tecnologia da informação para apoiar a pedagogia e a aprendizagem, 

enquanto outras parecem estar mantendo o status quo. Beck e Wynn (1998) afirmaram 

que escolas, faculdades e departamentos de educação podem ser colocados ao longo de 

um continuum em sua integração de tecnologia. Considerando que existem aqueles que 

buscam maximizar a integração de tecnologia em seus programas, outros estão fazendo 

o melhor que podem, dada a disponibilidade de recursos e seus níveis de conforto, 

trabalhando com essas ferramentas. Muitos professores que integraram tecnologia para 

apoiar o ensino e a aprendizagem usaram-no apenas para atividades que podem 

controlar (por exemplo, exercícios de treino e prática e tutoriais). Outros professores, no 

entanto, usaram a tecnologia para instrução de maneiras que são mais centradas no 

aluno (por exemplo, atividades de aprendizagem colaborativa).  
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A necessidade de preparar professores para fazer uso eficaz e eficiente da 

tecnologia para apoiar o ensino e a aprendizagem não passou despercebida. Já em 1995 

0 Escritório de Avaliação de Tecnologia, em seu relatório, observou que grande parte da 

instrução de tecnologia estava relacionada ao ensino sobre tecnologia, em vez de 

ensiná-la em todo o currículo.  

Os professores em atividade, para se adaptarem e aproveitar a tecnologia na 

prática docente, precisam desenvolver novos entendimentos, novas abordagens, novos 

papéis e novas formas de aprendizagem, já os professores em formação precisam 

receber essas inovações em sua formação profissional para novas atitudes. Todas essas 

questões implicam na formação incial e continuada. 

Segundo as autoras Gatti, Barreto e André (2011) os cursos, da forma como 

estão organizados, têm contribuído pouco para a melhoria da qualificação docente e 

ainda “favorecem o desgaste da própria identidade profissional desses trabalhadores, (p. 

117), o que tem efeitos negativos para a valorização da profissão. 

Marli André, sobre o uso da tecnologia na prática docente:  

Urge, pois, inserir as diversas tecnologias da informação e das 

comunicações no desenvolvimento dos cursos de formação de 

professores, preparando-os para a finalidade mais nobre da 

educação escolar: a gestão e a definição de referências éticas, 

científicas e estéticas para a troca e negociação de sentido, que 

acontece especialmente na interação e no trabalho escolar 

coletivo. Gerir e referir o sentido será o mais importante e o 

professor precisará aprender a fazê-lo em ambientes reais e 

virtuais. (ANDRÉ, 2004, p. 25;)  

No que se refere à formação continuada, é possível afirmar que seu principal 

propósito é “a atualização e aprofundamento de conhecimentos como requisito natural 

do trabalho em face do avanço nos conhecimentos, as mudanças no campo das 

tecnologias, os rearranjos nos processos produtivos e suas repercussões sociais” 

(GATTI; BARRETTO, 2009, p. 200). 
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Entendemos também, que o uso e a formação para o uso de novas tecnologias 

requer sobre outros, investimentos financeiro, que perpassa pela condição da 

remuneração dos professores no Brasil. Uma pesquisa publicada pela UNESCO, Gatti e 

Barreto (2009) traz que: 

Mesmo considerando o número de horas-trabalho semanal, a 

média salarial dos professores da educação básica fica muito a 

dever em relação às outras profissões. Sabendo, como mostrado 

no capítulo I deste estudo, que a média semanal de horas-

trabalho dos professores é de 30 horas, o acréscimo que poderia 

resultar em seu salário, se considerássemos 40 horas semanais, 

ainda deixaria esse salário, em média, bem abaixo dos demais 

(GATTI; BARRETTO, 2009, p. 248). 

Gatti et al (2010, p.145) situam bem o contexto desse problema e apresentam as 

seguintes conclusões a partir dos resultados de sua pesquisa, para justificar a baixa 

procura dos candidatos pela carreira docente: a massificação do ensino, a feminização 

do magistério, as transformações sociais, as condições de trabalho, o baixo salário, a 

formação docente, as políticas de formação, a precarização e a flexibilização do trabalho 

docente, a violência nas escolas, a emergência de outros tipos de trabalho com horários 

parciais. Aspecto que merece destaque diz respeito ao aumento das exigências em 

relação à atividade docente na atualidade. O trabalho do professor está cada vez mais 

complexo e exige responsabilidade cada vez maior. E assim, há uma demanda 

inversamente proporcional, entre o profissional mal remunerado e a exigência da 

formação para o uso das tecnologias que tem seu custo financeiro, além de outros tais 

como dedicação. 

Grabe e Grabe (1998) observaram que uma análise das causas da má preparação 

dos professores para usar a tecnologia incluía: 

1. As faculdades de educação são menos preparadas do que as escolas de ensino 

fundamental onde seus graduados irão trabalhar; 
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2. grande número de membros do corpo docente de faculdades incapazes de fazer uso 

apropriado da tecnologia em suas próprias salas de aula e indispostos a tentar por causa 

de ansiedade ou falta de interesse; e 

3. currículo comum de preparação de professores em que a maioria das experiências 

com tecnologia é focada em um único curso que se concentra em aprender a usar a 

tecnologia em vez de aprender como facilitar o aprendizado com a tecnologia. (p. 20) 

Os programas de formação continuada de professores devem levar os 

professores a empregar tecnologia, apropriadamente, no processo de ensino e 

aprendizagem, ao mesmo tempo em que são capazes de se adaptar às constantes e 

rápidas mudanças na tecnologia. Esses programas devem usar a tecnologia em todo o 

currículo para fazer mais do que exercícios e práticas, tutoriais, jogos e processamento 

de texto entre outros que o professor perceber otimizar o processo ensino-aprendizagem. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 É uma pesquisa a princípio de abordagem quali - quantitativa que busca entender 

a relação dos professores com novas tecnologias que podem ser usadas em sala de aula 

no processo de ensino aprendizagem.  

Severino (2007) considera mais adequado empregar os termos abordagem 

qualitativa e abordagem quantitativa, por considerar que muitas são as pesquisas com 

metodologias diferenciadas, as quais podem caracterizar-se como uma abordagem 

qualitativa e abordagem quantitativa. É importante lembrar que “são várias as 

metodologias de pesquisa que podem adotar uma abordagem quantitativa. Modo de 

dizer que faz referência mais a seus fundamentos epistemológicos do que propriamente 

a especificidades metodológicas” (SEVERINO, 2007, p. 119). 

Para aquisição de dados será utilizado um questionário, que Marconi e Lakatos 

(2003) coloca como um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador. As autoras ainda colocam que junto com o questionário deve-se enviar 

uma nota ou carta explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade 

de obter respostas, tentando despertar o interesse do recebedor, no sentido de que ele 

preencha e devolva o questionário dentro de um prazo razoável. 
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Assim como toda técnica de dados, o questionário também apresenta uma série 

de vantagens e desvantagens que Marconi e Lakato (2003, p. 201) coloca como: 

Vantagens: 

1. Economiza tempo, viagens e obtém grande número de 

dados. 

2. Atinge maior número de pessoas simultaneamente. 

3. Abrange uma área mais ampla. 

4. Economiza pessoal, tanto em adestramento quanto em 

trabalho de campo. 

5. Obtém respostas mais rápidas e mais precisas. 

6. Há maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato. 

7. Há mais segurança, pelo fato de as respostas não serem 

identificadas. 

8. Há menos risco de distorção, pela não influência do 

pesquisador. 

9. Há mais tempo para responder e em hora mais favorável. 

10. Há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza 

impessoal do instrumento. 

11. Obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis. 

Desvantagens: 

1. Percentagem pequena dos questionários que voltam. 

2. Grande número de perguntas sem respostas. 

3.  Não pode ser aplicado a pessoas analfabetas. 

4. Impossibilidade de ajudar o informante em questões mal 

compreendidas. 

5. A dificuldade de compreensão, por parte dos informantes, 

leva a uma uniformidade aparente. 

6. Na leitura de todas as perguntas, antes de respondê-las, 

pode uma questão influenciar a outra. 

7. A devolução tardia prejudica o calendário ou sua utilização. 

8. O desconhecimento das circunstâncias em que foram 

preenchidos toma difícil o controle e a verificação. 

9. Nem sempre é o escolhido quem responde ao questionário, 

invalidando, portanto, as questões. 
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Em nosso planejamento, conforme apresenta no Quadro 1, pretendemos também obter 

dados através de um grupo focal, que para Morgan (1997) a definição de grupos focais é 

uma técnica de pesquisa que coleta dados por meio das interações grupais ao se discutir 

um tópico especial sugerido pelo pesquisador. Como técnica, ocupa uma posição 

intermediária entre a observação participante e as entrevistas em profundidade. Pode ser 

caracterizada também como um recurso para compreender o processo de construção das 

percepções, atitudes e representações sociais de grupos humanos (VEIGA; GONDIM, 

2001). 

Usando um questionário online através de perguntas fechadas e abertas, 

buscamos respostas para saber quais ferramentas tecnologias os professores tem 

conhecimento, quais eles já viveram a experiência de usar em sala de aula e como eles 

buscam se preparar para conhecer e mais sobre as ferramentas tecnológicas. O link de 

acesso ao questionário foi enviado através de redes sociais e e-mails, o que já implica 

uma certa intimidade com ferramentas digitais e tecnologia daqueles que recebemos as 

respostas. 

 

Quadro 1 – Planejamento de desenvolvimento de pesquisa 

 

AÇÃO  MÊS 

Levantamento teórico Fevereiro, Março, Abril 2019 

Survey Online Abril, Maio 2019 

Resultados Prévios Junho 2019 

Grupo Focal Outubro 2019 

Resultados finais Dezembro 2019 

 

4 Resultados 

 

Utilizamos questionário digital, na plataforma online SurveyMonkey, como um 

ponto de partida para entendermos se esses professores têm algum conhecimento de 

algumas ferramentas inovadoras (Gráfico 4) que podem ser usadas no ensino e 

aprendizagem. Se já utilizam ou utilizaram alguma em sala de aula, e quais são as 

ferramentas que eles próprios, professores usam para se atualizarem e buscarem 

inovação (Gráfico 5). 
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Através deste questionário também identificamos o nível de formação dos 

professores (Gráfico 1), a área de atuação (Gráfico 2) e o caráter administrativo das 

instituições (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Nível formação dos professores  

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Gráfico 2 -Área de atuação dos professores 

 

 Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 3 – Caráter Administrativo onde os professores trabalham  

 
 Fonte: Elaboração Própria 
 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Ferramentas citadas que os professores têm algum conhecimento  

 
Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 5- Meios utilizados pelos professores para atualização 
 

 
 
Fonte: Elaboração Própria 
 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

 Com um resultado prévio, analisando as respostas dos professores pelo 

questionário podemos perceber que a maioria tem nível de instrução acadêmico, visto 

que 63,33% tem título de pós-graduação. Ao trazermos 9 exemplos de tecnologias já 

existentes 100% dos professores tem algum tipo de conhecimento por pelo menos cada 

uma delas. Porém apenas 1/3 dos professores usou e teve algumas experiências das 

ferramentas em sala de aula. Esse primeiro dado nos leva a um pensamento de que, os 

professores sabem da existência da tecnologia, porém, não são todos que estão 

utilizando as mesmas em sala de aula. Os demais que já usaram, relataram um feedback 

positivo em relação ao uso. 

 Um outro ponto que o questionário nos levou a pensar foi sobre a forma que os 

professores buscam se inteirar e atualizar das tecnologias e inovações para o uso da sala 

de aula. A grande maioria faz buscas na internet, usam vídeos disponíveis na internet e 

trocam informações com outros profissionais. Esses resultados nos levou a buscar mais 
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referencial sobre a auto direção da aprendizagem em ambientes informais para 

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

 

1 Introdução 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar o contexto do trabalho dos professores 

de inclusão de escolas públicas da rede estadual em Itumbiara-Goiás, abordando alguns 

aspectos sobre a atuação deste profissional, como as condições de trabalho e a formação. Sabe-

se que o Estado deve garantir o acesso à educação básica (Ensino Fundamental e Médio) para 

qualquer cidadão, como explicam os artigos 4° e 5° da LDB (Lei das Diretrizes e Bases da 

educação nacional). Apesar da obrigatoriedade de oferta educacional para todo cidadão ser 

prevista desde as leis mais antigas do Brasil, a pessoa com deficiência vem gradualmente 

ganhando seu espaço na sociedade, sendo recentes algumas das medidas que garantem esse 

espaço. Ressalta-se que: 

 
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2015) 
 

No ano de 1994, representantes de 88 governos e 25 organizações internacionais se 

reuniram em uma Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais para 

estabelecer diretrizes básicas sobre a educação especial. Contando com a colaboração da 

Unesco, este evento teve uma repercussão significativa levando à sua aderência nas futuras 

políticas educacionais brasileiras. Na cidade de Salamanca, localizada na Espanha, instituiu-se 

a Declaração de Salamanca, na qual foi estabelecido que todos os governos “garantam que, no 

contexto de uma mudança sistêmica, programas de treinamento de professores, tanto em serviço 

como durante a formação, incluam a provisão de educação especial dentro das escolas 

inclusivas.” (UNESCO, 1994, p. 2) Evidencia-se, então, que as instituições educacionais 

precisam atender a estas especificidades a fim de garantir que todos possam desenvolver suas 

habilidades e competências necessárias a seu desenvolvimento. 

Já o “Plano Nacional de Educação”, aprovado segundo a Lei nº 10.172 (2001), indica 

que é possível notar o reconhecimento de que os profissionais atuantes na educação especial 

das escolas regulares se encontram em sua maioria ainda desqualificados, e há clara 

preocupação com a formação dos professores para a educação inclusiva. Dessa forma, são 
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estabelecidas diversas medidas para viabilizar a qualificação docente, entre as medidas 

previstas no tópico 8- “Educação especial” deste documento, estão: 

 

 2. Generalizar, em cinco anos, como parte dos programas de formação em serviço, a 
oferta de cursos sobre o atendimento básico a educandos especiais, para os professores 
em exercício na educação infantil e no ensino fundamental, utilizando inclusive a TV 
Escola e outros programas de educação à distância. (...) 
19. Incluir nos currículos de formação de professores, nos níveis médio e superior, 
conteúdos e disciplinas específicas para a capacitação ao atendimento dos alunos 
especiais. (...) 
20. Incluir ou ampliar, especialmente nas universidades públicas, habilitação 
específica, em níveis de graduação e pós-graduação, para formar pessoal 
especializado em educação especial, garantindo, em cinco anos, pelo menos um curso 
desse tipo em cada unidade da Federação. (BRASIL, 2001, p. 56) 
 

Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2011, p. 114), a partir da instauração da Lei 5.692 

de 1971 (que fixa diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2º graus), 

 
a expansão da oferta de vagas, nos diversos níveis de ensino, teve como consequência 
o comprometimento da qualidade dos serviços prestados, em razão da crescente 
degradação das condições de exercício do magistério e da desvalorização do 
professor. (...) A ampliação das vagas deu-se pela redução da jornada escolar, pelo 
aumento do número de turnos, pela multiplicação de classes multisseriadas e 
unidocentes, pelo achatamento dos salários dos professores e pela absorção de 
professores leigos. 
 

Pode ser observado que a lei busca satisfatoriamente garantir a inclusão escolar das 

pessoas com deficiência, porém nota-se que a tentativa acelerada de incluir gera algumas 

controvérsias, como por exemplo a contratação de profissionais de apoio despreparados, que 

não receberam formação ou capacitação para lidar com os estudantes com deficiência, e que 

são chamados de professores de inclusão, mas que não tem a formação de professor. 

(FIDALGO, 2008, p. 27). 

De acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2011), a escola integradora, que na teoria 

deve oferecer educação de qualidade que atende à demanda de todos, inclusive dos alunos com 

deficiência, tem custos mais altos devido à necessidade de novas adaptações. Na ótica dos 

interesses associados ao capitalismo, esse modelo integrador dificulta o objetivo de oferecer 

educação para todos devido ao aumento de gastos, por isso procura baratear o custo dos 

investimentos com os estudantes com deficiência, desencadeando um cenário geral de educação 

com menor qualidade e pouco inclusivo. 

 

1.1 Objetivos 
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O objetivo desta pesquisa foi analisar as condições de trabalho do profissional de 

inclusão e verificar se questões como salário, excesso de atividades e formação adequada 

influenciam na qualidade da educação oferecida aos estudantes com deficiência. 

 

2 Referencial Teórico 

 É evidente que existem diferentes olhares frente à educação inclusiva, por parte do Poder 

Público de Educação, que determina o direito de igualdade de oportunidades (BRASIL, 2015) 

e por parte dos professores. Quanto ao segundo grupo, estuda-se seu despreparo e as 

dificuldades que encontram no desenvolvimento do seu papel na sala de aula (LUCKESI, 

2011). 

 

Em relação à qualificação dos profissionais de magistério, a situação é bastante boa: 
apenas 3,2% dos professores (melhor dito, das funções docentes), em 1998, possuíam 
o ensino fundamental, completo ou incompleto, como formação máxima. Eram 
formados em nível médio 51% e, em nível superior, 45,7%. Os sistemas de ensino 
costumam oferecer cursos de preparação para os professores que atuam em escolas 
especiais, por isso 73% deles fizeram curso específico. Mas, considerando a diretriz 
da integração, ou seja, de que, sempre que possível, as crianças, jovens e adultos 
especiais sejam atendidos em escolas regulares, a necessidade de preparação do corpo 
docente, e do corpo técnico e administrativo das escolas aumenta enormemente. Em 
princípio, todos os professores deveriam ter conhecimento da educação de alunos 
especiais. (BRASIL, 2001) 

 

De acordo com Fidalgo (2008), apesar do número de professores que possuem ensino 

superior completo ser satisfatório, apenas 33% dos professores pesquisados pela autora tinham 

algum tipo de especialização na educação especial, entre os quais alguns consideravam até 

mesmo ter assistido a palestras como especialização. Mendes (2017) defende a intervenção na 

formação de professores, trazendo uma perspectiva inclusiva aos futuros professores e aos que 

estão na ativa, dando destaque à importância da experiência dos professores formadores que 

orientarão os futuros professores inclusivos: 

 

A formação inicial de professores na área da educação especial só será bem-sucedida 
se responder às necessidades de todos os alunos, e para que isso aconteça, a própria 
formação tem que ser inclusiva. Assim, um dos principais objetivos a ser prosseguido 
pelos formadores será o de desenvolver as melhores práticas, para permitir a inclusão 
de todos os alunos. É importante que a formação seja realizada por formadores que 
são especialistas e experientes na intervenção direta com crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais, de modo a apoiarem eficazmente os estudantes, 
para que venham a ser professores inclusivos. (MENDES, 2017, p. 11) 
 
 

2037



 

 

Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2011), o despreparo do professor de inclusão é a 

consequência de inclusão dos alunos ter sido realizada antes mesmo que os docentes passassem 

por um processo de capacitação. Existe grande discussão sobre a formação de docentes para a 

educação das séries do ensino fundamental, pois é permitido que cursos de nível médio com a 

partir de 400 horas de estágio e 400 horas com prática de ensino possam exercer o magistério 

(BRASIL, 2001). Sabe-se que a não exigência de curso Superior foi adotada pelo Ministério da 

Educação para amenizar a falta de professores. Por outro lado, a recomendação do MEC e do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) é de que os professores sejam formados pelos Institutos 

Superiores de Educação. 

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2013) apresentam 

uma estimativa de que, no Brasil, mais de 5% da população têm algum tipo de deficiência. De 

acordo com este estudo, esta causa fomenta relatos de profissionais que informam exercer um 

número de funções maior do que lhe é aconselhável, pois fazem o acompanhamento de vários 

alunos com mais de uma especificidade e atendimento especializado. Tal atuação desmotiva e 

cria adversidades no resultado do trabalho pedagógico esperado, porque é necessário ajustar a 

aprendizagem às necessidades de cada criança na área de inclusão.  

Para tanto, fazem-se necessários serviços de apoio especializado no ambiente escolar 

que propiciem mudanças nos espaços físicos, aquisição de materiais alternativos, 

acompanhamento psicológico do educando e do educador, assim como a formação continuada 

para o professor e os profissionais da educação que fazem parte desse processo, pois a 

identidade profissional é tida pelo coletivo do trabalho na escola (NASCIMENTO, 2009). 

De acordo com Gouveia (2006), os profissionais de apoio, com tarefas ampliadas e 

condições de trabalho desfavoráveis em troca de salários aviltantes que não levam em conta a 

média de alunos com deficiência nos sistemas de ensino, sua carga horária de trabalho e nem 

sua dedicação, desempenho e qualificação no trabalho, intensificam a desvalorização social 

desses profissionais, o que contribui para a sua falta nas escolas. 

Dal Rosso (2008), citado por Andrade (2008), discorre sobre a intensificação do 

trabalho na sociedade contemporânea, diferenciando os conceitos de intensidade (aumento do 

desgaste físico e mental) e produtividade (aumento da produção material), destacando que o 

desgaste mental que uma atividade demanda deve ser considerado. O autor acrescenta que cada 

trabalhador precisa desenvolver inúmeras funções além da sua função principal no atual modelo 

de divisão de trabalho. 
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Pesquisas realizadas no contexto latino americano têm demonstrado que a persecução 
de maior equidade social, resultando na incorporação de novos setores sociais aos 
sistemas escolares em um cenário marcado pela contenção de gastos e restrição de 
recursos, tem efeitos diretos sobre as condições de trabalho e a remuneração dos 
docentes, o que pode estar pondo em risco a qualidade da educação. (ASSUNÇÃO e 
OLIVEIRA, 2009, p. 351) 
 

Já Viana e Machado (2016) explicam que a saúde física e mental do professor vem sendo 

afetada pelo processo de intensificação do trabalho, no qual a tecnologia tem um papel 

importante, pois mesmo em casa, os professores trabalham “online”, ajudando os alunos que os 

procuram em suas redes sociais. Além disso, a desvalorização docente é um agravante da 

situação. 

Diante destas contribuições teóricas, estudos e dados demonstra-se o quanto o trabalho 

docente precisa ser pesquisado e entendido, alcançando também reflexões sobre a atuação do 

professor de inclusão, cujo trabalho também se vê submetido a condições associadas à 

intensificação e à precarização do trabalho. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Diante do levantamento de hipóteses construído ao longo desta pesquisa, aplicou-se dois 

tipos de questionários estruturados, sendo um para professores regulares (aqueles que lecionam 

as matérias padrão da grade curricular, formados em cursos de Pedagogia ou Licenciatura) e 

outro para professores de inclusão (aqueles que acompanham os estudantes com deficiência, 

também chamados de profissionais de apoio).  

Segundo Gil (2012, p.121), a conceituação de questionário mostra que esse tipo de 

pesquisa deve conter questões pensadas para que as respostas das pessoas possam contribuir 

com informações, valores, temores, expectativas, e demais pontos de vista que possibilitem a 

análise dos dados necessários para construção da pesquisa.  

Desta maneira, utilizou-se a técnica do questionário aplicado de modo a manter seu 

anonimato e de forma a não influenciar as respostas dos indivíduos participantes da pesquisa. 

Os questionários foram entregues para as equipes diretivas de cada escola, e o tempo dado para 

repassá-los aos respectivos professores e recolhê-los foi de uma semana.  

A coleta de dados foi realizada em escolas de Ensino Fundamental II da rede Estadual 

pública na cidade de Itumbiara (GO), cujos nomes foram preservados por questão ética, 

evitando assim, a exposição das instituições pesquisadas. Foram selecionadas quatro escolas da 

cidade de Itumbiara, uma localizada próxima ao centro da cidade, a segunda em uma distância 

razoável, a terceira em local periférico, e a quarta também a uma distância razoável, porém em 
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tempo integral. Escolas de diferentes contextos sociais foram estudadas para que se 

conseguissem diferentes pontos de vista pertencentes a diversas realidades socioeconômicas. 

Além disso, foram entregues 10 questionários para professores regulares e 10 para professores 

de inclusão para que se obtivesse um maior número de opiniões. 

 

4 Resultados e Discussões 

4.1 Análise dos Questionários Aplicados aos Professores Regulares 

Nas respostas obtidas, foi possível notar que todos os professores regulares buscam 

promover aulas diferenciadas para melhor alcançar os alunos com deficiência, e os docentes 

alegam que, na maioria das vezes, conseguem colocar em prática as aulas planejadas. Apesar 

disso, a grande maioria dos entrevistados consideram seu salário insatisfatório tendo em vista 

as atividades que realizam. 

Somente 30% dos pesquisados receberam preparação ou formação para lidar com a 

educação especializada, mas todos consideram suficiente o suporte propiciado pelos 

profissionais de apoio, alguns acrescentam que é suficiente dentro das possibilidades da escola. 

Tal dado permite perceber os desafios enfrentados por eles cotidianamente, já que estudos 

anteriores e a legislação educacional nos mostram o quanto é fundamental a formação inicial e 

continuada na área da inclusão para que sejam viabilizadas condições efetivas de realizá-la. 

Neste sentido, duas dificuldades apontadas pelos docentes merecem destaque por terem 

sido apontadas por 7 entre 10 docentes: a baixa participação da família na vida escolar do aluno 

com deficiência, e a falta de infraestrutura da escola. Segundo os entrevistados, muitas vezes a 

família da criança cumpre apenas o papel de levar à escola e buscar, dando pouco incentivo 

para que o aluno se dedique às atividades escolares, e tendo pouco envolvimento nas reuniões 

da escola. Logo, é destacada mais um fator que ocasiona a intensificação do trabalho, como 

citado por Andrade (2008), pois são atribuídas aos docentes atividades e responsabilidades nas 

quais poderiam ser realizadas no âmbito familiar ou em conjunto com os pais e/ou responsáveis,   

A falta de infraestrutura foi apontada como um empecilho para atividades diferenciadas 

com todos os alunos, citando a necessidade de quadra coberta, pátio, refeitório ou espaço de 

convivência em uma das escolas. As escolas públicas carecem de recursos materiais, físicos e 

humanos e tal realidade impacta significativamente aquelas que conseguem acolher os 

estudantes com deficiência, de modo que além da estrutura convencional é necessário que haja 

outros aparelhos, equipamentos e organização física que possibilite o convívio saudável e o 

aprendizado de tais crianças. 
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Também foi apontado falta de assiduidade dos alunos com deficiência, pois alguns deles 

faltam às aulas com muita frequência. Esse fator pode estar relacionado com a falta de 

envolvimento da família na vida escolar desses alunos, pois muitas vezes ir à escola é algo visto 

como uma obrigação pelos pais, e não como uma oportunidade de aprendizado e de inclusão. 

A maior parte dos docentes afirmou que os alunos com deficiência estariam confortáveis 

com o modelo de aula e de escola proporcionado, mas relatam que os discentes nem sempre 

conseguem acompanhar as aulas dadas, apresentando dificuldades para compreender os 

conteúdos. Apesar disso, com o acompanhamento dos profissionais de apoio propiciando 

atividades adaptadas, a maior parte dos alunos responde bem aos conteúdos ensinados. Tal 

informação reforça a importância do professor de apoio na escola. 

 

4.2 Análise dos Questionários Aplicados aos Profissionais de Apoio/ Professores de 

Inclusão 

 Os profissionais de apoio entrevistados têm idades acima de 31 anos e acompanham 

entre 1 e 18 alunos. Comparando-se os dados, 88,5% desses profissionais declararam ter cursos 

ou formação acadêmica específica para lidar com os estudantes com deficiência, e todos os 

entrevistados possuem nível acadêmico superior completo. Apenas um possui especialização 

no Ensino Especial. Assim, já evidencia-se que algo precisa ser mudado em favor de uma 

formação continuada adequada a estes profissionais. 

Tratando-se das dificuldades encontradas pelos entrevistados na execução do seu 

trabalho, foram mencionadas as dificuldades econômicas enfrentadas pelos alunos, a pouca 

infraestrutura física e o atraso nas verbas do governo, o que está em consonância com a teoria 

apresentada anteriormente e que retrata as condições desfavoráveis de trabalho desses 

profissionais, contribuindo para a diminuição da sua produtividade. Ou seja, são estes fatores 

de intensificação do trabalho que limita e afeta a atuação docente. 

Já a satisfatoriedade das adaptações do espaço físico esteve presente em apenas uma das 

respostas, assim como as aulas de Braile, as aulas de Libras e o fornecimento de palestras sobre 

a importância da socialização dos alunos com deficiência e sobre as adaptações metodológicas 

necessárias para o melhor desenvolvimento desses alunos. Os serviços de apoio especializado 

no ambiente escolar retratados devem incluir o AEE (Atendimento Educacional Especializado) 

e alguns materiais pedagógicos acessíveis e adaptados em todas as unidades escolares 

estudadas. 

Esses dados permitem concluir que ainda é necessário investir nas adaptações do espaço 

físico e nos diferentes instrumentos de apoio, que dão suporte educacional ao aluno com 
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deficiência. A implantação do apoio necessário é importante pois tem o objetivo de alcançar 

uma melhor convivência com as especificidades de cada um, proporcionando melhor 

compreensão e vivência das diferentes maneiras de se aprender. 

Metade dos entrevistados afirmou que os estudantes com deficiência nem sempre 

conseguem acompanhar os conteúdos passados em sala de aula, sendo que as causas apontadas 

são a dificuldade de leitura e interpretação desses alunos, muitas vezes mais atrasados em 

comparação com os demais, além de baixa assiduidade por parte de alguns. Também foi 

apontada a falta de materiais pedagógicos alternativos, assim como o baixo comprometimento 

da equipe escolar na busca da melhoria da educação inclusiva. 

As respostas obtidas trazem ainda que em 87,5% dos casos estudados, os professores de 

apoio têm participação no processo de tomada de decisões, 25% deles se sente sobrecarregado 

com as funções que desempenha a ponto de interferir em sua vida pessoal. 25% considera seu 

salário insatisfatório tendo em vista as atividades que realiza, pois não são efetivos ou porque 

deveriam ganhar mais do que é tabelado pelo Estado (cerca de um salário mínimo). Essa 

insatisfação quanto ao ganho material e a interferência do trabalho no lazer dos professores está 

de acordo com Viana e Machado (2016) acerca da intensificação do trabalho docente, a qual 

defende que existem várias funções além da função principal exercida pelo profissional.  

Por outro lado, de acordo com as respostas do questionário, o salário recebido pelos 

professores de inclusão (profissionais de apoio) não é digno das atividades realizadas por eles, 

sendo apontado que em busca de um ganho razoável, alguns pegam a maior carga horária 

possível. Esse fator influencia no empenho dos mesmos em buscar uma formação adequada. 

Não se sentem estimulados a seguir carreira e apresentam preocupante desestímulo com seu 

contexto de trabalho. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

A partir dos dados obtidos com esta pesquisa, foi possível concluir que os alunos com 

deficiência estão se adaptando às aulas, e respondem de maneira positiva ao modelo das escolas 

pesquisadas. 

Pode ser notado que os profissionais de apoio e professores de inclusão entrevistados, 

em geral demonstraram não se sentir sobrecarregados, pois conseguem gerir satisfatoriamente 

as horas gastas com planejamentos e atividades extraclasse de modo a não prejudicar seu lazer 

e sua vida particular, dando destaque àqueles que trabalham na escola de tempo integral. 

Segundo eles, existem horários específicos para planejamento. Esse resultado vai contra os 
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resultados esperados no estudo da teoria, pois acreditava-se que as respostas ao questionário 

confirmariam o sentimento de sobrecarga dos docentes.  

Lembrando que, em tais situações, muitos profissionais não tem sequer tempo e 

condições físicas e psíquicas de refletir sobre sua situação e muito menos questionar. A 

intensificação do trabalho remete a uma elevação de suas atribuições, nem sempre percebida. 

Outro fator importante de ser considerado é o fato de a pesquisa ter sido realizada no espaço da 

escola e o receio em avaliar o próprio trabalho negativamente. 

Partindo do contexto em que o estudante com deficiência é devidamente auxiliado, 

podemos ainda nos deparar com barreiras que precisam ser consideradas. Destaca-se que, para 

que todos (alunos com e sem deficiência) acompanhem as aulas, muitos docentes lançam mão 

de duas opções: demorar mais nos conteúdos ou passar para outros sem a preocupação de que 

todos consigam assimilá-lo da mesma maneira. 

Entende-se que ambas as opções são prejudiciais para o processo de ensino e 

aprendizagem, pois se o professor se demora nos conteúdos, a grade curricular poderá não ser 

concluída dentro do tempo disponível, e alguns conteúdos deixarão de ser abordados. Logo, há 

impactos sobre a produtividade e o andamento dos conteúdos que compõem o currículo oficial. 

Por outro lado, se o professor se preocupa em seguir a grade de acordo com o tempo planejado 

sem considerar os alunos que não conseguiram acompanhar, esses alunos serão 

desprivilegiados com relação aos demais, fazendo com que fiquem em desvantagem. Trata-se 

de um processo que precisa ser acessível a todos, considerando a existência de um público 

marcado pela diversidade de perfis, demandas e formas de se aprender. 

Por isso, é importante que o professor regente e o professor de apoio trabalhem em 

conjunto, elaborando as aulas de maneira com que todos consigam acompanhar, e dando 

suporte aos alunos que dele necessitam. Para que o trabalho em conjunto possa ocorrer, é 

necessária a formação e capacitação de ambos os professores de acordo com o que é exigido 

deles, o que não foi identificado entre os sujeitos desta pesquisa. 

O professor de apoio precisa ser um professor de inclusão, preparado para lidar com 

crianças e jovens, adaptar aulas, e auxiliar devidamente os estudantes com deficiência com os 

quais trabalham. O professor regular, por outro lado, deve ser preparado para planejar e aplicar 

aulas diferenciadas com o intuito de alcançar o máximo de alunos possível. Além disso, o 

professor regente também deve ser capacitado para acolher os alunos com deficiência, vendo 

em sua formação maneiras de lidar com os mesmos, para que esses sejam tratados da melhor 

forma possível. 
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Não obstante, a escola deve disponibilizar profissionais especializados para 

proporcionar ao aluno com deficiência melhor desenvolvimento e acompanhamento dos 

conteúdos, atendendo também em horário de reforço. Tais profissionais podem ser de apoio, 

psicólogos ou professores (tanto regulares como de inclusão), desde que tenham capacitação 

adequada para suprir as necessidades educacionais do estudante. 

Tendo em vista o número de funções e atividades exigidas do profissional de apoio, o 

ganho material (salário) também deve ser revisto, sendo que uma parcela significativa do grupo 

geral de professores considera-o insatisfatório. Esse argumento está de acordo com as 

observações da maior parte dos autores, além de contar com o apoio da população e ser de 

conhecimento geral dos professores. 

Dar voz aos professores de inclusão em processos de tomada de decisões na escola como 

em reuniões e conselhos, é uma forma de minimizar essa situação conflituosa e garantir 

seriedade no compromisso da educação desses jovens que necessitam de acompanhamento 

escolar. Pesquisas como esta tem justamente o anseio de ouvir tais professores e se aproximar 

da realidade da escola, além de gerar a possibilidade de reflexão dos participantes da pesquisa 

e dos educadores que tiverem acesso a este artigo.  
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TRABALHO E EDUCAÇÃO E O SABER/FAZER DOCENTE: ESTRATÉGIAS E 

TÁTICAS DA FORMAÇÃO EM ATIVIDADE NO CURSO DE DESIGN DA 

UEMG/UBÁ 

 

Custódio Jovêncio Barbosa Filho1 
Carlos AugustoVeggi de Souza 2 

 

Resumo 

 

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

Palavras-chave: Formação Docente. Estratégias e Táticas. Atividade Docente. 

Introdução 

                                                           
1Doutor em Educação (PPGE/FAE/UFMG), professor da Universidade do Estado de Minas Gerais 
(UEMG/Ubá), e-mail: custodio.barbosa@uemg.br. 
2Mestre em Sistemas de Gestão (UFF), professor da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG/Ubá) e-
mail: carlos.veggi@uemg.br. 
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Este estudo surge a partir de algumas questões que temos pensado sobre o saber/fazer 

docente em cursos de formação de bacharel, em que grande parte de seus os professores não 

tiveram acesso a disciplinas no seu processo de formação inicial que dialogassem com as 

abordagens sobre didática, teorias e metodologias em uma perspectiva que trabalham sobre o 

principio da relação ensino/aprendizagem, assim como são abordadas em cursos superiores 

em licenciaturas. 

 

Posto este desafio diante de nossas condições de professores que tivemos uma formação em 

educação (Licenciatura em História e Licenciatura em Filosofia), e que no saber/fazer em 

sala de aula encontrávamos as mais diversas questões-problemas sobre as ações de 

professores do curso de Design ofertado pela Universidade do Estado de Minas Gerais no 

município de Ubá (UEMG/Ubá). 

 

Este estudo em especial nos provocou a analisar, ainda que de forma inicial, as estratégias e 

as táticas utilizadas, pelos/as professores/as do Curso de Design da Universidade do Estado 

de Minas Gerias, unidade de Ubá (UEMG/Ubá), no ano de 2018, para conseguirem, em 

meios aos desafios, formar profissionais que deem conta de se inserir e ser inserido no 

mundo do trabalho com toda a complexidade existente, nessa dimensão, no mundo 

contemporâneo. 

  

Ainda que muitos dos docentes que atuam no curso de Design possuam uma formação pela 

experiência em mais de 10 anos ministrando disciplinas para os/as estudantes do curso, 

compreendíamos hipoteticamente que havia alguns momentos em que estes docentes 

necessitassem de um momento para dialogar sobre as mais variadas situações-problemas que 

precisam ser respondidas e que por não existir um momento de formação continuada estas 

situações eram sanadas nos corredores da unidade da Universidade ou em conversar 

informais na sala dos professores. 

 

No movimento de forma sistemática para compreender as dimensões que este estudo poderia 

nos levar, tanto no sentido de contribuir com o processo de formação continuada dos 

professores, quanto na possibilidade de pensarmos estratégias ou táticas para dar conta das 

demandas mais urgentes, fomos tomando a coleta de dados por meio um questionário com 
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perguntas abertas sobre algumas situações problemas de cunho didático-pedagógico-

acadêmico, resolvidas pelos/as docentes no saber/fazer de sua atividade cotidiana.  

 

Apoiado na dinâmica da metodologia do estudo de caso, em que de acordo com Patton 

(2002) reuni informações e dados detalhados e sistematizados sobre um fenômeno 

determinado fenômeno histórico e cultural. E destaca ainda o autor, um procedimento 

metodológico que enfatiza entendimentos contextuais, sem esquecer-se da 

representatividade. 

 

Segundo Yin (2005), o estudo de caso pode ser tratado como importante estratégia 

metodológica para a pesquisa em ciências humanas, pois permite ao investigador um 

aprofundamento em relação ao fenômeno estudado, revelando nuances difíceis de serem 

enxergadas “a olho nu”. Além disso, o estudo de caso favorece uma visão holística sobre os 

acontecimentos da vida real, destacando-se seu caráter de investigação empírica de 

fenômenos contemporâneos. 

 

Para Gil (2007) o estudo de caso centra-se em compreender a dinâmica do contexto real, 

desenvolvendo um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Com base nestes autores foi que tomamos o 

estudo de caso para compreender nosso objeto de estudo, as estratégias e as táticas utilizadas 

pelos professores do curso de design para resolver situações-problemas de cunho didático-

teórico-metodológico em sala de aula. 

 

Tendo por base a metodologia do estudo de caso, percebemos que os/as docentes ao produzir 

estratégias e táticas para atender as demandas de formações dos/as estudantes do curso de 

Desing, ampliavam suas condições formativas no desenvolvimento de suas atividades 

cotidianas.        

 

A formação continuada como possibilidade de ações ampliadas nas relações docente-

discentes 

 

As relações existentes entre o que pensamos e o fazemos tem transformado a vida humana em 

possibilidades de sair de uma dinâmica de realidade para a construção de vertentes que se 
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vincule a um idealismo sob a influência, consciente ou não, da produção hegeliana que foi 

duramente criticada por Karl Marx. Esta vertente para Marx inverte a forma de ver o mundo 

material, colocando-o de ponta cabeça. 

 

A influência hegeliana vem sendo gestada, em certa medida, quando temos nos programas de 

formação continuada de professores da Educação Básica elementos que não deem conta de 

refletir sobre os desafios inerentes a profissão docente que tem como ponto de partida as 

teorias explicitadas em livros didáticos que os/as professores/as acessam no cotidiano de sua 

vida profissional nos sistemas de ensino. Mas, o que de fato importa no processo de formação 

de estudantes? Quais as referências e aprofundamento dessas referências nos levam a 

questionar o saber/fazer em sala de aula?  

 

Saviani (2001) contribui com este debate ao destacar que a formação continuada não deve se 

restringir à resolução de problemas específicos de sala de aula, mas contribuir para que o 

professor ultrapasse a visão compartimentada da atividade escolar e passe a analisar os 

acontecimentos sociais, contribuindo para sua transformação. 

 

Esta visão tem nos provocado a refletir sobre as dimensões que a formação continuada pode 

trazer para que os/as professores/as se compreendam como também construtores de 

conhecimento nos momentos em que a teoria se coloca como fonte de contribuição para a 

interpretação sobre a vida nas suas mais complexas teias de relações com a realidade. 

 

Se, concordamos com Bauman (2001) de que no mundo de hoje tudo é liquido, desde as 

relações amorosas até mesmo as possibilidades de produção de uma visão de mundo que tem 

abandonado suas raízes culturais em prol de uma flexibilização cultural tomando como 

referência a chamada hibridização cultural, deveríamos ainda mais aprofundar processos de 

formação continuada para que o olhar sobre os diferentes e as diferenças sejam prioridades. 

 

As provocações feitas por Freire no texto Pedagogia da Autonomia (1996) revelam-se na 

atualidade como uma das principais formas de luta e resistências a todos os desmandos das 

condições reais do Estado brasileiro em promover programas de formação continuada de 

professores na Educação Básica. Quando se trata de ensino superior esta dimensão formativa 
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perde ainda mais elementos sistemáticos de avanços para ampliar a formação dos professores 

e professoras que atuam em cursos de bacharelados. 

 

Se para Freire (1996) não há docência sem discência, precisa-se compreender como a 

formação docente considera o valor das experiências discentes para pensar progressivamente 

estratégias didático-teórico-metodológicas na formação inicial de estudantes nos cursos de 

ensino superior. Freire ainda destaca que, 

 

A questão da formação docente ao lado da reflexão sobre a prática educativo-
progressiva em favor da autonomia do ser dos educandos é a temática central em 
torno de que gira este texto. Temática a que se incorpora a análise de saberes 
fundamentais àquela prática e aos quais espero que o leitor crítico acrescente alguns 
que me tenham escapado ou cuja importância não tenha percebido. (FREIRE,1996, 
p. 3) 

 

Ao debruçarmos sobre a legislação que trata da formação de professores, podemos perceber, 

no que tange a Educação Básica, todo um aparato que garante o processo de formação inicial 

e continuada contida em um capítulo existente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN, 9394/96). 

 

O Art. 67 da LDBEN destaca sobre “a importância dos sistemas de ensino terem como 

objetivo a promoção e a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, 

inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público”. Dentre os 

termos assegurados enfatiza-se no parágrafo II o “aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim”. Há ainda no Art. 67 os 

seguintes pontos sobre a formação docente, “[...] IV – progressão funcional baseada na 

titulação ou habilitação e, na avaliação de desempenho; V – período reservado a estudos, 

planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho [...]”. 

 

A garantia da formação continuada docente na atuação do magistério na Educação Básica, 

quando tratada com seriedade poderia garantir, dependendo das estratégias didático-teórica-

metodológicas utilizadas pelos formadores, o avanço da relação ensino/aprendizagem dos/as 

estudantes da educação básica em especial nos sistemas públicos de ensino.  

No que se refere Educação Superior a LDBEN 9394/96, em seu Art. 43, aponta para suas 

finalidades no qual deve:  
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I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; II – formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, 
aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua.  

 

Estes elementos constitutivos explicitados na LDBEN 9394/96, sobre as finalidades da 

Educação Superior no Brasil, têm garantido à população brasileira condições reais de 

formação, principalmente a partir das novas configurações e forças políticas que vem no 

movimento temporal/espacial permitir o acesso à formação superior por grande parte da 

população que ficava às margens do processo formativo no terceiro grau. 

 

A formação continuada para docentes da Educação Básica acaba entrando como estratégia de 

políticas de formação dos governos que, ora se acentuam pela característica mais progressista 

e popular, ora ocorre retrocesso por governos de pensamento “conservador-liberal”. Já a 

formação continuada no ensino superior, neste movimento, fica a cargo das políticas 

elaboradas pelas instâncias federal e/ou estadual. 

 

No caso da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), apesar de haver em seus 

documentos a explicitação da possibilidade de formação continuada de professores por meio 

de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. Entretanto, será que estas formações poderiam 

garantir ao docente resolver as questões sobre as situações problemas de cunho didático-

teórico-metodológico em sala de aula? 

 

Esta questão se revela pertinentes ao nos levar a considerar que as questões problemas 

apontam as particularidades das relações cotidianas da vida acadêmica dos profissionais de 

educação que atuam como docentes no ensino superior e não possuem um espaço de 

formação continuada para dar conta de situações-problemas mais localizadas e/ou 

regionalizadas. 

 

Se, concordamos com o artigo 1º da LDBEN 9394/96 de que “a educação abrange os 

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

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

sociedade civil e nas manifestações culturais,” este processo ganha força e atividade e 

ultrapassa simplesmente o saber/fazer cotidiano em sala de aula, avançando para um real 
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processo formativo de estudantes e professores, quer seja da educação básica, quer do ensino 

superior. 

 

Considerando que as relações entre docente e discente no ensino superior podem gerar 

elementos de conflitos para além das questões de conteúdos, pode-se inferir que mesmo 

havendo no docente toda a predisposição para as mudanças didático-teórico-metodológicas 

que atendessem às necessidades formativas dos/as estudantes, haveria de se repensar 

cotidianamente novas estratégias a depender da turma em questão e das demandas que estas 

turmas trarão para os professores.  

 

Neste caso, a formação seria realmente contínua e/ou continuada, em que de acordo com 

Granville (2007, p.168), na Educação Básica apesar das secretarias municipais 

proporcionarem ações de formação continuada, 

  

[...] na prática, o caminho da formação contínua do professor, que teoricamente 
deveria ser responsável por minimizar ou mesmo extinguir as deficiências 
conceituais, práticas e epistemológicas da formação inicial deste profissional, assim 
como oferecer novos caminhos oriundos dos avanços científicos, tecnológicos e 
econômicos da sociedade, vem também sendo objeto de críticas. [...].  

 

As contribuições sobre de Freire (1996), sobre a formação de professores podem nos ajudar a 

desvencilhar desse emaranhado de fatores que ainda persistem em ser um processo que não 

atendem às reais demandas de formação continuada de professores tanto na Educação Básica, 

quanto no Ensino Superior. Para Freire, o movimento precisa ser de ação/reflexão/ação. No 

que tange as práticas educativas seriam ações, reflexões sobre as ações, acompanhadas de 

uma avaliação das ações e novamente ações. 

 

Neste movimento, o processo ganharia maior notoriedade para que os/as docentes pudessem, 

no desenvolvimento de suas práticas acadêmicas quer no ensino, na pesquisa e na extensão, 

possibilitar que os/as estudantes no seu processo de formação inicial percebessem que a vida é 

dinâmica em todos os espaços e principalmente sobre os aspectos formativos.  

 

Sendo o processo sair de planos de ensino cristalizados e entrar numa dinâmica em que o/a 

docente pudesse ir se orientando sobre a reflexão na ação, assumindo assim uma postura de 

pesquisador da prática ou “professor reflexivo”, pois o ensino/aprendizagem não se pauta em 
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teorias e práticas preestabelecidas, mas em um processo de construção a partir das próprias 

maneiras de observar o problema quer pelos/as estudantes quer pelos/as docentes. 

 

O saber/fazer dos docentes no processo de formação de estudantes para atuar no 

mundo do trabalho 

 

As discussões mais recentes sobre a formação para o mundo do trabalho, no atual contexto 

de crise econômica, tem se revelado com pouca notoriedade, isto porque, a partir do 

acirramento da crise, os sujeitos estudantes têm como maior preocupação a inserção no 

mundo do trabalho mesmo sendo por mecanismo de formação instrucional, ou seja, aquela 

formação que abre mão de pensar todas as dimensões formativas para apenas instruir os 

sujeitos estudantes a atuar como um fazedor de coisas. 

 

As contradições que deveras são encontradas no processo didático-teórico-metodológico de 

docentes que no saber/fazer de suas aulas buscam produzir situações problemas que levam 

os/as estudantes a pensar as dimensões ampliadas de suas formações, destacam-se as 

possibilidades destes estudantes saírem de seus cursos com capacidades para olhar o mundo 

de maneira mais ampliada. 

 

Com isso, a perspectiva conceitual de que o mundo do trabalho passa a ampliar a visão dos 

estudantes no seu processo formativo passa a ser secundarizada em função do atendimento 

inicial pela relação alienada do trabalho com aproximações das questões ligadas ao capital 

trabalho, discutida sobre maneira nos escritos de Marx. 

 

É clarividente que as classes detentoras dos meios de produção não possuem qualquer 

interesse em formar pessoas que compreendam o jogo histórico e social da vida em 

sociedade e das mazelas que são produzidas a partir da exploração da força de trabalho dos 

trabalhadores de todo o mundo. Para este grupo, quanto mais alienado das relações capital 

trabalho, mais seguiriam produzindo mais-valia e acumulando as riquezas produzidas por 

estes/as trabalhadores/as. 

 

O acirramento das relações entre os grupos de trabalhadores que vem minando as vias de 

sustentação dos pensamentos hegemônicos sobre as relações de trabalho coloca sobre a mesa 
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o debate mais ampliado das mudanças de ações da classe trabalhadora. Isto porque ao 

disputar os campos de produções ideológicas intensificam os impactos no mundo do 

trabalho. De acordo com Antunes (2008, p. 36) nas, 

 

[...] últimas décadas, as mutações que ocorreram no universo produtivo, em escala 
global, foram de grandes perdas e afetaram enormemente o mundo do trabalho. A 
denominada era da globalização combinou, de modo esdrúxulo, ‗era da 
informatização’, pelo avanço tecnocientífico, com a ‗época da informalização’, isto 
é, uma precarização ilimitada do trabalho, que também atinge uma amplitude 
global. 

 

Estas caracterizações do mundo do trabalho e das relações de trabalho desde a década de 

1970 tem passado por profundas transformações o que tem limitado a formação ampliada 

dos/as estudantes, quer na Educação Básica, quer no Ensino Superior, pois a visão de 

emprego estável e permanente não tem mais força nesta sociedade dita pós-industrial. Com 

isso, prevalecem a precarização do trabalho, os contratos por prazo determinado, a 

terceirização de serviços, a degradação das condições de trabalho e a negação de direitos 

historicamente conquistados. 

 

Diante dessa situação a possibilidade de mudança está em formar estudantes que 

compreendam a importância do trabalho de apenas para ampliar o poder de acumulação de 

capital nas mãos dos que possuem os meios produtivos e ou como apenas modo de 

sustentação da vida, mas que estes/as estudantes atendam a dimensão do trabalho como 

sendo um processo de produção da vida humana. 

 

De acordo com Alves, (2007, p. 7) o que era para produzir um movimento dinâmico e cheio 

de experiências da vida humana para avançar no desenvolvimento humano, a, 

 

[...] educação ou aquisição (consumo) de novos saberes, competências e 
credenciais, apenas habilitam o indivíduo para a competição, num mercado de 
trabalho cada vez mais restrito, não garantindo, entretanto, sua integração sistêmica 
plena (e permanente) à vida moderna. Enfim, a mera posse de novas qualificações 
não garante ao indivíduo um emprego no mundo do trabalho (ALVES, 2007, p.7). 

 

Diante dessa situação, considera-se que a produção conceitual de embates contra as mazelas, 

advém de uma prática que nega o processo formativo alienado em função de uma formação 

que possibilite aos sujeitos estudantes refletir sobre as melhores condições de vida na prática 

das realizações humanas. 
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Sendo assim, as abordagens de conceitos/categorias construídos historicamente tendem a 

fortalecer os debates que nascem de processos de lutas e resistências para “Lênin usa o termo 

‗tática’ tanto em um sentido amplo, que abarca o conjunto dos problemas estratégicos e 

táticos, quanto em um sentido mais restrito, referindo-se unicamente aos problemas 

estratégicos” (HARNECKER, 2014, p. 3). 

 

Estes conceitos/categorias incidem sobre o processo em que a sociedade passa a se ver como 

construtora de práticas que produzem conflitos com o pensamento e ação hegemônica nas 

visões de mundo de grande parte da população mundial, mesmo sendo pessoas de classes 

mais popularizadas. 

 

No curso de Design o desafio é ainda mais intenso, pois grande parte dos/as professores 

passou a produzir conceitos/categorias pensando no fazer de suas áreas de atuação, ou seja, 

em certa medida, estavam atrelados aos debates práticos do fazer e não nas reflexões que o 

processo educativo pudesse proporcionar a partir do encontro com os estudantes que 

possuem características e experiências diferenciadas sobre o conteúdo que os/as docentes 

irão apresentar. 

 

Sobre estas questões compreende-se que há um longo caminho a ser trilhado no que tange a 

formação continuada que pense a formação dos/as futuros profissionais da área, ampliando 

suas condições de atuação para além de apenas reproduzir o que já vem sendo desenvolvido. 

Sendo assim, inferimos que mais do que querer formar os/as estudantes para o mercado de 

trabalho, seria necessário formá-los/as para o mundo do trabalho com todas as 

complexidades que este conceito/categoria se mostra, principalmente na contemporaneidade.  

 

O ensino de design: as características formativas do profissional do design 

 

Para este trabalho pretende-se apresentar o Design como um campo que pode contribuir 

efetivamente para a criação de artefatos educacionais e invenções culturais, aspectos 

importantes no desenvolvimento cognitivo do ser humano. Citando Bonsiepe (1997), o 

Design é o domínio no qual se estrutura a interação entre o usuário e o produto, para facilitar 

ações efetivas.  
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Conforme Cross (2011), designers manipulam códigos não-verbais da cultura material e 

traduzem esses códigos em mensagens por meio de objetos concretos e conceitos abstratos. 

Esse processo é potencializado pelo raciocínio do designer que é focado na busca de 

soluções; assim como os códigos verbais e numéricos potencializam o raciocínio analítico de 

cientistas, que é focado na resolução de problemas.  

 

Além disso, o processo de Design desenvolve nos estudantes a habilidade para lidar com 

uma classe particular de problemas, caracterizada pelos problemas complexos, que lidam 

com a incerteza, com múltiplas dimensões e implicações, mal-definidos e/ou mal-

estruturados (wicked problems) que são bem diferentes da classe dos problemas bem-

estruturados abordados pela educação em Ciências e Humanidades. Isso pode levar a 

acreditar que a natureza desses problemas é mais realista, ou seja, mais próxima das questões 

e decisões enfrentadas pelas pessoas do dia-a-dia e elencados no Paradigma do Pensamento 

Complexo de Edgard Morin. Não se trata de um treinamento ou um ensino instrumental para 

a ação. Refere-se à formação de um sujeito hábil a compreender a natureza dos wicked 

problems, com competência para abordá-los identificando sua diferença para outras classes 

de problemas. 

 

Apesar da formação multidisciplinar que os Designers recebem dos cursos de graduação, 

percebemos que é preciso proporcionar a esses possíveis futuros docentes em formação e, 

também, na formação continuada, desenvoltura para trabalhar com a Aprendizagem Baseada 

em Design, ou seja, uma pedagogia que incorpore o desenvolvimento de projetos de Design 

aliados a ferramentas pedagógicas para atuar em casos de situações-problemas em sala de 

aula.  

 

Meios a favorecer uma estratégia didática mais instigante aos alunos e que consista em um 

modo de abordar os problemas da vida real e os desafios da vida adulta contemporânea: o 

pensamento holístico e apropriado para abordar os problemas complexos; o pensamento 

multidimensional; o trabalho em equipe e junto ao usuário; desenvolver habilidade de 

organização; gestão e plano de ação; criar soluções que ainda não foram imaginadas, 

tangibilizar ideias abstratas e aguçar a atenção sensível e o senso estético. Assim, percebe-se 

que através de um trabalho interdisciplinar entre Design e Educação pode-se construir uma 
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sociedade melhor, com mais oportunidades para os futuros cidadãos, criando uma sociedade 

mais sustentável. 

 

As experiências docentes no Curso de Design da UEMG/Ubá: a utilização da tática 

como estratégias de formação 

 

Com base na metodologia do estudo de caso, este trabalho buscou analisar, ainda que de 

forma inicial, as estratégias e as táticas utilizadas, pelos/as professores/as do Curso de 

Design da Universidade do Estado de Minas Gerias, unidade de Ubá (UEMG/Ubá), no ano 

de 2018, para conseguirem, em meios aos desafios, formar profissionais que deêm conta de 

se inserir e ser inserido no mundo do trabalho com toda a complexidade existente, nessa 

dimensão, no mundo contemporâneo. 

 

Dos 12 professores/as que têm formação em bacharel e a atuaram no Curso de Design no ano 

de 2018, 07 participaram da entrevista com um roteiro pré-estabelecido. As questões do 

roteiro buscaram saber: a) Quando surge uma situação-problema em sala de aula, que 

envolve questões didáticas, teóricas e/ou metodológicas, qual sua  atitude?; b) Considera que 

se houvesse um momento institucional de formação continuada em atividade para tratar de 

questões problemas em sala de aula, contribuiria no seu saber/fazer docente? Como? 

 

Diante do roteiro que serviu de orientação para as entrevistas, procurou-se por meio dos 

questionamentos compreender como os/as docentes se organizavam com base em táticas e 

estratégias para dar conta de algumas situações problemas de cunho didático-pedagógico-

metodológico, saber/fazer de sua atividade cotidiana em sala de aula. 

 

Quando questionados/as sobre ao surgir uma situação problema em sala de aula que envolve 

questões didáticas, teóricas e metodológicas qual a sua atitude? Uma docente faz a seguinte 

abordagem: “mudo e adequo à necessidade da turma” (Professora A). Esta fala pode ser 

simples, pois o interesse é realmente fazer as devidas adequações de acordo com as 

demandas de formação, entretanto, o que parece ser simples pode apresentar elementos 

complexos para resolver as demandas de formação dos/as estudantes do curso de Design. 

Dentre elas a possibilidade de aprofundamento das questões que permeiam o processo de 
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formação para além do mercado de trabalho, mas pensando a formação ampliada dos/as 

estudantes. 

 

Para outro docente esta questão parece provocar um movimento de destacar que nem mesmo 

os cursos de pós-graduação stricto sensu dariam conta de pensar as problemáticas de cunho 

didático-teórico-metodológico. Para ele: “[...] os cursos de mestrado/doutorado não possuem 

em suas grades curriculares conteúdos didático-pedagógicos, assim, os mestres/ doutores 

acabam desenvolvendo empiricamente suas habilidades de ensino.” (Professor B). Ele ainda 

destaca sobre as questões problemas que surgem na turma no decorrer das aulas que, 

“inicialmente planejo um método alinhado ao objetivo da disciplina e durante o semestre, 

adapto a metodologia ao feedback da turma [...].” 

 

No relato de um terceiro professor podemos perceber o quanto as questões de didáticas, 

teóricas e metodológicas podem interferir diretamente no processo de ensino aprendizagem 

dos estudantes do Curso de Design em Ubá. Para ele é de suma importância fazer um 

movimento de escuta dos estudantes para saber se o caminho está produzindo resultados 

positivos: “Tento sondar dos alunos se as estratégias didáticas adotadas estão sendo eficazes 

no desenvolvimento do aluno e, caso perceba que não, tento modificá-las para permitir 

melhor aprendizado.” (Professor C). 

 

No que se refere ao segundo questionamento “Considera que se houvesse um momento 

institucional de formação continuada em atividade para tratar de questões problemas em sala 

de aula contribuiria no seu saber/fazer docente? Como?”, tivemos os seguintes relatos: a 

professora A destaca que: “Sim. Ajudaria a identificar os problemas e a médio e longo prazo 

um processo de melhora no desempenho dos alunos.”. Para o professor B, “Sim. Daria 

informações específicas sobre o nível de desenvolvimento de cada turma individualmente, 

possibilitando um melhor planejamento do processo didático-pedagógico.” 

 

Todos/as os/as docentes compreendem que a existência de um momento específico de 

formação continuada, em que as situações problemas são explicitadas e com base nas 

questões didáticas, teóricas e metodológicas, poderiam contribuir sobremaneira para que o 

processo de ensino/aprendizagem dos/as estudantes e dos/as professores/as do Curso de 

Design pudessem ganhar uma dinâmica de ampliação formativa. 
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Ao contrário da afirmação que Nóvoa (2011), faz para os profissionais da educação que 

atuarão no ensino secundário, ao destacar que, os/as candidatos/as ao professorado terão, 

assim, de percorrer três momentos de formação: a) a licenciatura numa determinada 

disciplina científica; b) o mestrado em ensino, com um forte referencial didático, pedagógico 

e profissional; c) um período probatório, de indução profissional. 

 

Nos cursos de bacharelado em que a maioria dos/as docentes advém dos cursos de formação 

em bacharelado, seria necessário uma política de formação continuada que considerasse os 

elementos formativos dos profissionais da educação que tem atuado em cursos de 

bacharelado, pois, assim como considera Antunes (2007), a formação para o mundo do 

trabalho precisa ultrapassar as barreiras do mercado de trabalho com viés extremamente 

instrucional. 

 

Considerações finais 

 

Os desafios estão postos para poder pensar nas relações entre as perspectivas dos campos 

epistemológicos Trabalho e Educação e a Formação de Professores, em especial os que 

atuam no ensino superior e vem de uma formação em bacharelado, tanto sobre as condições 

de aproximações que estes campos têm produzidos como os seus distanciamentos. 

 

Este estudo, ainda que de forma inicial, buscou elucidar os problemas existentes no processo 

de formação continuada de forma sistematizada e institucionalizada desses profissionais que 

atuam em sala de aula no curso de bacharelado em Design na UEMG/Ubá. 

 

O percurso analítico da base teórica utilizada neste estudo, bem como, os dados coletados e 

analisados pelos autores, demonstrou ainda que há um itinerário usualmente feito pelos/as 

docentes deste curso, que aproximou das hipóteses sugeridas no processo de escrita deste 

trabalho. Dentre as hipóteses destaca-se que: a) ao surgir uma situação-problema em sala de 

aula a atitude dos/das docentes pesquisados/as é de se reunirem com os pares na busca de 

uma possível solução; b) os/as docentes consideram que a existência de um momento 

institucional de formação continuada em atividade para tratar de situações-problemas 

contribuiria para seu saber/fazer docente e melhoria sua atuação em sala de aula no processo 
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de formação de profissionais do Design; c) os/as docentes ao produzir suas estratégias e 

táticas para atender às demandas de formação dos/as estudantes do curso de Design passam a 

ampliar suas condições formativas no desenvolvimento de suas atividades docentes 

cotidianas. 

 

Diante das aproximações feitas com a base teórica pudemos perceber que a formação de 

professores no ensino superior tem um enorme desafio, ao considerar que os profissionais, 

em certa medida, possuem formação acadêmica de doutorado e mesmo pós-doutorado em 

suas áreas.   
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Resumo 

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

                                                           
1 Mestre, Universidade Federal de Uberlandia, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - CAPES, macielrosana28@hotmail.com. 
2 Professora da UFU. Pesquisadora Fapemig e CNPq.Fabiane.previtali@gmail.com 
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1 Introdução  

O presente artigo apresenta como temática a reestruturação produtiva no mundo 

do trabalho e o trabalho docente na educação básica em Patos de Minas/MG, no período 

de 1990 à 2012, inserido no contexto das políticas públicas e gestão em Educação. O 

trabalho consiste na consolidação de uma pesquisa de Mestrado, referente ao Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, 

através da linha de pesquisa denominada “Políticas e Gestão em Educação”. Trata-se de 

pesquisa desenvolvida por meio de reflexões e atividades do Grupo de Pesquisa 

Trabalho, Educação e Sociedade – GPTES, com subsídio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral dessa pesquisa foi desenvolver uma análise sobre a 

reestruturação produtiva, especialmente as reformas educacionais dos anos 1990 e seus 

impactos no trabalho docente da rede pública estadual de uma cidade do Alto Paranaíba 

no estado de Minas Gerais. Entende-se nesse trabalho que desde as reformas 

educacionais dos anos 1990 até o ano de 2012, houve um aumento no processo de 

precarização do trabalho docente em relação às condições de trabalho mais precárias, 

perda do controle sobre o processo de trabalho e à intensificação do trabalho. Inserido 

nesse contexto, buscou-se contextualizar a reestruturação da educação e do trabalho 

docente no cenário de mundialização do capital, especialmente no âmbito nacional, face 

às reformas educacionais dos anos 1990.  

 

2 Referencial Teórico 

 As reformas educacionais mundiais e as brasileiras apresentam como 

característica comum a “tentativa de melhorar as economias nacionais pelo 

fortalecimento dos laços entre escolarização, trabalho, produtividade, serviços e 

mercados sendo vista pelos governantes como uma possibilidade de ingresso no 

marcado capitalista mundial”. (AZEVEDO, 2004, p.7-8) 

Para acompanhar as tendências neoliberais mundiais, o governo de Fernando 

Henrique Cardoso criou o Planejamento Político - Estratégico do Ministério de 
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Educação e Cultura – MEC, com a finalidade de orientar as reformas educacionais. 

(SILVA JÚNIOR, 2002). 

Entre as metas desse documento estão a “descentralização da administração das 

verbas federais, elaboração do currículo básico nacional, educação à distância, avaliação 

nacional das escolas, incentivo à formação de professores”. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2005, p. 34).  

 Nesse contexto iniciou-se uma ampla reforma educacional, com a aprovação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/96, em 20 de dezembro de 

1996. 

Sob a óptica da LDB 9.394/96 surgiram as denominadas reformas educacionais 

dos anos 1990, sob a perspectiva de projetar as políticas educacionais nos moldes do 

neoliberalismo. A educação passa a ser inserida em um contexto de empregabilidade, 

com a noção de equidade, e não mais de igualdade. (GENTILI, 1996).  

Com o objetivo de regulamentar a formação de professores foram aprovadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica. 

A respeito dessas diretrizes, Silva (2007) aponta que o eixo da formação docente passa a 

ser o que e o como ensinar, privilegiando as dimensões técnica e praticista do trabalho 

docente e proporcionando uma reprodução maciça de profissionais exclusivos para o 

mercado de trabalho. 

 Esse novo modelo de formação de professores colaborou para a precarização da 

formação docente, desvalorizando as dimensões políticas e éticas da formação e 

apresentando um retrocesso à luta dos educadores pela melhoria da qualidade 

educacional do país. (BRITO, 2008).  

 A LDB 9.394/96 aprovou criação de um fundo para o financiamento da 

educação, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização dos Profissionais do Magistério - FUNDEF, que proporcionou uma forma 

de descentralização, distribuindo as competências frente à educação para os estados e 

municípios. (AUGUSTO, 2004). 

 A LDB 9.394/96, além de instituir a municipalização do ensino, ampliou as 

atribuições docentes, nas quais os professores passaram a se preocupar, além das 

questões relativas ao ensino-aprendizagem, com as atividades de gestão, planejamento, 

assistência e acompanhamento e integração escola-família-comunidade. (MARCELI; 

SILVA, 1998) 
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A nova LDB modificou a organização escolar, com ampliação de 180 para 200 

dias letivos, avaliação do aluno pelo rendimento escolar, participação da comunidade. 

Essas mudanças repercutiram diretamente no trabalho do professor, com o aumento de 

tarefas durante a jornada de trabalho e aumento das responsabilidades de decisão na 

comunidade escolar. (OLIVEIRA, 2001). 

 A reestruturação produtiva modificou a forma de trabalho docente, por meio de 

mecanismos de profissionalização-precarização do trabalho, como estratégia imposta 

pelo neoliberalismo. Essa característica pode ser percebida pela redução do grau de 

autonomia do professor, da ampliação da jornada de trabalho, do rebaixamento do nível 

de qualificação e da flexibilização do trabalho docente (SILVA, 2007). 

 Inserido nesse contexto de reformas educacionais, o estado de Minas Gerais teve 

sua primeira iniciativa dentro de um discurso da modernização, denominado por 

Marques (2000) de “tempo da democratização”. Nesse período, no governo de Hélio 

Garcia (1984-1986) o trabalho docente foi levado a uma condição de polivalência, no 

sentido de responsabilizar-se por qualquer conteúdo ou disciplina que fosse necessário. 

Juntamente com essa medida foi criada a gratificação de incentivo à docência e a 

progressão horizontal. Essas medidas foram tomadas para reduzir o número de 

funcionários na Secretaria de Educação. (MARQUES, 2000) 

 Em continuidade a esse processo, no governo de Newton Cardoso, em 1987, 

ocorreu o período denominado por Marques (2000) de “modernização e racionalização 

do Estado”, com redução de gasto com recursos humanos na área educacional e, 

consequentemente, um aumento do trabalho do profissional da educação, que passou a 

acumular tarefas. (MARQUES, 2000). 

 Com a Declaração Mundial de Educação para Todos aprovada durante a 

Conferência Mundial de Educação para Todos em Joutien, na Tailândia, em 1990 e o 

compromisso de universalizar o ensino fundamental, os estados brasileiros depararam-

se com um novo problema: o aumento significativo do número de alunos nas escolas e a 

falta de qualidade de ensino para atender a essa nova demanda. Esse fator desencadeou 

aumento da evasão e repetência escolar.  

O governo de Minas Gerais, sob comando de Hélio Garcia (1991-1994), 

desenvolveu reformas voltadas para conceitos mundiais, em que a crise educacional era 

causada por fatores gerenciais. Nasceu assim a Gerência da Qualidade Total da 

Educação e o ProQualidade, com características de reorganização do sistema escolar 
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mineiro. Ocorre aí o período denominado “tempo da qualidade total na educação”. 

(MARQUES, 2000) 

 Esses programas acompanharam as tendências mundiais e nacionais, atuando no 

fortalecimento da autonomia dos professores e direção escolar – que na verdade possui 

um caráter de aumento das responsabilidades para as escolas, capacitação de 

professores, avaliação de desempenho e municipalização. (AUGUSTO; MELO, 2004) 

O mandato de Itamar Franco, como Governador de Minas Gerais (1999-2003), 

foi marcado por forte oposição ao governo federal, assumido por Fernando Henrique 

Cardoso. Esse período foi denominado de “tempo da modernização arcaica” 

(MARQUES, 2000). A reforma educacional mineira nesse período teve como principal 

foco a criação da “Escola Sagarana: educação para a vida com dignidade e esperança”, 

que visava garantir o acesso ao ensino de qualidade para todos, valorização dos 

profissionais da educação, interrupção dos processos de municipalização da educação 

no estado. (MARQUES, 2000). 

 Augusto (2004) ressalta que tanto no governo de Hélio Garcia, como no de 

Itamar Franco ocorreu um processo de intensificação e precarização do trabalho 

docente. Os fatores que demonstram tal afirmativa são: economia voltada para redução 

de gastos, redução do quadro de funcionários, aumento das obrigações dos professores e 

aumento da jornada de trabalho não acompanhada da correspondência salarial, prevista 

legalmente desde a Constituição Federal de 1988 (art. 206). 

 Na sucessão de Itamar Franco, Aécio Neves (2003 – 2006) direcionou sua 

reforma administrativa pela aplicação do chamado “Choque de Gestão”, que 

apresentava como foco principal solucionar os problemas financeiros e resgatar a 

modernização do estado de Minas Gerais no contexto nacional e mundial. (VILHENA 

et al., 2006). 

 Dentre os planos desenvolvidos no “Choque de Gestão”, foram criados novos 

Planos de Carreira para os servidores públicos estaduais. Esses planos começaram a ser 

aplicados no ano de 2005, com enfoque no desenvolvimento da carreira e o processo de 

Avaliação Individual de Desempenho - ADI, com o objetivo de aumentar a eficiência da 

administração pública. (MINAS GERAIS, Lei Complementar n.71/03) 

 A ADI possuía validade anual, sendo o funcionário público avaliado de 1º de 

janeiro a 31 de dezembro (MINAS GERAIS, Decreto n. 44.559/07, Art. 3°), tendo 

como critérios de avaliação e acompanhamento do servidor a pontualidade, 
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produtividade, qualidade de trabalho, assiduidade, aproveitamento em cursos de 

capacitação, capacidade de trabalho em equipe e administração do tempo (MINAS 

GERAIS, Decreto n.44.559/07, Art. 2°). Alves (2006) acredita que a ADI é um 

instrumento de controle avaliativo dos servidores públicos, no enfoque da administração 

gerencial.   

No governo Aécio Neves o estado assume uma tendência de racionalização e 

modernização administrativa, com a implementação do Choque de Gestão. O estado 

assume um papel de regulador e avaliador, com a premissa de desburocratização e 

descentralização difundidas no capitalismo. (CORRÊA, 2007) 

Assim, a profissionalização aparece nesse contexto como uma saída defensiva 

dos trabalhadores da educação aos processos de perda de autonomia no seu trabalho e 

de desqualificação no sentido apontado por Braverman, ou seja, o trabalhador que perde 

o controle sobre o processo de trabalho perde a noção de integridade do processo, 

passando a executar apenas uma parte, alienando-se da concepção. (BRAVERMAN, 

1980). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi desenvolvida uma revisão de literatura, 

análise documental e pesquisa empírica, através de entrevista, sobre a temática com 

membros da diretoria do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação - Sind-UTE 

da cidade de Patos de Minas/MG.  

A revisão bibliográfica percorreu a temática do capitalismo, inserido no contexto 

da reestruturação produtiva do mundo do trabalho onde foram analisados os periódicos 

de maior relevância da área. 

As entrevistas foram conduzidas através de questões fechadas e semiabertas, 

com a finalidade de compreender-se a função política do sindicato que representa os 

professores da rede estadual do estado e como este analisa a reestruturação produtiva na 

educação e seus impactos no trabalho docente. 

Para desenvolvimento da análise das entrevistas semiestruturadas, verificou-se a 

frequência das respostas apresentadas e analisou-se criticamente o conteúdo dessas 

respostas. As perguntas das entrevistas foram criadas com o objetivo de fornecer um 

diagnóstico da vivência dos docentes frente às políticas públicas neoliberais no Brasil e 

em Minas Gerais. 
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É importante ressaltar que a opção metodológica por tais instrumentos e técnicas 

proporciona uma maior autonomia e liberdade aos participantes da pesquisa quando 

confrontados pela temática. Foi através da consideração desses aspectos que a revisão 

de literatura foi estruturada, sendo pertinente ao tema trabalho e educação, dando a 

oportunidade de contextualização do sistema educacional de Minas Gerais no período 

de 1990 até 2012. 

 

4 Resultados 

Buscou-se com a entrevista compreender a representação dos sujeitos 

entrevistados sobre a natureza do trabalho docente antes e depois das reformas 

educacionais dos anos 1990. As entrevistadas colocaram que os professores não 

perderam a vontade de ensinar, de fazer o trabalho bem feito, mas, pela necessidade de 

lecionar em mais de uma escola, falta tempo para executar suas tarefas de planejamento. 

De acordo com a Entrevistada A, há a questão da indisciplina, da sobrecarga de trabalho 

e da falta de material didático, mas ela chama atenção para a desmotivação profissional. 

Sobre as mudanças no perfil do professor dos anos 1990 e dos professores no 

ano de 2011, as entrevistadas afirmam que houve grande redução no nível de 

reconhecimento profissional por parte do Estado, e também que a formação acadêmica 

era melhor estruturada antes nos anos 1990. 

No ano de 2011, de acordo com a SEE/MG, a caracterização do trabalho docente 

em Minas Gerais, a contratação dos professores passava por 3 categorias: professores 

efetivos, efetivados e designados. Os professores efetivos são os que entraram no 

Estado através de concurso público, o professor designado, entrou no Estado através da 

LC n°1001, que amparou o professor efetivado, garantido seu cargo no Estado por 

tempo indeterminado e o professor designado, que trabalha com as vagas remanescentes 

das escolas e com contrato por tempo previamente estabelecido.  

O SindUTE Patos de Minas defende como forma legal de contratação dos 

professores o concurso público, por ser um direito garantido por lei.  

 O sindicato afirma que a LC n°100 fere a Constituição Federal de 1988 que 

define que a contratação de funcionário público deve ser realizada através de concurso  

_________________ 
1 Lei que foi revogada com ação do Supremo Tribunal Federal, que a julgou inconstitucional. Foi 
estabelecido o prazo de até 31 de dezembro de 2015, para que o estado de Minas Gerais desvinculasse 
os funcionários efetivados por essa lei. 
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público e coloca os motivos da implantação dessa LC. Portanto, o sindicato posiciona-

se contrário à LC n° 100.  

Buscou-se nas entrevistas, verificar como o SindUTE Patos de Minas percebia, o 

processo de reestruturação produtiva no qual a esfera educacional estava inserida. 

Percebeu-se que o sindicato acompanhava esse processo e colocava as reformas 

administrativas como foco dessa reestruturação. 

 A função do sindicato no contexto da reestruturação produtiva da educação era 

de conscientizar e manter o quadro docente informado sobre as mudanças que ocorriam 

na esfera governamental. 

As entrevistadas acreditam que a reestruturação produtiva que ocorreu a partir 

das reformas educacionais dos anos 1990 foi prejudicial para a classe docente, pois 

modificou várias características do trabalhador docente. Entre essas mudanças foi citado 

o perfil do professor - que devido aos contratos temporários perde o comprometimento 

com as lutas de classe e a falta de capacitação profissional. 

Foram apontadas como principais consequências da reestruturação produtiva 

para os professores: desemprego, redução do número de sindicalizados, perdas salariais, 

mudanças nas formas de lutas e reivindicações, aumento da quantidade de alunos por 

sala. 

 As entrevistadas acreditam que o sindicato busca participar de forma efetiva no 

processo de reestruturação produtiva, através de reivindicações, propostas de projetos, 

porém colocam que não obtêm o resultado esperado junto ao governo do Estado de 

Minas Gerais.  

Quanto ao questionamento sobre os impactos da reestruturação produtiva na 

educação em Minas Gerais, percebeu-se que os maiores impactos com relação aos 

professores foram a desvalorização salarial, as mudanças, desmotivação e falta de 

capacitação profissional. 

 Percebe-se que a perda salarial foi o maior impacto causado pelo processo de 

reestruturação produtiva na educação em Minas Gerais, segundo a visão do sindicato. 

Buscou-se averiguar quais as políticas de qualidade adotadas pelo governo de 

Minas Gerais e a visão do sindicato com relação a elas. As entrevistadas ponderaram 
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sobre o programa de avaliação do governo federal, no Sistema de Avaliação da 

Educação Básica- SAEB. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP (2011), o Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, em 2011, 

era composto por duas avaliações complementares. A primeira avaliação, denominada 

Aneb – Avaliação Nacional da Educação Básica tem abrangência de maneira amostral 

dos estudantes das redes privadas e públicas do Brasil, localizados nas zonas rural e 

urbana e matriculados no 5º e 9º anos do ensino fundamental e também no 3º ano do 

ensino médio. Nessa avaliação, os resultados eram apresentados para cada Unidade da 

Federação, Região e para o país como um todo. 

A segunda avaliação, denominada Anresc - Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar, era aplicada aos alunos cadastrados no censo, de 5º e 9º anos do ensino 

fundamental público, nas redes, municipais, estaduais e federais, de zona rural e urbana, 

em escolas que tivessem no mínimo 20 alunos matriculados na série avaliada. Nesse 

processo, a prova recebia o nome de Prova Brasil e oferece resultados por escola, 

município, Unidade da Federação e do país enquanto um todo, que também eram 

utilizados no cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb. 

As avaliações que compõem o Saeb eram realizadas a cada dois anos, quando 

são aplicadas provas de Língua Portuguesa e Matemática, além de questionários 

socioeconômicos aos alunos participantes e à comunidade escolar. 

O sindicato entende que o Saeb tem por objetivo avaliar o conhecimento do 

aluno e também verificar se o processo ensino-aprendizagem utilizado pelo professor 

foi eficaz. Para as entrevistadas, o fato de as provas serem as mesmas para todas as 

escolas, compromete a eficácia dos resultados, por nivelar todos os alunos como iguais 

em nível de conhecimento.  

Outro fator de controle de qualidade apontado nas entrevistas foi a Avaliação de 

Desempenho Individual - ADI, realizada no Estado de Minas Gerais. 

Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (2011) a ADI 

permite aferir anualmente o desempenho do servidor no exercício do cargo ocupado ou 

função exercida possibilitando o seu crescimento e desenvolvimento e, 

consequentemente, a melhoria da qualidade do serviço prestado. 
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De acordo com Alves (2006) a ADI surgiu como elemento estratégico no quadro 

de ações a serem implantadas no Estado direcionadas à reestruturação produtiva. É um 

processo de avaliação que possui mecanismos de punição e premiação. 

A ADI é realizada por uma comissão formada pelo diretor da escola e por 

funcionários escolhidos pelos próprios colegas de trabalho, através de uma votação 

democrática. A comissão é composta por 3 membros e é definida por turno, e ao final é 

feita uma média por unidade escolar para pagamento do prêmio por produtividade. 

Segundo o sindicato, o principal ponto negativo da ADI é o fato de que todos os 

trabalhadores do Estado que passam por esse sistema de avaliação, são avaliados com os 

mesmos critérios, não considerando as particularidades de cada profissional. Como 

principal ponto positivo foi destacado que através da ADI é possível perceber as falhas 

que ocorrem no processo de trabalho e refletir sobre como modificá-las. 

Quanto à qualificação dos professores o sindicato entende que o governo de 

Aécio Neves (2003-2010) e consecutivamente Antônio Anastasia (2011 – 2014) , 

responsáveis pelo Choque de Gestão, não investiam tanto em capacitações quanto seria 

o ideal. Os profissionais viam-se obrigados a procurar formas de capacitação 

alternativas, como por exemplo, os cursos de educação a distância. Somente os 

profissionais que trabalhavam com os deficientes, recebiam capacitação adequada do 

Estado.  

 O próprio SindUTE oferece cursos de capacitação profissional para os 

sindicalizados, apesar de não ter grande participação dos professores filiados. Acredita-

se que esse desinteresse por parte dos professores ocorra porque esses cursos não 

oferecem vantagens no plano de carreira docente. 

 Para ter conhecimento sobre os processos de precarização que os professores 

passam, foram abordadas questões sobre essa temática.  

 As entrevistadas definem precarização do trabalho docente como redução dos 

direitos dos professores e aumento das suas obrigações dentro e fora da sala de aula – 

atuando, às vezes, em funções que não são características da profissão docente.  

 Outro fator apontado quanto à precarização foi a política salarial implementada 

desde o governo de Aécio Neves (2002 -2010). A Entrevistada A coloca que o sindicato 

está lutando por um piso salarial nacional, que está na Constituição Federal de 1988, e 

ainda não foi implementado em Minas Gerais. 
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A Lei Federal n° 11738 de 16 de julho de 2008 estabelece o piso salarial 

nacional no valor de R$ 1.187,14 e define que  

 

Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica a que se refere 
a alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. (LEI 11.738, de 16/07/2008, art.1°) 
 

Em Minas Gerais, no governo de Antônio Anastasia (2011- 2014) foi adotada 

uma nova política remuneratória para as carreiras dos servidores da Educação: é o 

sistema de remuneração de pagamento por subsídio. Nesse tipo de remuneração, todas 

as vantagens são incorporadas ao valor total pago, não existindo plano de carreira -

artigo 2° da Lei 11.7382. 

 Segundo as entrevistadas, com o pagamento do subsídio, os professores não têm 

direitos de salário indireto como: serviço de transporte, creche, salário-família, vale 

alimentação, cesta básica de alimentos, auxílio estudo, vale transporte e auxílio creche. 

Os benefícios que os servidores públicos da educação recebem são o plano de saúde e 

assistência odontológica. 

Segundo o sindicato, a política salarial adotada era a mesma para efetivos, 

efetivados e contratados, com os mesmos direitos e deveres para todas as categorias. 

Quanto à intensificação do trabalho docente, o sindicato entende que essa 

intensificação ocorre devido ao acúmulo de trabalho em consonância com os baixos 

salários e a cobrança dos programas de controle de qualidade impostos pelo governo. 

Os professores viam-se obrigados a trabalhar em mais de uma escola para conseguirem 

manter um salário digno. As entrevistadas ressaltam que existe uma cobrança excessiva 

por parte do Estado com relação a resultados, e que o professor precisava trabalhar fora 

do horário de trabalho remunerado para conseguir cumprir com todas as obrigações que 

lhe são impostas- planejar aulas, elaborar e corrigir provas e estudar o conteúdo. 

  As entrevistadas foram questionadas sobre as ações que o SindUTE-Patos de 

Minas tem implementado frente ao governo do Estado de Minas Gerais.   

Foi colocado que as negociações que ocorrem entre sindicato e governo envolvem:  

__________________ 
2 lei revogada pela lei 21710 de 30 de junho de 2015 que dispõe sobre a política remuneratória das 
carreiras do grupo de atividades de educação básica do poder executivo, altera a estrutura da carreira 
de professor de educação básica e dá outras providências. 
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regulação das formas de contratação, salários e benefícios trabalhistas, introdução de 

novas formas de organização do trabalho, implantação de novas tecnologias, 

valorização do profissional através de capacitações e melhorias no plano de saúde. 

Foi relatado que o principal mecanismo utilizado pelo sindicato são as greves, 

que são incentivadas quando falham as negociações com o Estado pelos direitos dos 

servidores estaduais da educação. 

A última greve até o período do recorte de tempo da pesquisa, ocorrida em 

Minas Gerais teve início em 08 de junho de 2011 e duração de 112 dias. A principal 

reivindicação dos grevistas foi a valorização do profissional da educação, através da 

implementação do piso salarial  

O sindicato foi questionado sobre o fato de as escolas estaduais de Patos de 

Minas não terem aderido à última greve, e as entrevistadas B e C colocaram como 

principal motivo, a falta de mobilização por parte dos professores, falta de consciência 

política da classe. 

Foi colocado que o SindUTE procura fazer essa mobilização através de um site 

constantemente atualizado, jornal mensal enviado a todos os sindicalizados, panfletos, 

reuniões e visita às escolas, mas que a concorrência com o Estado é desleal pois ele tem 

a mídia a seu favor. 

As três entrevistadas argumentaram que o sindicato não tem condições 

financeiras de oferecer assistências e serviços aos sindicalizados, tais como: auxílio 

estudos, convênio creche, empréstimos, vale alimentação, seguro de vida, cesta básica 

de alimentos e plano de aposentadoria complementar. São oferecidos apenas convênio 

odontológico e assistência jurídica. 

Percebe-se que o sindicato não apresentava uma ação política efetiva junto aos 

seus filiados, além de encontrar-se desmotivado e com uma postura defensiva. Um 

elemento que demonstra a pouca atuação política do sindicato foi o fato de nenhuma 

escola do município de Patos de Minas ter aderido à greve de 2011, dos professores de 

Minas Gerais. Nota-se que não estão sendo utilizadas estratégias eficazes de 

participação e politização por parte do SindUTE Patos de Minas frente aos professores 

envolvidos no processo. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 
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O presente estudo apresentou como foco a reestruturação produtiva no mundo do 

trabalho e o trabalho docente na educação básica em Patos de Minas/MG, no período de 

1990 à 2012, inserido no contexto das políticas públicas e gestão em Educação. 

 Para isso as reflexões levaram em consideração, sobretudo, as políticas públicas 

que orientam a reestruturação produtiva na esfera educacional e seus impactos no 

trabalho docente da rede pública estadual de Minas Gerais, entre os anos 1990 e 2012, 

quando se intensificam as reformas educacionais no Brasil e em Minas Gerais.  

Nessa pesquisa, buscou-se a compreensão do processo de reestruturação 

produtiva pelo qual o Estado passou, desde as reformas educacionais dos anos 1990 até 

o ano de 2012 e seus impactos direto e indiretos no trabalho do professor, dentro e fora 

da sala de aula. Por meio de alguns indicativos de resposta à presente questão foi 

possível verificar quais os processos de modificação pelos quais os profissionais da 

educação passaram nesse período para o quadro de empobrecimento, deterioração social 

e as consequentes transformações nos modos de compreender a vida e o mundo, que se 

vive atualmente, de modo especial no Brasil e na América Latina, tem relação com a 

crise da escola, ou seja, com o abalo e o desmonte de um modo de atuar socialmente, 

desestabilizando seu funcionamento. 

O desfecho da crise não parece que se dê na direção do fim da escola, peça 

indispensável no conjunto das medidas de convencimento e conformidade social à 

ordem estabelecida. Na luta em favor de transformações sociais, ainda que se acumulem 

denúncias e a busca por saídas, faz-se necessário reconhecer que a escola é fundamental 

como parte de um processo de civilização, cujas conquistas precisam ser preservadas.  

O trabalho docente encontra-se inserido no contexto dessas transformações 

advindas do neoliberalismo. O aumento dos contratos temporários nas redes públicas de 

ensino, o arrocho salarial, o desrespeito a um piso salarial nacional, a inadequação ou 

mesmo ausência, em alguns casos, de planos de cargos e salários, a perda de garantias 

trabalhistas e previdenciárias vindas dos processos de reforma do Aparelho Estatal têm 

tornado cada vez mais agudo o quadro de instabilidade e precariedade do emprego no 

magistério público. 

No desenvolvimento da pesquisa, foi realizada uma abordagem aprofundada 

sobre as reformas educacionais ocorridas nos anos 1990, com a promulgação da LDB 

9394/96 que além de instituir a municipalização do ensino, intensificou as atribuições 

docentes, nas quais os docentes passaram a se ocupar e preocupar, além das questões 
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relativas ao ensino-aprendizagem, com as atividades de gestão, planejamento, 

assistência e acompanhamento e integração escola-família-comunidade. Através dessa 

análise, foi possível perceber os indicativos do processo de precarização da função 

docente. 

Assim, conforme análises realizadas através dos dados da pesquisa, à luz do 

referencial teórico, pode-se inferir que os professores passaram, nesse recorte temporal 

de 1990 até 2012,  por um processo de desvalorização profissional, o que acarretou 

grande desmotivação por parte dos docentes. 

No decorrer da pesquisa foi possível verificar que a intensificação do trabalho 

docente era confundida com maior profissionalismo, sentimento estrategicamente 

mobilizado pelas exigências oficiais de profissionalização do professor e pelo apelo a 

uma ética de autor responsabilização moral e individual pelo sucesso da escola, como 

mecanismo fundamental nos novos moldes de gestão escolar.  

 Essas formas de gestão da conduta se deslocaram e ao mesmo tempo se 

combinam com formas mais tradicionais de controle do trabalho docente, como a 

supervisão direta no próprio local de trabalho e a demanda por trabalho burocrático para 

prestação de contas do ensino através dos processos de recentralização do poder estatal 

pela análise de resultados. 

Dessa forma, o sindicato demonstrou grande preocupação com os processos de 

precarização e intensificação do trabalho docente, principalmente com a desvalorização 

salarial – que era feito por meio do pagamento por subsídio e da forma de controle sobre 

o processo de trabalho- através da avaliação de desenvolvimento individual. Ficou claro 

que a fala das entrevistadas demonstra uma apatia e desânimo por parte do sindicato 

para lidar com as questões que envolvem o trabalho docente, sendo que o mesmo 

deveria atuar como uma liderança para os trabalhadores docentes.  

Durante a entrevista com membros do SindUTE- Patos de Minas percebeu-se 

que, até o ano de 2012, não havia nenhum histórico no sindicato de pesquisas anteriores 

realizadas nas escolas estaduais de Patos de Minas sobre os impactos da reestruturação 

produtiva na educação nesse município. 

Aponta-se então para a necessidade de aprofundamento nessas questões que 

podem servir de fonte para subsidiar programas e políticas voltados para a educação no 

Estado de Minas Gerais e para outros pesquisadores que se interessem por essa 

temática. 
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Sendo assim, a pesquisa teve sua hipótese corroborada, qual seja: os impactos 

trazidos pelas reformas educacionais dos anos 1990, com vistas às adaptações aos 

processos de reestruturação produtivas nos quais a educação está inserida. 
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Resumo 

A realidade brasileira do final da segunda metade dos anos 2000 já pode ser compreendida 
como a ruptura com o ciclo iniciado com o processo de redemocratização do final dos anos 
1980. O conluio jurídico-parlamentar e midiático que destitui a Presidente Dilma Roussef e 
criou as condições para que o capitalismo reacionário passasse a controlar o Estado 
nacional a partir de 2019, abre um curto-circuito no conjunto de reformas educacionais que 
deram um sentido novo a todos os níveis de escolarização do País. A Medida Provisória 
746, posteriormente Lei 13.415 que reformou a LDB 9394/96, a exclusão de membros do 
Conselho Nacional de Educação, o congelamento dos gastos públicos (PEC 241/55), ainda 
no Governo de Transição pós Golpe, o desmonte/abandono da estrutura do Ministério da 
Educação (MEC), o corte de investimentos em todos os níveis, especialmente em pesquisas 
e no ensino superior, o policiamento ideológico por parte dos dois primeiros Ministros da 
Educação contra professores em sala de aula e a extinção do Ministério dos Esportes (ME), 
já nos primeiros meses do Governo eleito em 2018 apontam para uma violenta ruptura com 
a perspectiva de escolarização do período anterior assentada no tripé políticas públicas, 
financiamento e autonomia teórico-metodológica. O atual contexto de recusa dos marcos 
legais construídos nos últimos 20 anos, a redução inclusive de verbas de custeio e a ameaça 
de retorno a uma perspectiva de escolarização instrumentalizada a partir das demandas 
imediatas do mercado, enredada por métodos didáticos centrados no eixo 
transmissão/assimilação e pela retroalimentação da velha dicotomia teoria/prática são 
indícios dessa quebra do circuito histórico. O trabalho, em sua dimensão e formas 
históricas, que se projeta como meio de elucidação do real aparente (ciência) e como 
síntese material e imaterial carregada de sentidos e significados (cultura) deixou a agenda 
pública do País, conforme fazem questão os novos burocratas à frente do MEC. O que aos 
poucos vai se delineando é uma concepção de escolarização que concebe o trabalho 
subsumido pelo capital. Nesse sentido, faz-se necessário passar em revista o que político-
economicamente significou esse ciclo que se encerra. O presente estudo desenvolve-se 
tendo o chamado novo Ensino Médio como objeto de interlocução. À luz da concepção 
gramsciana de escola, cultura e trabalho discute-se o que se projetou e se realizou como 
reforma do ensino médio no Brasil entre os anos 1996 e 2016. Por meio de uma análise de 
conteúdo do Programa Novo Futuro, evidencia-se que na correlação de forças em disputa 
pelo direito dar um novo sentido à última etapa da educação básica, o trabalho assume a 
forma/substância da racionalidade empresarial.    
 
Palavras-chave: Programa Novo Futuro, Ensino Médio Integral, Trabalho  
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1 Introdução 

 

O ciclo de reestruturação produtiva capitalista no Brasil dos anos 1990 caracterizou 

se por continuidades, rupturas, consensos possíveis e disputas. As reformas educacionais 

que se sucederam ao processo de redemocratização permitem essa análise. As diversas 

forças em disputas pelo direito de dar sentido às leis e políticas públicas do ensino, em 

maior ou menor medida, deixaram suas marcas no arcabouço legal que reconfigurou a 

educação pública no País em todos os níveis, desde o financiamento até a organização 

político-pedagógica.  

Qualquer rápida leitura de um dos inúmeros documentos produzidos desde a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, o marco inicial desse processo, até a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o último grande acorde dessa sinfonia 

reformista, atropelada em cheio pelo Golpe de 2016 que afastou a Presidente Dilma 

Roussef, permite perceber  isso que poderia ser interpretado como uma guerra fria entre os 

diversos agentes públicos e privados que ao longo desse período ocuparam a cena 

educacional brasileira.  Nada mais emblemático para expressar esse processo que a “ética 

do pacto”, nome fantasia de praticamente todas as reformas, projetos e programas de 

matriz neotecnicista que se produziram no País ao longo desse período.    

É nesse contexto que tentam se acomodar dentro dos mesmos limites concepções 

como escola única e unitária, educação integral e formação para o desenvolvimento de 

habilidades e competências, por exemplo. Também é aí que se postula um novo ensino 

médio organizado sob o tripé trabalho, cultura e ciência, tal qual concebem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica, publicadas em 2013, ao mesmo tempo que 

se determina um Currículo Mínimo e os índices como balizadores da formação da 

juventude. Isto é, a compreensão do trabalho, em sua dimensão e formas históricas, que se 

projeta como meio de elucidação do real aparente (ciência) e como síntese material e 

imaterial carregada de sentidos e significados (cultura), em conflito com a ideia de saber 

formalizado em conteúdos obrigatórios e submetido pela pragmática do teste. Portanto, 

conforme categorias gramsciana, conhecimento “interessado” e “desinteressado” nas 

mesmas sentenças.     

 É nesse cenário que o Ensino Médio foi integrado à agenda nacional de reformas 

educacionais elaboradas a partir das demandas de uma nova agenda econômica mundial 

centrada na flexibilização, na utilização de tecnologias, na produção com ênfase no setor 

de serviços e na combinação de conhecimentos, conforme indicativo dos principais 
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organismos da regulação político-econômica neoliberal presentes em fóruns educacionais 

globais como Jomtien, 1990, Dakar, 2000 e Coréia, 2015.  

Nessa disputa velada pela definição de parâmetros para a educação formal da 

população de 15 a 17 anos, a reinvenção do Ensino Médio se deu, conforme proposição 

das próprias Diretrizes do Ensino Médio pela incorporação de elementos textuais novos, 

mas extremamente vinculados ao vocabulário do bloco histórico do capitalismo pós anos 

1980.   

A pedagogia das habilidades e competências, termos como inovação, boas práticas 

de ensino tornam-se espécie de lugar comum de praticamente todos os documentos 

educacionais elaborados da década de 1990 em diante.  O redesenho curricular, um dos 

pressupostos do Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI), lançado em 2009 parte 

dessas premissas.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio/2000 (Parecer 15/98), o Plano 

Nacional de Educação para o Ensino Médio 2001/2010, o Decreto 2.208/97, a Portaria 

MEC 646/97, o Decreto 6.094 de 2007 (Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação), a Emenda Constitucional 59/2009, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (DCNEM/Parecer CNE/CEB 05/2011 e Resolução CNE/CEB 02/2012), o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Pacto do Ensino Médio, a Formação 

Continuada de Professores do Ensino Médio também são algumas das principais sínteses 

de diferentes momentos desse circuito reformista no qual o Ensino Médio passa a 

incorporar termos como flexibilidade, competividade, protagonismo, identidades, 

itinerários, trajetórias, educação financeira, cultura digital, saberes e uma diversidade de 

elementos do léxico da nova pedagogia da hegemonia.  

Do mesmo modo, os programas baseados na cooperação entre União, Estados, 

Distrito Federal e Terceiro Setor para a reorganização curricular, ampliação de carga 

horária mínima obrigatória (de 2.400 para 3.000 horas) e formação continuada de 

professores, estratégias do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PACTO-

EM), também reproduzem essa perspectiva ideológica.   

Não por coincidência, tendo em vista as metas dos organismos multilaterais 

internacionais, nesse mesmo ciclo histórico praticamente todos os grupos sociais da 

população entre 13 e 17 anos, inclusive pessoas com deficiências, povos do campo e 

nações indígenas, apresentaram elevação nos índices de frequência escolar.  

Entre 2001 e 2012 a frequência escolar no Ensino Médio cresceu 3,8%, passando 

de 81,1% para 84,2%, especialmente entre as frações mais miserabilizadas dos 
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trabalhadores. O número de matrículas absolutas passou de 8.192.948 para 8.312.815 entre 

2000 e 2013, inclusive na zona rural, com um crescimento relativo de 1,2% para 3,8%. 

Segundo a UNESCO (2015) a matrícula bruta no Ensino Médio aumentou 14 pontos 

percentuais. O Relatório Educação Para Todos (BRASIL, 2014) indica que a taxa de 

população ocupada que possui Ensino Médio aumentou em praticamente 10% entre 2004 e 

2009. A pesquisa IBGE/PNAD (IBGE, 2015) indica que em 2015 82,6% da população 

entre 15 e 17 anos estavam matriculados no Ensino Médio e que em 2015 esse percentual 

atingiu 84,3%. 

O esforço de universalização induzida da oferta e condições de permanência no 

Ensino Médio foi mediado pelos princípios da justiça possível, isto é, pela ideologia da 

equidade, pela tentativa de articulação das demandas do capital e do trabalho e, 

especialmente pelo consenso em torno da ideia de ampliação da jornada diária de ensino.  

Um novo currículo para o Ensino Médio, ordenado conforme os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (2000, p. 6) pelas “mudanças estruturais que decorrem da chamada 

‗revolução do conhecimento’, alterando o modo de organização do trabalho e as relações 

sociais; e a expansão crescente da rede pública” e pela gradual ampliação do tempo diário 

nos colégios, tornou-se ponto de convergência entre as diversas políticas em disputa pelo 

direito de dar forma e conteúdo à última etapa da educação básica. A criação de um Ensino 

Médio em tempo integral tornou-se lugar comum de todos os discursos acerca da ideologia 

da qualidade da educação.    

Nesse contexto histórico de ruptura com muitos dos principais marcos legais da 

redemocratização de 1988 e de ascensão de um capitalismo altamente reacionário, 

conforme declarações dos próprios grupos político-econômicos que assumem o Estado 

brasileiro após as Eleições de 2018, cabe passar em revista como se deu a inclusão dos 

países periféricos do grande capital no circuito de financeirização e globalização da 

economia.  

A análise do lugar e do sentido do trabalho nos Centros de Ensino em Tempo 

Integral (CEPIs) do Estado de Goiás permite compreender, a partir da perspectiva do 

debate educacional, as particularidades da expansão do Ensino Médio nesse novo momento 

do desenvolvimento do processo de ocidentalização.  

 

2 Procedimento Metodológico  

 

O Programa Novo Futuro, a reforma do Ensino Médio em Goiás, iniciada no ano de 

2013 permite uma boa leitura de como o trabalho aparece em uma importante modelo de 
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reforma educacional do circuito histórico 1996/2016. Desenvolver esse argumento é o 

propósito desse estudo.  

Parte-se de uma apresentação de como as disputas entre os diversos agentes 

públicos e privados em consenso/conflito no processo de reconfiguração legal da educação 

básica no Brasil ao longo desse período vão se refletir nos diversos documentos  

produzidos desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/939496) até as 

primeiras versões da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 2016, para uma 

posterior demonstração do lugar e sentido do trabalho no Ensino Médio em tempo integral 

no Estado. 

À luz da concepção gramsciana de escola, cultura política, trabalho, bloco histórico 

e hegemonia, discute-se o que se projetou e se realizou como trabalho educação nas 

reformas do ensino médio no Brasil, especialmente, a partir dos anos 2000, quando o 

ensino médio é de fato regulamentado como parte integrante da educação básica.    

Trata-se de uma síntese bibliográfica-documental que se ancora nos elementos 

evidenciados na dissertação de Mestrado “Há algo de novo no ensino médio em Goiás? Os 

sentidos do trabalho no Programa Novo Futuro?”  

Em linhas gerais, demonstra-se por meio de um itinerário dissertativo do tipo 

descritivo/dissertativo das diretrizes da reforma goiana, como o trabalho em uma 

particularidade de ensino médio integral ganha a forma substância de uma racionalidade 

gestionária 

 

3 O trabalho na trama do ensino médio integral do Programa Novo Futuro 

 

O Programa Novo Futuro4 pode ser compreendido como uma boa referência para se 

pensar o que os anos 2000 projetaram e realizaram como novo Ensino Médio. Isso porque 

desde sua implantação em 2003, em Pernambuco, tem se desenvolvido, consideravelmente, 

ao materializar as reformas de ensino em estados como São Paulo, Goiás, Espírito Santo, 

Rio de janeiro. Ademais, sua perspectiva de ensino empresarial baseada naquilo que 

chamam (os idealizadores do Programa) de Educação pelo Trabalho, acaba por ganhar 

força com a reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017) que retoma, obrigatoriamente, 

a escolha de itinerários e a formação profissional.  Nesta relação estreita entre modelo 

                                                             
4 O Programa Novo Futuro foi criado em 2003 em Pernambuco pelo Instituto de Co-Responsabilidade de 
Educação (ICE). Esta é uma instituição composta por empresários brasileiros que diz ser sem fins lucrativos. 
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empresarial e educação emergem contradições que esbarram na readequação/ readaptação 

de termos à serviço da lógica dominante. 

Por esta razão é que se busca a compreensão do lugar e do sentido do trabalho no 

novo ensino médio em tempo integral que aqui será representado pelo modelo de escola 

proposto pelo Programa Novo Futuro. Para entender tais questões parte-se da análise dos 

Manuais Operacionais do Programa. Uma análise documental, portanto. 

No Programa Novo Futuro o elemento “trabalho” é central propondo mudanças nas 

atividades de todos os envolvidos no meio escolar. Sobre a ferramenta de gestão 

desenvolvida pela Tecnologia Odebrecht, para ser implantada no Novo Futuro, Tecnologia 

Empresarial Socioeducacional (TESE), ressaltam que: 

 
O Plano valoriza, sobretudo, a vivência dos princípios morais e a prática de 
conceitos. Em síntese, a TESE: 
• É postura - mais consciência que método;  
• Adequa-se a cada realidade - mais ajuste que transplante ou cópia de modelo; 
• Educa pelo trabalho - mais prática que teoria (ICE, I, s/d, p.8). 
 

Veja que é possível fazer inferência à escola entendida como escola do fazer e não 

em uma escola do saber. Pelo que os documentos analisados trazem expresso na 

concepção do Novo Futuro esta se distancia da perspectiva das Diretrizes de 2013 em que 

a formação estaria alicerçada na ciência, na cultura e no trabalho. Este último como 

categoria de análise da estrutura e das relações sociais e como elemento indispensável para 

pensar, refletir, entender e intervir na realidade segundo seu caráter ontológico 

transformador que medeia a relação entre o homem e a natureza. Nesse sentido, da relação 

entre trabalho e educação pensada por Saviani (2013) em que esta também é 

imprescindível para a condição humana em sociedade sendo ela mesma trabalho.  

A partir dos documentos do Programa Novo Futuro pode-se afirmar que os seus 

idealizadores se apropriam da categoria trabalho no seu sentido pragmático. O trabalho é 

negado enquanto realidade e endossado como valor. Ou seja, é negado enquanto categoria 

de análise que ajuda a pensar a estrutura desigual do modo de produção capitalista, mas 

enfatizado como futura mão de obra produtora de mercadorias. 

Na aproximação entre escola e empresa, já que para seus idealizadores a escola 

pouco ou nada se difere de uma empresa (ICE, I, s/d) a escola é encarada como gestora e 

formadora de capital humano. Este, portanto, é a sua “mercadoria final”.  

Na legitimação desse processo de formação de trabalhadores imediatos, o 

protagonismo é um dos elementos que são ressignificados neste modelo de escola 

empresarial ao endossar a importância na formação de jovens resilientes, capazes de se 
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adaptarem as adversidades, empreendedores e polivalentes. Ou seja, a formação 

profissional se dá mais pela apropriação de valores, conforme se pode inferir do texto: 

 
A escola deve pensar como empresa: 
• Produtora de riquezas morais e, indiretamente, riquezas materiais. 
• Formuladora de cidadãos éticos, aptos a empresariar suas competências e 
habilidades. 
• Eficiente nos processos, métodos e técnicas. 
• Eficaz nos resultados, superando a expectativa da comunidade e do investidor 
social, tendo o estudante como parceiro na construção de seu projeto de vida e os 
pais como educadores familiares e, também, parceiros deste empreendimento. 
• Efetiva na qualidade de ensino, conscientemente de sua autoridade moral como 
escola de referência do Ensino Médio público no Estado e no país (ICE, I, s/d, p. 
22). 
 

As categorias que representam o Processo pedagógico do Programa segundo a 

pesquisa de Ferreira (2017) ratificam a imprescindibilidade da formação de valores o que 

acaba por ser importante para a coesão da sociedade civil ao projeto de escola de ensino 

médio integral hegemônico. Estamos diante de uma releitura da Teoria do Capital Humano 

em que no aspecto microestrutural responsabiliza o indivíduo por sua condição social e no 

plano macroestrutural é ressaltada a formação instrumental destinada ao atendimento 

imediato das necessidades do mercado como necessária ao desenvolvimento econômico do 

país. Vejamos como isto está expresso nos documentos: 

 

Quadro 01 – Categorias sínteses do Programa Novo Futuro 

Categoria Inicial Conceito Norteador 
Categoria 

Intermediária 
19. 

Jovens protagonistas 
O Programa Novo Futuro pretende formar jovens que sejam 
protagonistas de suas vidas. Jovens com valores e atitude. 

IV  - Processo 
Pedagógico. 

20. 
Corresponsabilidade 

O programa convoca alunos e comunidade escolar para se 
responsabilizar pelo ensino de qualidade. Isso pode acontecer de 
forma a fiscalizar o serviço prestado pela escola ou pela ação 
voluntária. 

21. 
Formação moral 

É objetivo do programa formar jovens autônomos, solidários, 
proativos, corajosos e sensíveis. 

22. 
Formação de líderes 

A escola do Novo Futuro pretende a formação de futuros líderes 
aptos para ingressarem no mercado de trabalho. 

23. 
Empreendedorismo 

O jovem líder também será preparado para ser um 
empreendedor, ou seja, deve estar preparado para criar diferentes 
formas de provimento independente do contexto econômico. 

24. 
Formação de valores 

Está relacionado com a formação moral e pretende a apreensão 
de valores como a criatividade, a solidariedade, o protagonismo. 

Fonte: FERREIRA (2017). 

 

O que pode ser destacado então é o endossamento de elementos que para o senso 

comum parecem democráticos e progressistas por aparentemente estarem engajados na 

busca pela educação de qualidade, o que parece fazer sentido à primeira vista. Quando, no 
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entanto, se olha atentamente para o discurso do Programa Novo Futuro no intuito de 

entendê-lo para além daquilo que está expresso, surgem as contradições. 

Nesse sentido, elementos como trabalho, protagonismo juvenil, educação para 

transformação, ensino inovador são ressignificados e se aliam a uma perspectiva 

conservadora de educação. Conservadora, especialmente ao que se refere ao ensino médio, 

pois reforça e legitima a formação dual qual seja a educação para a universidade e a 

formação para o trabalho. 

Medidas como essa reforçam a gestão do trabalho e da pobreza (OLIVEIRA, 2000) 

que consiste em assistencialismo travestido da ideia de justiça social e igualdade de 

condições. Isso é possível por meio de um discurso enviesado que apesar de fazer 

referência a um ensino de qualidade, a uma educação inovadora capaz de mudar os 

quadros educacionais e que se compromete com a transformação social (ICE, I, s/d) se 

baseia na educação na forma pragmática em que mais uma vez: o trabalho é enfatizado 

enquanto valor, mas negado enquanto realidade. Segundo o presidente do ICE, Marcos 

Antônio Magalhães, em entrevista: 

 
O desafio e o problema acontecem antes da chegada do candidato na empresa. 
Hoje, o esforço que a indústria tem de fazer na formação do pessoal transcende a 
formação específica daquela força de trabalho. E por que isto? Porque os jovens 
que buscam trabalho na indústria, em geral vindos do ensino médio, têm 
formação extremamente baixa. Costumo dizer que a cada dia a empresa mais 
parece uma escola e a escola tem de parecer com uma empresa (JORNAL DE 
SANTA CATARINA, 2013). 
 

Tudo isso parece se contrapor ao discurso notado nos documentos pesquisados que 

se comprometem com um ensino inovador e que “[...] têm como eixo o tema resgate da 

qualidade da educação nas nossas escolas e a consequente transformação educacional” 

(ICE, II, s/d, p. 3)  cujo objetivo é “[...] avançar e criar formas de, rompendo com o status 

então instalado, fazer a escola garantir o papel que dela se espera: assegurar as múltiplas 

aprendizagens a seus estudantes” (Idem, idem).Como isso pode acontecer se o que se 

almeja é que existam na escola do Novo Futuro: 

 
[...] experiências oportunizadas pela instalação das miniempresas no ambiente 
escolar, agregando conhecimento e vivência prática à sua formação em temas 
como o empreendedorismo, liderança, economia e negócios, livre iniciativa e 
negócios, livre iniciativa e mercado, comercialização e produção na organização 
e operação de uma empresa (ICE, III, s/d, p. 46). 
 

E ainda: 

 
O crescimento vai além da geração e do reinvestimento dos resultados. Aqui, 
mais do que agir, cumpre coordenar as ações, integrar os resultados e educar e 
treinar os jovens de talento para se tornarem novos e bons empresários- sempre 
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com o foco em fazer acontecer a política da organização por meio da estratégia 
empresarial (COSTA apud ICE, II, s/d, p.13). 
 

Conforme se pode analisar a partir desses trechos, a educação pelo trabalho está 

atrelada à sua instrumentalização e à sua funcionalidade. Não apresenta uma visão 

progressista apesar de estar aliada a um discurso que se diz propenso a inovação e à 

transformação. A transformação neste caso diz respeito ao desenvolvimento econômico e 

social por meio do trabalho. Nesse sentido, é inexistente a preocupação em conhecer seu 

processo histórico-dialético. 

Pela base teórica do Programa analisada, é possível uma analogia entre teorias 

positivistas como a positividade do trabalho e a Teoria Do Capital Humano. Neste 

entendimento quando se investe em educação cria-se condições para a ascensão social 

sendo esta uma opção individual. Já a educação pelo trabalho tomada por sua positividade, 

se apoia no discurso de que existe a oferta de formação integral de qualidade o que acaba 

por naturalizar a divisão social do trabalho (FERREIRA, 2017). 

Veja que de ambos pontos de vista a educação é tomada como elemento isolado e 

determinante. Isso é problemático porque revela várias contradições. 1- Responsabiliza o 

indivíduo por sua condição; 2- foge de análise mais amplas como, por exemplo, a questão 

estrutural inerente ao sistema o que desresponsabiliza o estado; 3- a discussões em torno da 

questão perdem seu caráter político já que a opção individual é colocada como central, 4- 

endossa a formação dual como elemento necessário para suprir as diversas funções do 

mercado de trabalho. 

No Novo Futuro, o trabalho, expressamente, é aquele subsumido à produção de 

mais valia. A educação pelo trabalho é na verdade a educação para o trabalho o que acaba 

por reforçar uma tendência educacional brasileira, principalmente quando relacionada ao 

ensino médio, de ser instrucional. O sistema continua excluindo, mas mascara essa 

realidade com a apropriação de termos progressistas em discursos da classe dominante. 

Então “educação pelo trabalho”, “oportunidade de escolha”, “educação de excelência” 

parecem estar aliados à necessidade da população. Todavia, se concretiza numa escola que 

para a classe dominante é de inclusão. Uma alternativa para o ingresso no mercado de 

trabalho, mas que para a classe pobre é de exclusão, pois se limita (pelo menos para a 

ideologia dominante) à formação de mão de obra imediata. O Novo Futuro é uma escola 

para os pobres pensada por empresários. 

É importante entender a ideologia do Programa Novo futuro que se apresenta como 

hegemônico na realidade da escola de ensino médio de tempo integral atual e analisar em 

que esteira tem se desenvolvido a educação dos jovens brasileiros. Com este intuito é que 
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se buscou ressaltar aqui o elemento trabalho por ser central na articulação do Novo Futuro 

e ser a base dessa proposta.  

A partir dos documentos analisados, portanto, daquilo que está expresso pode-se 

afirmar que os sentidos do trabalho estão relacionados à lógica positivista e revelam-no 

apenas como valor. Contraditoriamente, apesar de ser central e extremamente enfatizado, é 

negado como elemento que constitui a história e, portanto, que constitui o homem e a 

realidade tal como está dada. Assim, o trabalho é negado tanto no seu aspecto abstrato 

como no seu aspecto concreto. Isso o limita como valor a ser negociado como mão de obra. 

Limitando-o também como natural em suas divisões. Limitam-no à conformação e a 

resiliência. Limitam-no para exercer sobre ele o controle do resultado. 

A educação pelo trabalho se revela na educação para o trabalho colocando em 

ascensão a escola do fazer e não a escola do saber. 

 

4 Esforço de síntese: as contradições do Novo Ensino Médio e o esvaziamento da 

dimensão ontológica do trabalho  

 

A articulação estabelecida entre educação e trabalho, sob a égide do que se propõe 

o Novo Ensino Médio, pensada a partir da assimilação do trabalho ao mero emprego, deve 

ser vista com desconfiança. Acatar essa relação, como bem observa Mascarenhas (2005), é 

não se sensibilizar as especificidades de uma relação que deve ter mediações outras no 

tocante ao simples imediato do saber interessado, isto é, submetido pelo produtivismo 

desenfreado do mercado. É tornar-se refém de uma perspectiva de instrução formal que 

não reconhece o trabalho como categoria ontológica e histórica, portanto, como categoria 

fundante do ser social. 

O trabalho para Marx (2010) é o meio pelo qual o homem produz sua humanidade. 

Relaciona-se com natureza, não na prospectiva deste adaptar-se, mas de adaptá-la a si 

próprio. A existência do ser humano, portanto, depende da natureza, melhor dizendo, 

depende do modo como o sujeito age sobre ela. Caso se limitasse à dependência passiva, o 

homem em pouco divergiria das demais espécies animais. Sua capacidade teleológica, 

almejando sanar necessidades materiais e imateriais funda a dialética do trabalho. 

A Escola Unitária idealizada por Gramsci (1991) vai a esse conceito de trabalho 

marxista, abstraindo desse processo um princípio educativo. Ao transformar o ambiente 

próximo o homem também se forma como sujeito coletivo, isto é, como agente cultural ou 

de cultivo de tradições socialmente consagradas. Isso para Gramsci indica a 

indissociabilidade entre trabalho e educação, de si e do outro. Nas Cartas do Cárcere 
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(1978) Gramsci explicita que o pressuposto da transformação da realidade é conhecê-la e 

que conhecer é ação que pressupõe método racional, comunhão e troca. Suas ideias de 

escolarização por meio de círculos de cultura nascem dessa concepção de trabalho e 

educação. 

O Ensino Médio em tempo integral do Programa Novo Futuro, com seu fetiche pela 

ideia de individualização pela mediação da moral pequeno burguesa, em larga medida 

afasta-se dessa perspectiva gramsciana de práxis. A educação pelo trabalho é simplesmente 

reduzida à noção de educação para o trabalho em sua forma mercadoria, isto é, subsumido 

pela atividade alienada e alienante.    

Isso se explicita, por exemplo, quando o trabalho assume a forma do que é 

determinado pelo grande capital em sua fase de globalização, flexibilização e precarização 

das condições de produção, conforme se aprende de categorias como “jovens 

protagonistas”, “corresponsabilidade”, “formação de líderes”, “empreendedorismo”. Todas 

assumidas pelo Programa e bem expressivas de sua moral ou de seu compromisso de 

classe. 

A perspectiva de ensino médio de qualidade do Novo Futuro é altamente 

condicionada pelos limites dos procedimentos da atividade empresarial do capitalismo 

toyotista. Ainda que o trabalho apareça como uma de suas premissas, em muito pouco o 

Programa dialoga com a noção de omnilateralidade gramsciana. Em sua perspectiva, a 

educação formal não corresponde à crítica da cultura, mas ao reforço dos elementos 

hegemônicos. 

A Tecnologia Empresarial Socioeducacional (TESE) condiciona a relação 

educação-trabalho aos pressupostos da ideologia empresarial e do mercado. Sob o 

argumento da urgência de ressignificação do Ensino Médio, submete a formação da 

juventude às diretrizes da inovação conformada ou deformada, levando-se o que a história 

recente vem demonstrando, pelos valores de uma organização econômica privada, no caso 

o grupo Odebrecht. 
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O JOGO SOLETRANDO COMO RECURSO DE ALFABETIZAÇÃO PARA 
CRIANÇAS DO 3º 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Lucimar Araujo da silva1 
 

Resumo 

Esta proposta apresenta um relato de experiência  com o jogo Soletrando realizada em 

uma Escola  Municipal de Uberlândia/MG. Trabalho este que foi realizado com os 

discentes das turmas do 3º. 4º e 5º anos do ensino fundamental. Soletrando é um game 

pedagógico que foi desenvolvido a partir da grande repercussão do quadro Soletrando 

do programa de TV Caldeirão do Huck. Este aplicativo, devido apresentar uma forma 

lúdica de soletração das palavras, tornou-se muito popular e atraente, pois o jogador tem 

seu feedback imediato do acerto ou erro. A cada sequência de quatro palavras certas, o 

jogador passa para um nível maior de dificuldade, exigindo do jogador um pouco mais 

de atenção e de conhecimento da língua portuguesa. Com este trabalho conseguimos 

demonstrar a importância de se aprender jogando. Por meio da utilização dos games os 

conteúdos em que os alunos apresentam dificuldades passam a compreender melhor, 

pois despertam o interesse estimulando-os a se envolverem no processo de 

aprendizagem. Portanto, o objetivo desta é instigar e encorajar os educandos através de 

uma competição saudável, visando à ampliação do repertório oral, compreensão do 

significado e ortografia correta das palavras e aguçar o gosto pela leitura e pela escrita. 

Este estudo aqui apresentado baseia-se em autores como Paulo Freire (1989), Pedro 

Demo (2008) e Gramigma (1994) que esclarecem sobre a importância da utilização de 

jogos no processo de alfabetização e letramento dos alunos nas séries iniciais. 

Obtivemos nos resultados pontos positivos,  que foram a melhora na ortografia das 

palavras e negativos as questões burocráticas da escola, como  conteúdos e avaliações, 

que dificultam um pouco o desenvolvimento desse tipo de atividades.  

 
Palavras-chave: Jogo Educativo. Alfabetização. Aprendizagem 
 

 
                                                           
1 1 Mestranda na UNIUBE ,professora na Pref. Mun. de Uberlândia, professoralucimarsilva@gmail.com. 

2092



 

 

 

 

 Compreendendo os processos que envolvem a construção da aprendizagem 

As novas tecnologias da informação e comunicação - NTIC’s têm 

proporcionado vários impactos sociais, principalmente no que diz respeito à ampliação e 

no contínuo acesso à informação, na criação e na interação de conteúdos. O 

ensino/aprendizagem deve se voltar para os letramentos multimidiáticos, fazendo com 

que as novas mídias contribuam no desenvolvimento da leitura e da produção textual de 

variados gêneros. 

Todas as disciplinas escolares possuem certo grau de dificuldade, porém a 

Língua Portuguesa dispõe de uma dificuldade maior de aprendizado por grande parte 

dos (as) alunos (as).Essas dificuldades podem advir de vários motivos como  o 

desinteresse do aluno,falta de material didático,e até mesmo o despreparo de muitos 

professores e outros  mais. O professor (a) deve buscar alternativas para trabalhar a 

disciplina de forma que coopere com o Ensino-Aprendizagem e a formação cidadão do 

aluno (a). 

Assim, é importante que o educador possa conhecer as possibilidades 

metodológicas que as tecnologias trazem para trabalhar o conteúdo, através de 

atividades criativas, usando pedagogicamente os recursos tecnológicos, com perspectiva 

transformadora da aprendizagem escolar. Pode-se dizer que as mídias têm grande poder 

pedagógico, pois se utilizam da imagem; tornando-se cada vez mais necessário que a 

escola se aproprie dos recursos tecnológicos, dinamizando o processo de aprendizagem.  

Demo (2008), sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação, aponta: 

“Toda proposta que investe na introdução das TICs na escola só pode dar certo 

passando pelas mãos dos professores. O que transforma tecnologia em aprendizagem, 

não é a máquina, o programa eletrônico, o software, mas o professor [...]”. 

Seguindo essa mesma vertente, estão sendo desenvolvidos jogos no formato 

educacional, ou seja, que possuem especificamente a finalidade pedagógica para 

promover a aprendizagem do jogador de forma dinâmica e interativa.  

Portanto esse relato trata-se de uma proposta  desenvolvida não para os 

educandos, e sim com eles. Isso quer dizer que a história foi construída a muitas mãos, 

mãos de professores e alunos, ávidos por conhecer, tocar, experimentar, sentir… Ciente 

da garantia do direito de aprender, o objetivo desta proposta realizada em uma Escola 
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Municipal da zona Oeste de Uberlândia  foi de instigar e encorajar os educandos através 

de uma competição saudável, visando à ampliação do repertório oral, compreensão do 

significado e ortografia correta das palavras e aguçar o gosto pela leitura e pela escrita.  

Soletrando é um game pedagógico que foi desenvolvido a partir da grande 

repercussão do quadro Soletrando do programa de TV Caldeirão do Huck. Este 

aplicativo, devido apresentar uma forma lúdica de soletração das palavras, tornou-se 

muito popular e atraente, pois o jogador tem seu feedback imediato do acerto ou erro. A 

cada sequência de quatro palavras certas, o jogador passa para um nível maior de 

dificuldade, exigindo do jogador um pouco mais de atenção e de conhecimento da 

língua portuguesa. Desta forma, foi propiciado um desempenho com a leitura e escrita, 

além de estimular o espírito competitivo  dos alunos. 

Tecnologia e Sala de Aula: Desafios ... 

A escola tem um grande desafio diante das novas tecnologias.  Os alunos 

chegam às escolas convivendo com enxurradas maneiras de comunicação e interação 

entre as pessoas, fruto do  avanço tecnológico neste  novo paradigma de Educação. 

A sociedade do século XXI principalmente a escola precisa estar disposta a atuar 

diante das tecnologias, e com a ideia de que a aprendizagem do aluno não termina 

quando bate o sinal, ela continua na internet, smartphone, no Ipad,  as crianças chegam 

à escola com muitas informações e estas devem  ser  bem aproveitadas. 

Diante disto, o maior desafio do professor é que ele precisa entender que a 

mudança não é fácil e que o caminho por mais árduo que seja deve estar centrado na 

qualidade do ensino, Para Moran (2013, p.89- 90):  

As mudanças na educação dependem, mais do que das novas tecnologias, 

de termos educadores, gestores e alunos maduros, intelectual, emocional e 

eticamente; pessoas curiosas, entusiasmadas, abertas, que saibam motivar 

e dialogar; pessoas com as quais valha à pena entrar em contato, porque 

dele saímos enriquecidos. São poucos os educadores que integram teoria e 

prática e que aproximam o pensar do viver. 

 

Diante disso, a Tecnologia de Informação e Comunicação permitem a 

possibilidade de uma educação voltada para a prática pedagógica colaborativa, onde 

alunos e professores aprendam juntos 

De acordo com  Pedro Demo (2008): sobre as Tecnologias de Informação e 

Comunicação, aponta que “[toda] proposta que investe na introdução das TIC na escola 
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só pode dar certo passando pelas mãos dos professores. O que transforma tecnologia em 

aprendizagem, não é a máquina, o programa eletrônico, o software, mas o professor, em 

especial em sua condição socrática.” 

Vários recursos tecnológicos estão disponíveis e podem ser aproveitados como 

material didático-pedagógico nos ambientes alfabetizadores de maneira auxiliar na 

compreensão dos conteúdos, facilitando o ensino e a aprendizagem. Podemos destacar 

os softwares, pendrives, vídeos, blog, sites, dentre outros 

É importante salientar que a  Base Nacional Comum Curricular (BNCC)  Língua 

Portuguesa promove um ensino centrado nos multiletramentos. A escola tem o dever de 

preparar o estudante para lidar com a linguagem em diversas situações, o que 

inclui conteúdo digital e a presença de Tecnologias Digitais da Informação e da 

Comunicação (TDIC).  

              Nesse sentido, pretende-se mostrar a utilização de um dos recursos 

tecnológicos como uma possibilidade para que alunos e professores assumam o papel de 

sujeitos críticos e construtores do seu próprio conhecimento. 

 

Encorajamento e importância do problema 
 

Motivado no programa de TV de grande sucesso, a ideia do Soletrando surgiu 

como mais um objeto de aprendizagem complementar, dentre as propostas da Escola. 

Além de estimular os alunos a exercer o espírito investigativo, o Soletrando apresentou-

se, como uma poderosa ferramenta para desenvolver a competência lingüística dos 

educandos.   

 O uso dos equipamentos, como data show e computador  traz uma importante 

referência à escola e aos educandos sobre como trabalhar conceitos de tecnologia e 

educação   no âmbito escolar. 

Sob esta ótica Lorenzato (1991) afirma que: 

Os recursos interferem fortemente no processo de ensino e 
aprendizagem; o uso de qualquer recurso depende do 
conteúdo a ser ensinado, dos objetivos que se deseja atingir e 
da aprendizagem a ser desenvolvida, visto que a utilização 
de recursos didáticos facilita a observação e a análise de 
elementos fundamentais para o ensino experimental, 
contribuindo com o aluno na construção do conhecimento. 
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Nesta perspectiva, a proposta Soletrando apresentou as normas e convenções 

relacionadas ao ensino da escrita – de maneira lúdica e, por meio de uma Competição, 

em que os alunos deverão soletrar, corretamente, palavras com regularidade e 

irregularidades ortográficas, trabalhadas em sala de aula. Serão vencedores aqueles que 

conseguirem acertar o maior número de palavras. O desenvolvimento de um trabalho 

como esse só terá sentido, se as atividades realizadas garantirem aprendizagens 

significativas para o maior número possível de discentes. Mais do que premiar bons 

resultados, o objetivo central desta proposta é fazer com que todos os alunos avancem 

em relação aos seus conhecimentos sobre ortografia.  

 
Figura 1: Alunos no lab.de informática se preparando.  Figura 2: Alunos participando do campeonato (Fonte autor) 

 

O uso  do computador como um meio para resolução de problemas do nosso dia-

a-dia tem sido uma grande contribuição para os professores e, no caso das escolas, 

segundo Gramigma, 1994 a forma mais atraente tem sido por meio de games educativos 

que são capazes de auxiliar o ensino-aprendizagem, pois os desafios que são 

proporcionados pelos jogos mobilizam o aluno na busca de soluções ou de formas de 

adaptação a situações problemáticas, logo, conduzindo o jogador ao esforço voluntário. 

Essas atividades proporcionadas pelos jogos são, portanto, um eficiente recurso 

didático. Vale examinar sobre a importância de o professor  refletir  sobre as estratégias 

metodológicas que adota em suas aulas. Considerar o interesse dos alunos, seus 

conhecimentos prévios, o universo que os rodeia, são escolhas que impulsionam o 

docente a pensar a partir de uma perspectiva mais ativa da construção do conhecimento.  

Este projeto interdisciplinar envolveu conhecimentos básicos sobre português, 

ortografia e linguagem e seu pontapé inicial surgiu da  necessidade de trabalhar com os 

educandos dos terceiros, quartos e quintos anos, atividades que envolvessem a leitura de 
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forma criativa e dinâmica. Durante o período de junho a setembro os alunos iam para o 

laboratório uma vez por semana para exercitar. Na Língua Portuguesa a grafia das 

palavras não é muito simples e precisamos de muito estudo para memorizá-la e entendê-

la. Desenvolver o raciocínio e estimular a criatividade, que é a capacidade de redigir e 

interpretar textos, mas para isso nossos alunos também precisam escrever e falar 

corretamente, no game nossos alunos motivados a escreverem corretamente o fazem 

brincando, competindo, exercendo as competências e habilidades dentro da Língua 

Portuguesa. Para Paulo Freire “O processo de aprendizagem na alfabetização está 

envolvido na prática de ler, de interpretar o que lêem, de escrever, de contar, de 

aumentar os conhecimentos que já têm e de conhecer o que ainda não conhecem, para 

melhor interpretar o que acontece na nossa realidade”. (FREIRE, p. 48). 

Em um determinado momento  foi sugerido fazer um competição, entre os 

alunos da sala e o melhor da turma disputaria com o outro melhor da outra turma. Os 

jogos são uma grande oportunidade para uma experiência onde se mistura a interação do 

aluno com determinada matéria de maneira que ele sinta vontade de querer entender 

mais do assunto ao longo que adquire suas conquistas. 

A cada etapa que os alunos participavam ideias iam sendo sugeridas por eles, 

como por exemplo, a ideia  de cada turma escolher uma cor para representar a equipe e 

que criasse um grito de guerra. Aprender deve ser um processo prazeroso e de 

descoberta para os alunos, independentemente da faixa etária. Promover aulas mais 

participativas, nas quais o aluno seja ouvido e haja interação entre a classe e o professor 

possibilita que o jovem se reconheça como peça fundamental no processo de 

aprendizagem. 

Na etapa final  foi feita uma  seletiva em cada turma afunilando, até chegar nos 

três melhores da cada sala. Dos três melhores foi feitas as eliminações até chegar a um 

finalista de cada turma.  A culminância do projeto foi feita no pátio da escola.  O 

finalista da sala disputou com o finalista da outra turma (3º ano A x 3º ano B; 4º ano A x 

4º ano B; 5º ano A x 5º ano B) e cada equipe estava caracterizada com a cor escolhida. 

A repercussão deste  trabalho culminou  com o envolvimento de todos os alunos 

e   estimulou o espírito de solidariedade entre ambos. 
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Figura:3 Equipe azul (Fonte autor)    Figura 4: Equipe laranja (Fonte autor)   Figura 5: Equipe amarela(Fonte autor) 

                         
Figura 6: Final competição pátio da escola (Fonte autor)             Figura 7: Tela final do software Soletrando (Fonte autor) 

 

Atualmente, a grande questão que envolve o game na educação é como dosar a 

 ludicidade  e o aprendizado de modo que esses âmbitos se complementem. O uso 

excessivo de um software educacional pode transformar a aula em rotina, deixando de 

ser uma ferramenta de estímulo. Encontrar o ponto de equilíbrio é o desafio do educador 

ao trabalhar com esse recurso nas salas de aula. 

 

Desfecho 

Ao utilizar as novas tecnologias digitais na escola cria-se uma sociedade mais 

aberta e participativa onde o professor não é o detentor do saber, e muito menos a única 

pessoa útil para resolver problema do ensino-aprendizagem. Para Santos & Simões “As 

novas tecnologias têm provocado mudanças profundas no nosso modo de vida e na 

forma como percebemos o mundo. Elas têm vindo a colaborar para a modificação das 

relações humanas e a contribuir para uma mudança de paradigma comunicativo” 

(Santos & Simões, 2008). 

 As transformações tecnológicas ganham cada vez mais dinamismo e 

velocidade, trazendo variadas soluções no ensino e aprendizagem e complementa ainda 

mais o desempenho dos alunos em relação ao domínio da Língua Portuguesa. Pois Os 

softwares educativos permitem que os alunos manipulem conteúdos educacionais 

digitais de forma interativa, por meio do toque com conteúdos digitais interativos 
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contextualizados que possibilitam que os alunos se expressem com autonomia, 

efetivando a compreensão da matéria estudada e a reflexão sobre o conteúdo abordado 

em cada uma das propostas. 

Percebeu-se uma maior interatividade dos alunos durante a participação dos 

mesmos no desenvolvimento do campeonato e o entusiasmo nas atividades propostas( 

grito de guerra, escolha da cor das equipes, entre outros). 

Como pontos negativos, temos as questões burocráticas da escola, como  

conteúdos e avaliações, que dificultam um pouco o desenvolvimento desse tipo de 

atividades, pois elas requerem mais tempo e dedicação do professor. Temos também a 

dificuldade que alguns alunos apresentam em lidar com o ganhar e o perder. 

Como pontos positivos, podemos destacar a melhora na ortografia das palavras. 

 

 

Algumas conclusões 

Com este trabalho conseguimos demonstrar a importância de se aprender 

jogando. Por meio da utilização dos jogos os conteúdos em que os alunos apresentam 

dificuldades passam a compreender melhor, pois despertam o interesse estimulando-os a 

se envolverem no processo de aprendizagem. Foi possível perceber um percentual de 

crianças que apresentam dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, tais como: 

dificuldades na leitura, na escrita e no raciocínio. Entretanto, esta dificuldades não 

podem ser  remetidas somente  a fatores relacionadas a problemas estruturais como falta 

de acompanhamento familiar,como também a fatores internos como as estratégias  de 

ensino, a falta de instrumentos pedagógicos,  entre outros fatores. 

Além do mais, este estudo propõe e desafia muitos profissionais da educação a 

mudar sua postura frente ao uso das tecnologias, a qual proporciona diversos 

conhecimentos aos alunos e traz resultados positivos para a prática pedagógica. 
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Resumo 

Este trabalho constitui-se parte da pesquisa de mestrado1 cuja dissertação foi intitulada 
“Conteúdos programáticos para formação em curso técnico de performance pianística: 
Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli”. A investigação direcionou-se à 
averiguar a correlação entre os conteúdos programáticos exigidos no curso técnico de 
piano do Conservatório de Uberlândia e a realidade cultural dos alunos inseridos neste 
ensino e posteriormente no mercado de trabalho musical. Portanto, foi construído como um 
estudo de caso cujo foco foram os ex-alunos deste curso, ainda imersos na condição de 
aprendizes de música e/ou já atuantes profissionalmente, buscando compreender como 
construíram suas experiências dentro desta escola, apontando não só as dificuldades 
encontradas durante o curso técnico de piano, mas também o quanto este curso colaborou 
para sua formação profissional. A construção do trabalho de mestrado foi calcado em 
alguns referenciais teóricos, dos quais, pelo recorte aqui exposto, iremos apresentar: o 
multiculturalismo de Kellner (2001); e as relações de força entre establishment e outsider 
de Elias e Scotson (2000). Deste modo, pelo grupo de trabalho em que está inserido (GT07 
– Educação básica, Trabalho e Formação Docente), o presente trabalho terá como foco a 
educação profissionalizante do Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli 
localizado em Uberlândia-MG (constituinte da educação básica do sistema de educação do 
estado de Minas Gerais: 1º ao 9º ano do ensino fundamental intitulado Educação Musical; 
e 1º ao 3º ano do ensino médio intitulado Curso Técnico em Música – instrumento/canto), 
a formação e a atuação do músico como um profissional técnico em piano. Apresentaremos 
a parte da referida pesquisa em que expõe: os depoimentos de ex-alunos desta instituição, 
os quais hoje são atuantes no campo profissional da música; a análise do poder 
institucional construído histórica, social e culturalmente por esta escola; e os 
enfrentamentos entre música popular e música erudita, sendo este um dos principais 
desencontros entre a formação e aquilo que é encontrado no campo profissional. 
 
Palavras-chave: Ensino público de música. Campo Profissional. Poder Institucional.  
 
 

                                                             
1 Pesquisa financiada por bolsa modalidade Mestrado-GM do CNPq – Centro Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. Defesa em 31 de março de 2009 na Universidade Federal de Goiás – Escola de 
Música e Artes Cênicas. 
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O Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli foi fundado em 

Uberlândia-MG em 13 de julho de 1957 pela professora Cora Pavan de Oliveira 

Capparelli, com a autorização do Ministério de Educação e Cultura (MEC). A iniciativa da 

professora Cora se fundamentou na vontade de criar na cidade um estabelecimento de 

instrução regular e regulamentada aos estudantes de arte (MACHADO et. al., 2007). Foi a 

primeira escola de música dessa cidade e abrangia na época o ensino fundamental, o ensino 

médio e o ensino superior. Em 1965, Capparelli ofereceu ao estado de Minas Gerais a 

oportunidade de manter os cursos de ensino fundamental e médio. Doou o patrimônio da 

escola para o estado e, então, a partir de 1967, mediante encampação do conservatório pelo 

estado de Minas Gerais através da Lei nº 3657, a instituição passou a ser mantida pelo 

governo mineiro e recebeu o nome de Conservatório Estadual de Música. E em 1969, com 

a criação da Universidade Federal de Uberlândia, os cursos superiores de música foram 

reconhecidos pelo MEC, desvinculados do conservatório e integrados a universidade. 

Atualmente a escola conta com uma área construída de 4506 m² e possui 

instalações para atividades em quatro áreas do ensino: música, desenho, dança e teatro. 

Atende estudantes dos seis anos à terceira idade, cerca de 4000 alunos por ano.  De acordo 

com a legislação vigente, os cursos oferecidos pela escola equivalem ao ensino básico da 

escola regular. São eles: Educação Musical (ensino fundamental) com duração de nove 

anos (dos 6 aos 14 anos de idade); Curso Técnico em Instrumento ou em Canto (ensino 

médio) com duração de três anos; além do Curso Livre e dos projetos de extensão 

comunitária como musicalização para terceira idade, orquestra, bandas, grupos de câmara, 

etc. 

 Enfim, o conservatório de Uberlândia atende um número expressivo de alunos 

oriundos de vários contextos sociais, culturais e econômicos, e é um dos “mundos 

musicais” (ARROYO, 2001, p. 61) de maior valor e visibilidade na cidade, tendo grande 

inserção em diferentes espaços da comunidade uberlandense. 

 
DEPOIMENTOS DE EX-ALUNOS DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 

O primeiro entrevistado, Renato2, natural de Uberlândia e com 38 anos de idade, 

estudou no Conservatório de Uberlândia durante três anos e abandonou o curso no ano de 

2001. Anteriormente, havia se matriculado pela primeira vez aos onze anos e permaneceu 

                                                             
2 Para que a identidade dos participantes seja mantida em sigilo, os nomes aqui apresentados não são os 
nomes reais dos entrevistados, mas sim nomes quaisquer selecionados pela pesquisadora. 
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na escola por apenas um ano. Na época, por sua idade e também por sua inexperiência na 

aprendizagem musical, não compreendia a metodologia de ensino utilizada por sua 

professora e nem os conteúdos exigidos. Para ele era tudo muito difícil, lento e 

incompreensível. Então, Renato voltou-se a matricular nesta escola de música quinze anos 

mais tarde, depois de ter estudado teclado por quase dois anos em uma escola particular.  

 É importante perceber que mesmo com as dificuldades enfrentadas, o ex-aluno 

julgou importante sua volta para o conservatório. Isto evidencia a importância que o ensino 

de música desta instituição conquistou ao longo dos anos, o que se deve principalmente ao 

fato de seu ensino ser gratuito e à expedição de diplomas de técnico em música apenas pelo 

conservatório de música dentre todas as escolas da cidade. Se tal importância não existisse, 

provavelmente Renato se sentiria à vontade em prosseguir seus estudos de piano em 

qualquer outra instituição de qualidade. No entanto, esta inclinação ao ensino de música do 

conservatório ocorre com grande parte dos estudantes de música na cidade. Muitos levam 

até de forma paralela os estudos em uma escola particular (ou professor particular) com os 

estudos no conservatório, para que aquele dê suporte a este e, desta forma, seja menos 

árduo o caminho para a conquista de um diploma no curso técnico em música do 

conservatório. 

Durante a entrevista, o ex-aluno do conservatório procura deixar clara a 

importância de ter estudado em uma escola particular antes de retornar ao conservatório: 

 

[...] já tinha estudado quase dois anos de teclado em escola particular antes de 

me candidatar a uma vaga no conservatório novamente. Fiz prova de 

nivelamento para entrar e depois a cada seis meses novamente (Renato, 

entrevista em 11/03/2008). 

 

 Percebe-se, então, o apoio que os seus estudos particulares deram para sua 

retomada ao curso do conservatório. É interessante ressaltar que mesmo após sua saída do 

conservatório de Uberlândia, Renato não perdeu de foco a sua “necessidade” em estudar 

nesta escola. Mesmo achando que este curso público era mais lento, mais complexo e com 

metodologias pouco compreensíveis, buscou um curso particular para que conseguisse 

avançar mais rapidamente as etapas do curso de piano do conservatório. 

Renato, em seu depoimento, enfatiza que sua permanência na escola foi muito 

pequena, apenas três anos, já que em 2001 ingressou na Universidade Federal de 
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Uberlândia no curso de Educação Artística habilitação em Música (licenciatura em piano). 

Então, constata-se aqui que o ex-aluno só desistiu de conquistar o diploma do curso técnico 

em música do conservatório quando conquistou a oportunidade de adquirir um diploma 

com maior status que este, e por isso, sua permanência na escola tornou-se, segundo o 

próprio ex-aluno, sem sentido. 

 Quanto à relação dos conteúdos do programa de piano com o campo profissional, 

Renato deixa claro que essa relação existe apenas quando o aluno que se forma na escola 

irá atuar em sala de aula do próprio conservatório como professor de instrumento 

específico, no caso o piano. 

 
[ ...] o profissional que se forma no curso técnico do conservatório realmente 
apreendeu esse conteúdo e deverá aplicar grande parte do que aprendeu em 
sala de aula, caso ele, o profissional, venha a trabalhar em sala de aula do seu 
instrumento específico (Renato, entrevista em 11/03/2008). 
 

Pode-se perceber nas palavras de Renato, que o curso de piano não está voltado 

especificamente para a formação de um músico em totalidade, isto é, um intérprete musical 

com sensibilidade e entendimento musical de forma ampla para atuar nos diversos campos 

de trabalho da música, mas há a preocupação de formar músicos que vão atuar na própria 

escola, apenas transmitindo os conhecimentos adquiridos. 

 Hoje, apesar de ter abandonado o curso técnico de piano do Conservatório de 

Uberlândia, Renato é bacharel e licenciado em Música pela Universidade Federal de 

Uberlândia no curso de piano. Não dá aulas e nem toca profissionalmente, mas atua em 

projetos culturais voltados exclusivamente para produção de música erudita na cidade de 

Uberlândia. Trabalha junto à fundadora do Conservatório de Uberlândia, Cora Pavan 

Capparelli, na organização de recitais, concertos, festivais e concursos em parcerias com os 

conservatórios da região (Uberlândia, Araguari, Ituiutaba, Uberaba), empresas privadas e 

também com a Universidade Federal de Uberlândia. 

A segunda entrevistada, Lívia, natural de São Paulo e com 36 anos de idade, 

concluiu o curso técnico de piano do Conservatório de Uberlândia em 2006 após ser aluna 

da escola por apenas dois anos. Ela estudou durante muitos anos na Escola de Artes de 

Chapecó – SC, onde morava antes de se mudar para a cidade de Uberlândia. Trabalha no 

campo da música desde 1997. Segundo ela, a cidade de Chapecó precisava de professores 

de música e então ela começou a dar aulas de piano para iniciantes em uma escola de 

música particular da cidade. Também trabalhou com musicalização para crianças de 7 a 10 

2104



 

anos em uma escola de artes da rede municipal, além de trabalhar com canto coral em 

outra escola de Chapecó. Hoje, residindo em Uberlândia é aluna do curso de Licenciatura 

em Música (piano) da Universidade Federal de Uberlândia e dá aulas particulares em sua 

casa de piano, órgão e teclado. Durante a realização da entrevista de Lívia, a todo o 

momento em suas observações sobre o conservatório, toma como ponto de referência a 

Escola de Artes em que estudava em Chapecó. Segundo ela o repertório musical da escola 

de Chapecó era mais amplo e sugere que em Uberlândia os conteúdos deveriam incluir no 

repertório a música popular. Do mesmo modo, ao discorrer sobre a relação entre conteúdos 

do curso de piano e o campo profissional, a ex-aluna acredita que estes deveriam ser 

reformulados e reforçados de forma que o aluno possa se sentir mais preparado para o 

campo profissional: 

 
Deveria melhorar a didática e reformular o repertório, incluindo mais 
exercícios técnicos e música popular porque precisamos atender a demanda que 
está mais interessada em música popular (Lívia, entrevista em 19/03/2008). 
 

 Desta forma, é importante refletir sobre as observações de Lívia retomando o 

depoimento já analisado de Renato. Podemos novamente afirmar o descompasso existente 

entre o que é desenvolvido no curso profissionalizante e o que é exigido na atuação 

profissional. Lívia levanto o seguinte questionamento: porque não incluir o repertório de 

música popular no programa de piano? Ela enfatiza que a demanda no mercado de trabalho 

está mais relacionada a esta música que não é contemplada no programa de ensino de 

piano do conservatório. Este fato mostra que o que é exigido pelo programa entra 

novamente em contradição com os objetivos do curso, dentre os quais está o de preparar os 

alunos para o mercado de trabalho. Se o mercado exige conhecimento sobre música 

popular, então ela deveria ser abordada no ensino desta escola para que assim os alunos 

que se formam neste curso possam se sentir mais preparados para enfrentar os campos de 

trabalho existentes na cidade. 

O terceiro entrevistado, Heverton, é natural de Uberlândia e tem 28 anos. Foi aluno 

do Conservatório de Uberlândia durante dez anos e concluiu o curso técnico em piano no 

ano de 2003. Hoje ele é licenciado em música (piano) pela Universidade Federal de 

Uberlândia e mestrando em música pela Universidade Federal de Goiás. Atua como 

tecladista em bandas de música popular tocando em bares, festas e eventos, além de ser 

professor na Universidade Federal de Goiás. 
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 Em seu depoimento Heverton demonstra insatisfação e, ao mesmo tempo, 

preocupação em relação às defasagens encontradas no programa de piano do conservatório 

e, assim, procura dar sugestões do que poderia ser melhorado e ampliado nos conteúdos 

exigidos para que os alunos se formem mais preparados para o mercado de trabalho. 

 Os problemas apresentados por Heverton, estão relacionados àqueles antes 

discutidos no depoimento de Lívia. Falando sobre conteúdos e campo profissional, ele 

afirma que os conteúdos do curso técnico de piano estão voltados 

 
[...] exclusivamente para a música erudita (Heverton, entrevista em 20/03/2008) 
 

e, então, segundo ele, não prepara o aluno para atuar no campo profissional mais 

emergente hoje que é aquele ligado à música popular. Justifica esta preocupação 

relacionando a música popular com o mercado de trabalho e expõe, assim, a necessidade 

de inclusão deste tipo de música no programa para que os alunos possam ser mais bem 

preparados para os campos de trabalho existentes na música. 

A quarta entrevistada, Fabiana, é natural de Uberaba-MG e possui trinta anos. Foi 

aluna do Conservatório de Uberlândia no período de 1995 a 1998 (três anos). Porém, ela 

iniciou seu curso técnico em piano no Conservatório Estadual de Música “Renato 

Frastechi” situado em Uberaba-MG, finalizado em 1996. Hoje, Fabiana é graduada em 

música (licenciatura em piano) pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em 

música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de ter ingressado 

recentemente no doutorado desta mesma universidade. 

 Ao questioná-la qual a relação vista por ela entre os conteúdos exigidos pelo 

programa de piano e o campo profissional, Fabiana afirma que os conteúdos estavam 

distantes da realidade. 

 
Por exemplo, para trabalhar com alunos particulares era necessário estabelecer 
uma pesquisa e estar atento ao que estava na mídia, e o programa não 
contemplava nem música contemporânea, o que dirá música de mídia. Por esses 
e outros aspectos não era possível estabelecer uma relação com o campo 
profissional, uma vez que, o programa deixava lacunas, entre o que era proposto 
para ser seguido no curso técnico e que o aluno tinha que lidar fora do 
conservatório (Fabiana, entrevista em 24/03/2008). 
 

Ela retoma, então, o fato de que para ela o programa foi apenas um apoio, um ponto de 

partida e por isso ela conseguiu muitas vezes estabelecer uma ponte entre o que aprendido 

e o campo de atuação profissional. Sua professora buscava explorar os diversos estilos 

musicais, principalmente a música popular, o que não era contemplado pelo programa. Ela 
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afirma que para encurtar a distância existente entre o programa e o campo profissional, o 

professor regente deveria explorar e buscar ir além do que era proposto, pois 

 
havia um descompasso entre o que era proposto e o que era apreciado na 
sociedade. Apesar dos conteúdos sugeridos fornecerem de certo modo uma base 
pianística, eles não contemplavam a realidade que o aluno tinha que enfrentar 
em seus espaços, dentre eles, a família, a igreja, grupo de amigos, universidades 
e outros (Fabiana, entrevista em 24/03/2008). 
 

 Fabiana demonstra em seu depoimento a importância da abertura do programa para 

o desenvolvimento dos diversos estilos musicais, principalmente àqueles relacionados aos 

campos de trabalho. Todavia, como sua professora se preocupava com esta abertura, a ex-

aluna teve um aprendizado não muito comum dentro do conservatório. A maioria dos 

professores proporciona ao aluno o aprendizado apenas daquilo que está evidenciado no 

programa, sem quaisquer alterações ou flexibilidade. 

 Sendo assim, Fabiana assegura que, a partir do que vivenciou no seu curso técnico 

de piano, o programa deveria servir apenas como um guia para o aprendizado, trazendo os 

principais estilos musicais e exercícios técnicos a serem estudados. Ela afirma que não é 

viável partir de uma proposta estática, são necessárias mudanças constantes, pois vivemos 

sofrendo transformações pessoais, sociais, econômicas e políticas. Dentro desse contexto, 

Fabiana fez alguns questionamentos: 

 
É possível manter um programa estático, sem repensar a necessidade que cerca 
os alunos e professores? Por que não contemplar a música que está na mídia, se 
é isso que a sociedade está ouvindo? Por que não instrumentalizar o aluno a 
tocar de tudo um pouco, se é essa a realidade que ele vai encontrar, caso 
continue atuando na área? E mesmo que ele não siga carreira na Música, ele 
pode utilizá-la para compartilhar na família, na igreja e em outros contextos 
(Fabiana, entrevista em 24/03/2008). 
 

Para a entrevistada os conteúdos propostos no programa de piano não são suficientes 

porque nem todos gostam somente da música erudita. Então, segundo ela, o aluno tem que 

ser instrumentalizado para transitar entre o erudito e o popular com segurança. Ainda 

afirma que cada aluno tem um perfil, tem um contexto social, por isso o programa nunca 

conseguirá contemplar todos da mesma forma. Fabiana acredita que o programa poderia 

ser um apoio às aulas de piano, com conteúdos básicos, porém, de forma aberta no qual 

outros poderiam ser acrescentados, retirados ou ajustados. 

As quinta e sexta entrevistadas, Camille e Catarine, são duas irmãs gêmeas naturais 

de São Paulo, com vinte e dois anos, as quais estudaram durante dez anos no Conservatório 

de Uberlândia, concluindo o curso técnico em piano no ano de 2006. Atualmente são 
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alunas do sexto período do curso de licenciatura em música (piano) na Universidade 

Federal de Uberlândia. 

Ambas afirmam que o conservatório tem o seu repertório voltado para música 

erudita. Catarine ainda complementa que o trabalho é voltado para a técnica e a 

performance do aluno que pretende tocar em recitais e concursos. Camille questiona o fato 

dos conteúdos desse programa serem voltados para a música erudita: 

 
Deveria ter não uma mudança geral, mas a inclusão da música popular no 
repertório pianístico voltado para os alunos que queiram aprender sobre o 
conteúdo de música popular (Camille, entrevista em 30/03/2008). 
 

O questionamento das ex-alunas vai ao encontro das necessidades não só delas, mas da 

maioria dos alunos do conservatório. Elas estão sempre inseridas em bandas de música 

popular, cantando ou tocando, e também ministrando aulas para alunos particulares que 

sempre exigem, como conteúdo em seus aprendizados, a música popular. Portanto, é 

possível constatar no depoimento de ambas um anseio pela inclusão deste repertório no 

curso de piano. 

 Além disso, ao buscar relação entre o programa de piano e o campo profissional 

elas afirmam que os conteúdos colaboram apenas para aqueles que pretendem atuar como 

professor ou como músico concertista. Segundo Camille, para que essa relação pudesse ser 

ampliada, seria necessário inserir a música popular no repertório abordado no curso de 

piano. Catarine ainda argumenta que para melhores ajustes nos conteúdos abordados: 

 
Poderia acrescentar como repertório a música popular, como outra opção que 
existe no mercado de trabalho e também porque muitos têm interesse em 
conhecer sobre ela (Catarine, entrevista em 22/03/2008). 
 

Assim, devido esse desajuste nos conteúdos do programa, ambas afirmam que tiveram 

algumas dificuldades para terminar o repertório. 

 

ANÁLISE DAS RELAÇÕES DE PODER ESTABELECIDAS 

Diante dos depoimentos expostos, faz-se necessário entender a constituição e 

tradição do poder institucional do conservatório o qual, mesmo com suas inadequações ao 

campo de trabalho, atrai muitos alunos com o objetivo de conquistarem um diploma de 

técnico em música. Além disso, também é importante compreender os enfrentamentos 

entre música popular e música erudita, os quais serão analisados em item posterior. Como 

o conservatório é uma instituição de formação musical que detêm um determinado poder 
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em relação às demais escolas de ensino formal de música da cidade, é importante abarcar 

neste trabalho as concepções de poder e as relações que o poder constrói entre os grupos 

sociais. Para tanto, trataremos agora de conceitos relacionados ao termo “poder” e das 

relações de poder entre grupos da sociedade segundo Elias e Scotson (2000), passando em 

seguida para a análise do poder institucional do conservatório de Uberlândia. 

Ao discorrer sobre a cultura do poder, Noronha (2003a) afirma que os seres 

humanos têm uma tendência natural de dar sentido à sua existência individual e coletiva, 

além de dar sentido ao mundo e às suas produções culturais. Para tanto, eles desenvolvem 

relações de produção as quais são os fundamentos vitais da organização econômica das 

sociedades. Então, por conseqüência, se estabelecem as relações de poder. “Poder é um 

conceito que deve ser capaz de explicitar as relações humanas, no âmbito dos papéis 

ocupados pelos indivíduos e pelos grupos, como também uma forma de vínculo que se 

estabelece nos relacionamentos” (NORONHA, 2003a, p. 506). Sendo assim, o conceito de 

poder não abrange apenas a dimensão política, mas sim qualquer enunciação de direito e 

compromissos, deveres e responsabilidades. 

O pensamento sobre o poder não pode deixar de envolver a estratégia, já que a 

trama das relações de poder impõe certas regras e fazem com que os indivíduos tomem 

posições. Esta estratégia seria uma forma de disputa, o que acaba gerando resistências, 

alianças, antagonismos e vizinhanças. Estas lutas podem ser imediatas e locais, muitas 

vezes com vitórias momentâneas.  

Dentro deste contexto, Michel Foucalt acredita que “o poder deve ser analisado sob 

os moldes do enfrentamento, do combate e da guerra” (ibid., p. 514), e então ele seria um 

processo de empoderamento, ou seja, um processo de “energização e transferência de 

poder” (NORONHA, 2003b, p. 470). Enfrentamento é o modo de se colocar, de se tornar 

visível ao poder, é a subtração da vontade alheia ordenado em termos políticos e 

contratuais e, portanto, estabelece um equilíbrio precário nas relações de poder entre os 

grupos. As sociedades se constituem por este enfrentamento, pelas suas pequenas guerras 

cotidianas. E, assim, o poder está sempre em movimento no interior da vida social, ele não 

alcança equilíbrio permanente. 

Diante dos enfrentamentos produzidos pelas relações de força, têm-se duas 

hipóteses: produzir forças controladoras por meios repressivos; ou, utilizar-se dos 

chamados vetores de força, isto é, um enfrentamento pulverizado. Porém, nas relações 

sociais cotidianas, é mais comum a primeira hipótese. Os contratos produzidos por estas 
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relações se baseiam não só na sanção e reconhecimento de direitos, mas, produzem jogos 

discursivos que reprimem hipóteses de pensamento. 

Nesta abordagem de enfrentamentos e relações de poder, os estudos de Norbert 

Elias (2000) foram elaborados com o intuito de  

 
esclarecer processos sociais de alcance geral na sociedade humana – inclusive a 
maneira como um grupo de pessoas é capaz de monopolizar as oportunidades de 
poder e utilizá-las para marginalizar e estigmatizar membros de outro grupo 
muito semelhante (...), e a maneira como isso é vivenciado nas ‗imagens de nós’ 
de ambos os grupos, em suas auto-imagens coletivas (ELIAS & SCOTSON, 
2000, p. 13). 
 

Além disso, suas experimentações revelam aspectos da sociedade, sobretudo das suas 

relações de poder e de status, assim como, as tensões associadas a estas. 

 Deste modo, Elias e Scotson (2000) utilizam as palavras establishment e outsiders 

para designar grupos e indivíduos que fazem parte das relações de poder. Os establishment 

são aqueles que ocupam posições de prestígio e poder, fazem parte da chamada “boa 

sociedade” e têm “uma identidade social construída a partir de uma combinação singular 

de tradição, autoridade e influência” (ibid., p. 07). O poder desse grupo se fundamenta no 

fato dele ser exemplo moral para os demais. Já os outsiders são aqueles que estão fora da 

“boa sociedade”, é um grupo mais heterogêneo e os laços sociais são menos intensos. 

 Assim, establishement (grupo de established) e established (o indivíduo de posição 

privilegiada) designam “a ‗minoria dos melhores’ nos mundos sociais mais diversos: os 

guardiões do bom gosto no campo das artes, da excelência científica, das boas maneiras 

cortesãs, dos distintos hábitos burgueses, a comunidade de membros de um clube social ou 

desportivo” (op. cit.). Então, esta relação de poder pode ser encontrada no interior de 

determinadas comunidades, instituições, dentre outros grupos, mostrando uma clara 

divisão entre o grupo estabelecido a longa data e os demais (outsiders). Os estabelecidos 

geralmente tratam esses demais como pessoas de menor valor, como aqueles que não têm 

uma virtude humana superior. Ao mesmo tempo, os estabelecidos se autocaracterizam 

como humanamente superiores. Assim, se veem como melhores, como aqueles que detêm 

um carisma grupal, uma virtude específica a qual julgam faltar nos demais. Isso muitas 

vezes faz com que os outsiders se sintam além de inferiores, carentes de virtudes (ELIAS 

& SCOTSON, 2000). 

 Para Elias e Scotson (2000), algo decisivo nas relações de força entre os grupos é o 

grau de coesão interna, além do controle comunitário, isto é, o que diferencia o poder entre 
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os grupos é o grau de organização dos seres humanos envolvidos. Portanto, o grau de 

coesão, quando mais alto, contribui para o excedente do poder, consequentemente, seus 

membros possuirão posições sociais com poder mais elevado, e esses, para reforçar suas 

posições, excluem os outros grupos. Desta forma, o grupo com grande coesão figura os 

estabelecidos e o grupo dos excluídos figura os outsiders. 

 No auge de seu poderio, o grupo dos establishement possui um caráter 

autoengrandecedor que acaba em lisonjeio ao amor-próprio coletivo (ibid.). No entanto, 

quando vacila este amor-próprio, tem-se uma tendência à fragilização das normas de 

conduta do grupo e por conseqüência há o declínio da superioridade do poder. Porém, essa 

realidade de declínio pode demorar a se impor, pois os establishement 

 
podem saber da mudança como um fato, mas a crença no carisma especial de seu 
grupo e nas atitudes e estratégias comportamentais que o acompanham mantém-
se inalterada, como um escudo imaginário que as impede de sentir essa mudança 
e, por conseguinte, de conseguir ajustar-se às novas condições de sua imagem e 
sua estratégia grupais (ibid., p. 45). 
 

Assim, se configura a negação da mudança. Porém, cedo ou tarde a realidade se impõe o 

que causa um estado de luto pela sua grandeza perdida. “É como se dissessem: se não 

podemos ficar à altura da imagem do nós da época de nossa grandeza, realmente não vale a 

pena fazer nada” (op. cit.) 

Como dito anteriormente, segundo Noronha (2003), ao pensar nas concepções de 

poder não se deixa de envolver com as tramas das relações de força, as quais impõem 

certas regras e fazem com que os indivíduos tomem posições. De acordo com o que já foi 

exposto, esta tomada de posição pode dar-se em relação aos grupos de establishement e 

outsider (ELIAS & SCOTSON, 2000).  Dentro deste contexto passarei agora a discussão 

sobre o poder institucional do Conservatório de Uberlândia. 

 Este conservatório atende em média 4000 alunos por ano. De acordo com Arroyo 

(2001), em seus estudos sobre esta instituição, observou as filas que se formam ao final de 

cada ano na porta da escola com pais de futuros alunos, ou mesmo futuros alunos, em 

busca de uma vaga para estudar música no conservatório. Essas filas que duram noites 

inteiras mostram uma rotina de pessoas que “procuram a escola cheias de um imaginário 

variado sobre o fazer e aprender música” (ibid., p. 60). Isso porque o conservatório, no 

contexto sociocultural de uma cidade com importante papel político, econômico e cultural 

de “capital regional”, é um espaço em que se reproduzem as representações as quais 

marcam a cidade. 

2111



 

 Assim, com as dificuldades impostas para conseguir ingressar neste ensino de 

música, juntamente ao valor social do diploma que na cidade só é emitido por esta 

instituição de ensino de música, acaba-se constatando um prestígio no fato de ser aluno 

deste conservatório. Segundo Fucci Amato (2006b), os conservatórios de uma maneira 

geral, enquanto expedidores de diplomas registrados, permitem a distinção dos seus 

estudantes como “oficialmente reconhecidos”. Os benefícios deste diploma podem ser 

materiais e/ou simbólicos, e, dependem da sua raridade para ser mais ou menos rentável. 

Nesta perspectiva, ao observar os diferenciais de poder entre os grupos de establishement e 

outsiders, é possível classificar os conservatórios como establishement, pois “as condições 

sociais foram propícias a incorporá-los como padrão de educação, conferindo prestígio e 

distinção, em contraposição aos alunos dos professores particulares [...]” (FUCCI 

AMATO, 2006b, p. 91). 

 De acordo com Elias e Scotson (2000), o grupo dos establishement, segundo seu 

carisma grupal, se submetem às regras rígidas impostas pelo próprio grupo. Dentro deste 

carisma, Fucci Amato (2006b) observa que o conservatório impõe uma disciplina rigorosa 

e exige dos seus alunos um estudo com afinco e dedicação, o que acaba diferenciando os 

alunos do conservatório dos demais estudantes de música. Além disso, Norbert Elias 

(2000) afirma que os establishement geralmente tratam os demais como se possuíssem 

menor valor, como se não obtivessem virtudes humanas superiores como eles. Neste 

sentido, algo real é o confronto entre os músicos formados no conservatório, em grande 

número erudito, e os demais, que quase sempre se constituem como músicos populares. 

Nesta instituição, muitas vezes há uma estigmatização dos outros estudantes de música 

como amadores, simplesmente pelo fato de parte deles, para fazer música, não 

necessitarem de estudos teóricos ou mesmo a notação tradicional de música como no 

conservatório, além de poderem “tocar de ouvido”, o que ainda é abominável dentro da sua 

cultura de ensino musical. 

 Também, como já visto, os establishement são aqueles que, além de ocuparem 

posições de prestígio e poder, contam com a combinação de tradição, autoridade e 

influência. Se observarmos o conservatório de Uberlândia é possível perceber essa 

combinação. O conservatório no ano passado completou 50 anos de funcionamento. Foi a 

primeira instituição, e é a única até hoje, regulamentada na cidade para o ensino de arte 

com expedição de diplomas a nível de ensino técnico (Tradição); é uma escola respeitada, 

mesmo por aqueles que não concordam com sua estrutura de ensino, devido sua tradição e 
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sua capacidade de atender grande parte dos interessados no ensino de música na cidade e 

até na região (Autoridade); a escola articula diversos eventos sociais na cidade. Possui, até 

certo ponto, voz ativa na Secretaria de Cultura de Uberlândia (cuja secretária, Mônica 

Debs, já foi aluna, professora, diretora e vice-diretora do conservatório). E, ainda, parte 

dela grande número dos alunos ingressantes na Universidade Federal da cidade, possuindo 

com está grande diálogo (Influência). 

Todavia, uma das características dos grupos tidos como establishement nas relações 

de poder é a coesão interna. Esta coesão é o que diferencia o poder dos grupos. No entanto, 

o conservatório de Uberlândia atualmente, de acordo com a pesquisa realizada no período 

de 2007-2009 pela autora deste trabalho (GONÇALVES, 2009), passa por um período de 

fragilização, de declínio do seu poder devido enfrentamentos internos, principalmente o 

embate entre os “tradicionais” que tentam manter um ensino que priorize música erudita, e 

aqueles que defendem o uso da música popular como meio de melhor e mais satisfatório 

aprendizado dos seus alunos. 

Este enfrentamento acontece porque muitos professores acreditam que a música 

popular ainda não está sistematizada, não tem padrão de escrita, não tem métodos de 

ensino. Somado a isto, os próprios músicos populares, muitas vezes, se colocam como 

inferiores, “vivenciam afetivamente sua inferioridade de poder como um sinal de 

inferioridade humana” (ELIAS & SCOTSON, 2000, p. 28). Mas, esse cenário começa a 

mudar à medida que se desarticula o grupo superior. 

No entanto, hoje observa-se a negação desta mudança pelo conservatório. Mesmo 

com os diversos enfrentamentos internos não é aceitável ainda que sua posição esteja se 

invertendo. De acordo com a concepção teórica de Elias e Scotson (2000) e com a pesquisa 

realizada (GONÇALVES, 2009), o conservatório não poderá se sustentar por muito tempo 

como uma escola de grande rigor pedagógico e com um currículo baseado apenas na 

música erudita europeia, pois atualmente ela está impregnada de professores/músicos 

populares que tendem a mudar e estabelecer novas concepções de ensino. 

 

ANÁLISE DOS ENFRENTAMENTOS ENTRE MÚSICA POPULAR E MÚSICA 

ERUDITA 

Segundo Nietzsche (apud KELNER, 2001), toda interpretação é necessariamente 

mediada pela perspectiva de quem a faz. Desta forma, podemos afirmar que toda produção 

mantém relações internas e externas com sua situação social, cultural e histórica do 
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indivíduo que a constrói (KELLNER, 2001). Assim, nos estudos culturais críticos e nas 

teorias sociais atuais, vêm-se utilizando o termo multiculturalismo. Isso devido o 

reconhecimento dos diversos componentes culturais de identidade que provocam relações 

de dominação e opressão entre os grupos sociais. 

 Na sociedade contemporânea o multiculturalismo produz diversos modos de 

representações alternativas. As novas identidades culturais da sociedade acabam exigindo a 

manutenção de um olhar mais crítico para as relações de poder, dominação e resistência, 

observando principalmente as opressões a determinados grupos devido este 

multiculturalismo existente hoje. A hegemonia funciona pela exclusão e marginalização 

daqueles que fazem oposição a ela. Neste contexto, segundo Kellner (2001), é que se 

constituem as disputas entre as forças dominantes e aqueles que resistem à hegemonia. 

Para o autor é necessário ter uma postura mais aberta e flexível, que reveja métodos e 

posições, desenvolva a perspectiva de uma igualdade social com respeito ao 

multiculturalismo de forma atenta à diversidade e à alteridade. Dentro desta postura, as 

práticas educacionais da música atualmente produzem “idéias como considerar o contexto 

social e cultural dos alunos e partir da experiência dos alunos” (ARROYO, 2000, p. 14). 

Com isso, há uma tendência em tornar as aulas de música mais significativas aos 

indivíduos envolvidos. 

 Estas ideias são fundamentadas numa abordagem antropológica das práticas de 

ensino e aprendizagem musicais. E, isso significa reconhecer que os alunos têm suas redes 

particulares de significados ou, como dito anteriormente, têm construções particulares de 

identidade. Desta forma, o ensino pode ser capaz de acolher aquilo que é familiar e 

significativo ao indivíduo. 

 Ao contextualizar o conservatório de Uberlândia ao olhar antropológico, Arroyo 

(2000) argumenta que se antes o ensino do conservatório estava construído sob a cultura 

ocidental sem questionamentos, agora se constroem em seu interior oposições a essa 

hegemonia, pois parte da sua comunidade visa o alinhamento da escola à modernidade. 

 Portanto, configura-se no conservatório um enfrentamento entre aqueles que não 

admitem a mudança que se impõe e aqueles que tentam articular as novas representações 

sociais no fazer musical da escola. Em suma, constrói-se um embate entre a permanência 

exclusiva da música erudita ocidental e o multiculturalismo que se faz presente em sua 

clientela. Nesse duelo, o conservatório acaba construindo uma postura limitada de ensino. 

A inclusão da música popular no seu contexto de ensino tradicionalmente atrelado à 
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música erudita, acaba servindo apenas como ponte para se chegar àquilo que lhe é 

realmente valorizado: a música erudita. Destarte, não há uma ampliação real do contexto 

sociocultural do fazer musical dentro do conservatório. Portanto, para haver uma mudança 

efetiva e cessar o embate existente é necessário valorizar as práticas locais de música. É 

preciso considerar as modificações na produção e recepção das músicas hoje, revisando e 

ampliando as concepções e práticas consagradas nesse meio escolar musical.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O olhar reflexivo que procurei lançar sobre o ensino e aprendizagem de piano no 

Conservatório Estadual de Música de Uberlândia, mostrou que há um embate permanente 

entre o que é exigido como conteúdo obrigatório para os alunos e os interesses dos atores 

deste ensino (alunos e professores). A base destes conteúdos constituída por um repertório 

padrão (música erudita), diferente daquele hoje encontrado nas práticas cotidianas e no 

campo profissionais da música (música popular). 

Portanto, analisando historicamente o sistema de ensino do conservatório e 

observando a realidade atual constatada principalmente pelos depoimentos dos ex-alunos 

do Conservatório de Uberlândia, pode-se dizer que este sistema tem, ou melhor, sempre 

teve como objetivo conservar as práticas musicais já existentes, principalmente aquelas 

com grande influência europeia. Pode-se completar ainda, que a escola, tida como 

tradicional no ensino de música, ao longo da sua história, conseguiu estabelecer 

características fundamentais para construção e permanência de um determinado poder 

institucional. Estas características envolvem configurações políticas, sociais, culturais e 

históricas que foram estabelecidas entre seus alunos, professores e comunidade, ancoradas 

em sua tradição, autoridade e influência, tornando o conservatório uma instituição de 

prestígio e distinção.  

Desta forma, como grupo estabelecido que se consolidou, a escola possui ainda 

hoje um “status” de referência de ensino da música na cidade, principalmente devido seu 

reconhecimento como instituição autorizada para concessão de diplomas, com ensino 

ordenado e organizado em séries e avaliações periódicas, além da sua organização espacial, 

até certo ponto, apropriada ao ensino que propicia. Todavia, no panorama social 

contemporâneo o Conservatório musical torna-se uma instituição multifacetada e 

complexa, visto que hoje a música popular também está presente nela. Destarte, impõe-se 

um enfrentamento entre música erudita e música popular. Esta última é indicativa de 
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mudanças sócio educacionais, ao mesmo tempo em que a outra mostra a permanência da 

hegemonia dos antigos padrões. 

Enfim, o desafio dessa instituição é a valorização da diversidade cultural atual sem 

deixar de sustentar o seu poder institucional em suas relações de força com os demais 

espaços escolares da cidade de Uberlândia, as quais em grande parte já se constituíram sob 

o multiculturalismo da sociedade contemporânea. É preciso estabelecer uma postura de 

constante avaliação, crítica e reflexão sobre o ensino profissional de música. Deve-se 

observar, consultar e verificar os objetivos dos alunos e professores, procurando integrar os 

possíveis campos de trabalho ao processo de ensino, o que claramente, se trata de uma 

tarefa difícil, criteriosa e cautelosa. 
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Resumo 

Esse artigo terá como escopo a discussão sobre a relação entre educação e trabalho. Para 

tanto, apresentaremos algumas análises que indicam elementos estruturantes do “novo” 

Ensino Médio, aprovado em 2017, no tangente à educação integral e integrada ao ensino 

profissionalizante e o caráter dicotômico do discurso da construção de um ser humano 

integral, por meio da educação. Assim, partiremos de uma perspectiva teórica e metodológica 

que entende a existência de uma dualidade no processo educacional, em especial a brasileira, 

como reflexo da divisão da sociedade em classe social e os “papéis” que cabem a elas, na 

divisão social do trabalho e naturalmente na manutenção do status quo.   

 

Palavras-chave: Trabalho e educação. Educação integral e profissional. Ensino Médio. 

 
1 Introdução  

 Podemos afirmar, de maneira menos rigorosa, que a história da educação em nosso 

país dividiu-se entre a concepção tradicional (conservadora) e a renovadora, no que se refere 

às concepções pedagógicas, filosóficas e metodológicas, formando, assim, o que conhecemos 

como as ideias e práticas hegemônicas da educação brasileira (SAVIANI, 2010). No entanto, 

essa dicotomia, em termo circunstancial, parece não relevar de forma consistente o fato de 

que o Estado é parte necessariamente integrante de qualquer sociedade marcada pela cisão em 

classes antagônicas e, mais, que a cada tipo particular de relações de produção (escravista, 

“despotismo asiático”, feudal, capitalista, socialista) corresponde, necessariamente, um tipo 
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particular de estrutura jurídico-política que se materializa num tipo de aparelho estatal, 

funcional e estruturado, para atender, em última instância, aos interesses hegemônicos de uma 

época. 

Logo, podemos afirmar que a atualidade e pertinência desse estudo dá-se, primeiro, 

pela recém aprovação da Lei 13.415 de 2017, que institui o “novo ensino médio (doravante 

EM)”, depois, pelo caráter ideologizado dos discursos, em especial o governamental, que não 

nos informa sobre a real intenção e necessidade de se fazer uma reforma no ensino básico 

(doravante EB), haja vista que as defesas para sua implantação giram em torno da importância 

da flexibilidade de conteúdos, possibilitando maior autonomia e empregabilidade para o 

discente, por meio das escolhas das disciplinas que pretende estudar e, naturalmente, se 

aprofundar, o que, a princípio, poderá ser defendido pelos especialistas em educação, desde o 

campo mais progressista, até o mais conservador. Nesse sentido, algumas questões se 

impõem: como fazer uma reforma na educação, em especial no EM, que valorize a educação 

de tempo integral e a integração entre EM e profissionalizante, com cortes de investimentos 

(PEC 954), fechamento de escola de tempo integral e cortes de verbas das universidades e 

institutos federais, flexibilização do currículo de modo a endossar os cortes de disciplinas que 

compõem os componente curriculares básicos, para a produção de conhecimento científico, 

bem como dentro de uma perspectiva de desvalorização do magistério, cenário que se 

apresenta no Brasil há alguns anos.   

Desse modo, torna-se pertinente compreender e analisar os aspectos econômicos, 

políticos, ideológicos e culturais que conduzem as políticas educacionais nacionais, em 

especial do nível médio, de maneira a ter um conjunto de elementos teóricos e metodológicos 

consistentes, que possa, de fato, revelar a real intenção de flexibilização do currículo, na sua 

relação da educação com trabalho, garantindo, assim, de fato, empregabilidade – como vem 

sendo anunciado –, que valorize o conhecimento científico e técnico integrado, bem como a 

formação ampla e crítica, de modo a possibilitar a construção de um ser humano integral e 

que rompa com a dualidade educacional, tão presente em nosso país.  

Em vista disso, será o “novo” ensino médio a (des)integração entre educação e 

trabalho? O que nos remete, de plano, a dois projetos principais e antagônicos de educação 

integral: um que tem no Currículo Integrado a perspectiva de totalidade social, no qual os 

sujeitos terão uma formação técnica, científica, mas também política, em contraposição a 
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outro, que prioriza a formação do indivíduo com habilidades e competências, com enfoque na 

dimensão produtiva e mercadológica, isso, claro, quando se pode pagar por ela. 

Portanto, objetiva-se aqui a intenção de iniciar um estudo mais aprofundado, sobre o 

que será o “novo” ensino médio e os aspectos econômicos, político-ideológicos, ainda, 

culturais que estão em seu entorno, como forma de fornecer elementos que nos possibilitem 

perceber o caráter e implicações da reforma do EM, na melhoria ou não da qualidade e 

efetividade da Educação Pública de nosso país. 

 

1.1 Objetivos 

Tendo em vista que os discursos e as teorias são dimensões do pensamento que nem 

sempre se realizam de modo fidedigno, na realidade material e nas relações sociais, temos 

como objetivo geral entender a real intenção dos setores dominantes e governamentais para o 

projeto que implementará o “novo” ensino médio, dentro do contexto da relação de Estado, 

trabalho e educação, buscando analisar seu grau de aproximação e/ou oposição com a 

concepção de educação integral, dentro dos pressupostos da escola única e da politécnica, que 

traz uma perspectiva da realidade concreta enquanto uma totalidade social e de emancipação 

do homem. 

 

2 Referencial Teórico 

Nossa pesquisa, ainda em processo, ancora-se no método materialista histórico e 

dialético, tendo como principais referenciais teóricos autores como; Althusser, Gramsci, 

Frigotto, Libâneo, Saes, Saviani, Souza, dentre outros, que nos dão o respaldo teórico-

metodológico necessário à compreensão de dois projetos educacionais distintos e antagônicos 

de integração na relação educação e trabalho. 

É necessário que se diga que a educação integral e integrada, na relação de educação e 

trabalho, é uma reivindicação antiga da classe trabalhadora organizada, no entanto, há que se 

observar em quais moldes estão ocorrendo sua implementação sob a tão comentada reforma 

do ensino médio.  

Antes de adentramos mais especificamente na reforma do ensino médio e sua relação 

com o ensino profissionalizante, faz-se necessário contextualizar a constituição do neoliberal 

no Brasil e a relação desse tipo de Estado para a educação no contexto global. Assim, 

podemos dizer que esse cenário foi mais bem definido em 1995, com a criação do Ministério 

da Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE), sob a orientação do ministro 
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Bresser Pereira. Nesse momento, o projeto de neoliberalização do Estado brasileiro ganha o 

tom e é, justamente, a partir desse momento que  se torna mais pertinente analisar as políticas 

públicas para educação do país. 

Para melhor entendermos esse momento de neoliberalização das políticas públicas 

educacionais brasileiras, é importante relembrarmos a Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos, ocorrida em 1990, em Jomtien, na Tailândia, que produziu o documento 

intitulado Declaração Mundial da Conferência de Jomtien, abrindo caminhos para outras 

conferências bastante semelhantes no tangente às orientações para as políticas educacionais, 

ocorridas em Salamanca, Nova Delhi, Dakar etc (LIBÂNEO, 2012). Essas conferências 

serviram de referência para elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos (1993-

2003), no governo Itamar Franco, embora seu conteúdo estivesse presente também nas 

políticas e diretrizes dos governos FHC e Lula, guardado seu caráter de maior ou menor 

investimento em políticas públicas, o que define, em parte, a vertente neoliberal a ser seguida.  

Dentre outros aspectos, suas orientações: 

 

Têm-se, assim, traços básicos das políticas para a educação do Banco 
Mundial: a) reducionismo economicista, ou seja, definição de políticas e 
estratégias baseadas na análise econômica; b) o desenvolvimento 
socioeconômico necessita da redução da pobreza no mundo, por meio da 
prestação de serviços básicos aos pobres (saúde, educação, segurança etc.) 
como condição para torná-los mais aptos a participarem desse 
desenvolvimento; c) a educação escolar reduz-se a objetivos de 
aprendizagem observáveis, mediante formulações de padrões de rendimentos 
(expressos em competências) como critérios da avaliação em escala; d) 
flexibilização no planejamento e na execução para os sistemas de ensino, 
mas centralização das formas de aplicação das avaliações (cujos resultados 
acabam por transformarem-se em mecanismos de controle do trabalho das 
escolas e dos professores) (LIBÂNEO, 2012, p. 19). 

 

Em se tratando da educação, no período FHC, em que, de acordo com especialistas, 

consolida-se o neoliberalismo no Brasil, houve uma nítida separação entre o ensino médio e a 

educação profissional, que ficou a cargo das escolas técnicas, mas que, ao mesmo tempo, 

estavam unidas pela perspectiva de que a organização curricular deveria ocorrer com base na 

formação de competências e de habilidades, como demonstram vários documentos produzidos 

nessa ocasião, tais como Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), 

o Parecer nº 15/98, bem como a Resolução nº 3/98 da câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) (FERRETI e SILVA, 2017). Desse modo, parece 
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ficar bem evidente que as políticas educacionais neoliberais do período FHC estiveram pouco 

preocupadas com questões de ordem social, bem como um processo maior e integrado entre 

educação profissional e ensino médio. 

No governo Lula, houve também uma grande preocupação na relação entre ensino 

médio e educação profissional, mas, diferentemente de FHC, a postura desse governo seguiu 

outras diretrizes teórico-epistemológicas, o que lhe rendeu significativa oposição, já que os 

parceiros do MEC e no CNE “tão predispostos a contribuir para a rápida viabilização da 

proposta de formação integrada por meio da elaboração de diretrizes curriculares compatíveis 

com as mudanças introduzidas no ensino médio e na educação profissional” (FERRETI e 

SILVA, 2017, p. 391) não tiveram o mesmo empenho do período anterior, o que fez com que 

a proposta de integração do ensino médio e a educação profissional fossem incluídas na LBD 

só no ano de 2008, bem como a aprovação do DCNEM em 2012 e do ensino técnico de nível 

médio em 2012.  

Como exemplo desse momento de maior preocupação da formação integral que derrube as 

barreiras da dualidade educacional no país, na medida que atenha para a dimensão da ciência, do 

trabalho, da cultura e das novas tecnologias, por meio da escola pública, podemos citar a Lei 11.892 

de 2008, que institui os Institutos Federais (IF) em todo o país. Embora ainda representem uma 

percentagem pequena da Educação básica (EB), demonstrou ser algo bastante significativo no 

concernente à educação integral e ao que se pretende com esse modo de formação, na contramão; 

 

O período mais recente, representado pelo golpe parlamentar e pelo governo 
Temer, remete ao neoliberalismo mais regressivo sua referência principal é a 
modernização tecnológica, no plano da produção, aliado ao capitalismo 
financeiro. A preocupação com a coesão social praticamente desapareceu, 
ainda que alguns programas dos governos anteriores permaneçam, todavia 
sem a mesma ênfase e até mesmo com restrições. Do ponto de vista 
educacional retoma-se, com a MP nº 746 e com a BNCC, a formação por 
competência, não valorizada no governo Lula. Por coerência e opção 
epistemológica, essa MP propõe que desapareça da cena, no âmbito dos 
governos estaduais, a proposta de integração no ensino médio e deste com a 
educação profissional, ainda que se possa levantar a hipótese de sua 
continuidade nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, por 
sua autonomia pedagógico-administrativa e por pertencerem à rede federal 
de ensino (FERRETTI e SILVA, 2017, p. 392). 

 

Nesse cenário, o Movimento Todos pela Educação, criado em 2006, é um bom 

exemplo de como os interesses dominantes privados e também internacionalistas sobre a 

educação se utilizam de segmentos da sociedade civil organizada, para impor suas diretrizes, 
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como um projeto mais amplo de manutenção da ordem vigente e de garantir maior acúmulo 

de capitais para os setores dominantes, como se ver a seguir: 

 

Os indicadores educacionais resultantes da reforma neoliberal levaram 
os empresários a abandonar o discurso do Estado apenas como 
regulador ou indutor, mas, ao contrário, agora cobram deste uma 
execução eficaz das políticas. A meta maior do documento é criar uma 
nova consciência, uma nova sensibilidade, novas atitudes com relação 
à educação orientadas por uma “cidadania exigente”. Tratar-se-ia de 
difundir uma nova representação tanto do que deve ser a participação 
dos pais, com também do que deve ser a escola e a educação. Opera-
se, assim, um deslocamento da perspectiva da gestão democrática – 
princípio constitucional, no caso brasileiro, pra uma perspectiva da 
gestão participativa (Campos, 2006) caracterizada pela presença 
exigente, fiscalizadora e colaborativa dos pais. (SHIROMA; GARCIA 
E CAMPOS, 2011, p. 243, grifo do autor). 

 

Embora não seja nossa intenção analisar, neste trabalo, o currículo e os embates em 

seu entorno, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) é um bom exemplo da intervenção 

e das disputas que ocorreram, deixando bem evidente a presença dos interesses do 

empresariado, especialmente quando comparada a edições estrangeiras, uma vez que 

começam a emergir as limitações que são impostas, embora devamos reconhecer os 

importantes embates e tensões que foram e são travados em torno da constituição do currículo 

comum – para ficar apenas com um exemplo, podemos citar o Movimento Nacional em 

Defesa do Ensino Médio (MNEM), em contraposição a todos os demais que lutaram pela 

adequação do sistema educacional brasileiro às determinações do sistema mundial de 

produção em bases capitalistas e ao ideário neoliberal, tais como: Itaú, Ab Inbev, Grupo 

Globo, Odebrecht, Braskem, Credicard, Procer & Gamble, Shell, Consórcio LIDE, Suzano 

Celulose, Samsung, Playstation, Avon, Dudalina, Englishtown, Citibank, Nestlé, Odontoprev, 

Oracle, Droga Raia, Boeing, Souza Cruz, Telefônica, entre vários outros que se organizam 

para patrocinar iniciativas voltadas para a educação (ANDRADE, NEVES e PICCININI, 

2017).  

Essas empresas juntam-se a organizações não governamentais, como a Fundação 

Cesgranrio, Itaú Social, Lemann, Roberto Marinho, institutos; Ayrton Senna, Inspirare, 

Natura, Unibanco e movimentos e organizações, tais como Todos Pela Educação (MTPE), 

Movimento pela Base Nacional Comum, União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação, Movimento Escola Sem Partido, entre outras, e tornam-se “expoente ideológico do 
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empresariado contemporâneo que busca dirigir à educação pública, e que foi a precursora e 

naturalmente figura no Movimento pela Base” (ANDRADE, NEVES e PICCININI, 2017, p. 

8). Fica bastante evidenciado que se produziu um forte consenso em torno de uma concepção 

fragmentada de educação e das normas que a orientam, muitas vezes não são perceptíveis, na 

formalidade do documento. 

Do mesmo modo, podemos afirmar, com base em Barreto (2016), que os reformadores 

empresariais da educação atuam no sentido de forjar um “consenso” na sociedade civil, capaz 

de convergir para o desenho de uma nova regulação educacional. 

É justamente nessa perspectiva que se torna relevante demonstrar que houve uma 

apropriação da concepção de educação integral e integrada, a qual relaciona o saber e o fazer, 

ou seja, educação, trabalho e política, que nada ou, quase nada, tem haver com a perspectiva 

da politecnia, de modo amplo, colocada por Marx na medida em que a classe trabalhadora 

conquiste o poder político, o que não deve ser um obstáculo para sua efetivação ainda no 

modo de produção capitalista e suas inúmeras contradições (Moura et al., 2015). Em 

conformidade com Marx, Gramsci (1991) expõe que, na dualidade da educação, há uma 

educação interessada, oferecida à classe trabalhadora, em contraposição a outra educação 

desinteressada, fornecida à burguesia, que explica bem a dualidade e a perspectiva de 

educação e trabalho na concepção neoliberal.  

Enquanto a primeira – escola interessada –, visa fornecer um conhecimento técnico, 

voltado a alguma atividade do processo produtivo, a segunda – escola desinteressada –,  

caracteriza-se pelo fornecimento de um conhecimento mais humanístico, voltado para o 

universo cultural e científico. Para dar fim a essa dualidade, Gramsci sugere outro modelo de 

educação e escola que atendam aos conhecimentos técnicos e científicos e, especialmente, 

subjetivo e político da classe trabalhadora, que denomina de escola desinteressada do 

trabalho. Gramsci, dentro da boa tradição do marxismo, resgata o sentido original da 

integração entre educação e trabalho, entendendo este como princípio educativo daquele, 

capaz de formar o homem completo, que não esteja compartimentado apenas num 

conhecimento técnico, preponderante no ensino profissionalização de hoje. 

 

Para Gramsci, nessa escola não há espaço para a profissionalização. Assim, 
ele critica a tendência italiana de “abolir qualquer tipo de escola 
‘desinteressada’ (não imediatamente interessada e ‘formativa’, [...] bem 
como a de difundir cada vez mais as escolas profissionais especializadas, nas 
quais o destino do aluno e sua futura atividade são predeterminados” (idem, 
p. 33), sendo explícito em sua posição antiprofissionalização. Para ele, seja 
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em caráter universitário ou não, a formação profissional deverá ser posterior 
à escola unitária humanista, de cultura geral (MOURA, FILHO e SILVA, 
2015, p.1069). 

 

Dessa forma, a ponta para um novo modelo educacional que 

 

A proposição de unificação entre a formação básica e a formação técnico-
profissional é uma estratégia política muito bem articulada com um projeto 
de sociedade alternativo ao do capital. Entretanto, diversos governos têm 
levantado a bandeira da integração entre formação geral e formação para o 
trabalho em outro patamar, com o intuito de construir o consenso em torno 
de uma espécie de contra-reforma da escola unitária, propagando outras 
possibilidades de articulação entre a educação básica e a educação 
profissional. Nesse sentido, “separar o joio do trigo” foi aqui nossa principal 
finalidade (SOUZA, 2010, p. 155 e 156). 

 

A perspectiva de escola única gramsciana é relevante ao trazer para o centro do debate 

a necessidade de construção de uma escola que seja tanto para as classes subalternas, quanto 

como para classes dominantes, oportunizando uma educação básica ampla, que leve em 

consideração a apropriação pela sociedade da cultura geral, científica e técnica, socialmente 

acumulada pela humanidade, caminho necessário para romper com a dualidade existente na 

educação da sociedade de classe.  

Assim, parece bastante evidente que a “escola desinteressada”, comumente oferecida 

para a classe dominante tem sido incapaz de articular os conhecimentos a outras dimensões da 

realidade humana, bem como a “escola interessada”, fornecida à classe trabalhadora, 

inviabiliza a interação ampla e articulada do conhecimento técnico-profissional, com o 

conhecimento científico, cultural e político mais totalizante. Essas reflexões parecem, ainda 

hoje, compor a perspectiva hegemônica assentadas sobre a reforma do ensino médio e sua 

articulação com o ensino profissionalizante, de modo a não resgatar o sentido gramsciano de 

“escola desinteressada do trabalho”. 

O que nos permite aferir que as políticas educacionais, sob a égide do Estado burguês 

neoliberal, preocupam-se em oferecer o mínimo de instrução para as classes mais 

pauperizadas, o que pode ser entendido como uma “escola do acolhimento social para os 

pobres”, em detrimento de uma “escola do conhecimentos para os ricos” (LIBÂNEO, 2012, 

p.13), o que demonstra uma falta de consonância do discurso com a prática, presente no atual 
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projeto de reforma do EM, primeiro por não romper com a dualidade da educação, depois por 

não propiciar a efetivação da construção de um ser humano total e integral.  

Assim sendo, a efetivação de uma educação integrada de forma ampla, passa pelo 

sentido original da educação enquanto princípio educativo, que consiga, nos dizeres de Marx 

(2011), estabelecer a integração entre educação intelectual, física e politecnia, própria da 

“escola única” de Gramsci (1991), capaz de formar o ser humano omnilateral, de maneira a 

evidenciar os limites econômicos e político-ideológicos existentes no projeto do “novo” EM, 

assim como o caráter real do discurso oficial no tangente a educação e sua relação com o 

trabalho.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Esse estudo se valeu de uma revisão bibliográfica e análise documental de diversos 

textos legais e teóricos sobre a temática em questão, apresentando os elementos que 

estruturam a recém reforma da educação básica, bem como seu descompasso com a 

perspectiva de “escola única” e da “politecnia”, como concepção e princípio educativo 

fundamental para constituição de um ser social emancipado, que é capaz de romper com a 

noção privatista, meritocrática de um modelo de educacional neoliberalizante, sendo portanto, 

um estudo da sociológica da educação, que se valha da dimensão jurídico-política do processo 

educacional brasileiro, no que é concernente ao processo de elaboração e efetivação do 

“novo” EM no país, visando, com isso, compreender quais as diretrizes predominantes e, 

portanto, a real intenção desse projeto educacional para nossa sociedade, em especial para 

formação do “novo” trabalhador.   

 Esse estudo, ao seu termino, visa ter três desdobramentos e momentos de pesquisa, os 

quais se constituem como frentes diferentes e complementares de estudo, com a intenção de 

fornecer certas garantias e pertinência ao trabalho científico que se propõem em tela. Em 

primeiro lugar, já em curso, faremos um levantamento e revisão bibliográfica: livros, artigos e 

trabalhos acadêmicos sobre as discussões em torno da relação “Trabalho, Sociedade e 

Educação”, buscando conhecer quais as principais teorias que abarcam essa temática, assim 

como as principais correntes filosóficas e suas filiações teórico-metodológico, na intenção de 

melhor compreender quais as orientações político- educacionais que estão presentes na 

implementação do “Novo Ensino Médio”, constituindo a parte do estudo que será 

bibliográfica. Depois, também em curso, passaremos ao levantamento e análise da legislação 

educacional brasileira em geral e sua relação com ensino profissionalizante, desde a 

constituição de 1988 até a lei 13.415/17, em particular etc.  
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Por fim, nos ocuparemos de elaborar um estudo empírico qualitativo, comparativo e 

teórico-metodológico que demonstre a relação existente e factual entre a educação integral e 

integrada ao ensino profissionalizante de um Instituto Federal e de uma Escola Pública 

Estadual, da região do Triângulo Mineira, como forma de estabelecer as consonâncias e 

distâncias entre um projeto amplo de educação integral e integrada, em contraposição a outro 

que atenda ao caráter dual e mercadológico da educação, enraizado na teoria do “capital 

humano”, dentro de um recorte temporal de vai de 2018 a 2021. 

 

4 Resultados 

Em análise preliminar, percebe-se que a reforma do ensino médio tem em seu bojo 

uma perspectiva de educação tecnicista, própria da concepção do “capital humano”, com 

pouco apreço a uma formação científica, ampla, crítica e relacional no tocante às dimensões 

políticas, sociais, artísticas, culturais e do “mundo do trabalho”, como tem demonstrado as 

flexibilizações ocorridas no BNCC, que pouco priorizam o caráter propedêutico da educação 

na sua dimensão mais integral e relacional com o trabalho e outras dimensões da vida.  

Assim, a “nova” reforma do EM, trazida pela Lei 13.415/2017, se insere no contexto 

atual de desenvolvimentos de nossas forças produtivas, elevando em consideração a 

reestruturação produtiva, o Estado neoliberal e o caráter globalizante e subalterno de nossa 

economia. Nesse sentido, planejamento, currículo e avaliação guardam estreitas relações, ou 

melhor, o método usado para implantação e implementação das políticas públicas 

educacionais, bem como a forma de sociabilidade a que estamos cingidas revela mais sobre 

nossa real situação e os caminhos que trilhamos ou iremos trilhar do que a “frieza dos 

documentos” e/ou da letra da lei. Estudos deverão ser feitos para um maior entendimento e 

conhecimento da educação integral em tempos de neoliberalismo. 

Marx (2011), já argumentava que “educação popular5”, tal como é definida por ele, a 

cargo do Estado, é completamente inadmissível, uma coisa é fornecer uma formação 

técnica/profissional, necessária ao processo produtivo, outra bem diferente é formação 

crítica/política. Nessa mesma linha, Saes (2006), argumenta que numa sociedade de classe, 

gerida pelo Estado burguês, busca-se uma educação que atenda ao processo de produção, 

tanto no que tange ao conhecimento técnico necessário, bem como à ideologia própria a essa 

lógica, ao mesmo tempo em que se teme a educação demais, ou seja, que atenda a uma 

                                                           
5
 Educação crítica, que forma politicamente a classe trabalhadora. 
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formação política, crítica e questionadora, busca combater a educação de menos, que seja 

ineficiente para fornecer os conhecimentos operacionais da produção. 

 Mesmo que não seja papel principal da escola básica pública a formação de mão de 

obra qualificada, poderá essa contribuir com maior importância para esse fim e, ainda, 

cumprir sua função maior na manutenção da ideologia dominante. Sendo assim, parece haver 

uma complementaridade necessária entre a infra e superestrutura da sociedade (no caso aqui, 

trabalho e educação), as quais podem entender como uma irracionalidade racional na medida 

em que desqualifica a escola pública (inviabilizando uma formação mais ampla e crítica), para 

manter sua função política de manutenção de classe (FRIGOTO, 1993).  

De modo, a vir calhar à teoria do “capital humano6”, com as concepções que nega o 

trabalho como categoria central, de modo que, vai ficando evidenciado que o combate a 

perspectiva da “centralidade do trabalho7”, são elementos constitutivos e necessários para 

construção de um trabalhador de “novo” tipo, adequado as exigências do atual 

desenvolvimento das forças produtivas. O que nos leva a sustentar que há um fomento a uma 

forma renovada de sociabilidade, empregada pelas concepções hegemônicas na sociedade, 

realizada na interface de um modelo de Estado neoliberal e suas políticas públicas (em 

especial a educacional), ancorada pela perspectiva do capital nacional e internacional, de 

maneira a alcançar a subjetividade do trabalhador. Assim, trabalho produtivo e improdutivo 

são partes constituintes desse processo, no qual, valorize muito mais o trabalhador competente 

ao consciente.  

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Desse modo, parece bastante plausível a hipótese de que a reforma do Ensino Médio é 

uma estratégia governamental para atender aos interesses da classe dominante, que tem como 

um de seus objetivos diminuir os custos na preparação de mão de obra técnica, ao mesmo 

tempo em que retira, ao menos formalmente, qualquer possibilidade de formação integral de 

                                                           
6
 A Teoria do Capital Humano prega que o maior investimento na educação torna o indivíduo mais competente 

para concorrer no mercado de trabalho e que sua escolarização pode garantir uma posição melhor ou uma 
mobilidade social. Contudo, esta teoria deposita no indivíduo a responsabilidade por sua condição social. Esta 
teoria auxilia o capitalismo em seus anseios, formando a mão de obra útil e necessária com os valores e atitudes 
que fomentam e ajudam o capitalismo em sua perpetuação. 

7
 Essa teoria está ancorada em autores marxistas, podemos destacar Ricardo Antunes como um de seus 

defensores. A afirmação da centralidade do trabalho consiste em negar algumas teorias que buscam 
demonstrarem que o trabalho está em crise, como categoria central de sociabilidade humana, argumentando que 
a inserção de novas tecnologias no processo produtivo pode extinguir o trabalho vivo. 
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uma perspectiva crítica, de forma que o discurso da melhoria da qualidade da educação não 

reflete, de fato, sua real intenção (SAES, 2006).  

Nesse sentido, é possível afirmar com certo grau de segurança, endossado pelo 

materialismo, que o Estado tem uma função política para atender aos interesses da classe que 

domina economicamente e por consequência politicamente, sem desconsideramos as várias 

frações e divergências internas da burguesia, de maneira a evidenciar que a negligência da 

estrutura8 e do aparelho estatal, especialmente na esfera educacional, representa mecanismos e 

elementos estruturantes de domínio, de preservação e de aumento da taxa de lucro do 

capitalismo global. O que expressam a real intenção oficial, em dissonância com o discurso 

que tem sido propagandeado, de que a atual reforma do ensino médio traz, realmente, em seu 

bojo a qualificação do alunado, por meio do ensino profissionalizante integrado ao EM, 

garantindo maior empregabilidade, protagonismo e autonomia do educando, condições que 

tem se mostrado irreais, no contexto da primazia do capital sobre o trabalho, por meio da 

escola, assim como os cortes e o pouco apreço pela área educacional têm demonstrado que 

quando mais a educação é uma dimensão imprescindível para construção de um “novo” ser 

humano, mais se nota a pouca prioridade dada aos governos nessa área, o que contraria o 

discurso da prioridade defendido pela maioria, fato que, nos levam a concluir a ocupação 

propiciada aos segmentos empresariais e de organismos internacionais na gestão, orientação e 

principalmente na constituição hegemônica da perspectiva da educação, em especial a 

educação pública brasileira, que nada se relaciona com a perspectiva de constituição de 

homem total, integral e emancipado, da teoria marxista e em parte do projeto de reforma da 

educação básica, que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), vem propondo, de 

maneira a concluir, ao menos por hora que, o que está ocorrendo é justamente o 

acondicionamento a lógica produtiva e da reprodução da ideologia hegemônica já vigente. 

 

                                                           
8 A teoria materialista estruturalista nos ensina que as “estruturas” são ideologias e concepções de mundo que, no 
seu bojo, tem como principal tarefa a função de constituir e estruturar as idéias e práticas hegemônicas de seu 
tempo. Nessa, perspectiva é incorreto, ou ao menos incompleto, pensar que as estruturas têm uma única origem 
de atuação para realizar e que não estão articuladas dentro do processo maior da totalidade global, no caso da 
sociedade capitalista, a reprodução social, do capital e de sua ideologia. Nesse sentido, só é possível 
compreender essa corrente do pensamento social de modo não mecanicista e direto, na medida em que 
compreendemos que há diversos níveis ou instâncias da sociabilidade total, de modo que, mesmo que a 
reprodução do capital passe e necessite inevitavelmente do trabalho e, portanto, da “força de trabalho”, sua 
efetivação no “lucro” pode se realizar em outras instâncias e/ou estruturas, que necessariamente se liga a 
dimensão subjetiva e a ideologia.  
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OS PRESSUPOSTOS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR PARA O 

ENSINO DE HISTÓRIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
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Resumo  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) homologada em 2017 se tornará 
obrigatória na constituição de todos os currículos da educação básica em 2020. Em 
conseguinte, o que será ensinado nas escolas brasileiras será organizado a partir do que 
foi definido no documento, concluindo-se que fará parte do repertório cultural e 
intelectual da geração de alunos e alunas que serão formados nos anos que se seguem. 
Portanto, a importância deste documento, compartilha com o GT7 – Educação Básica, 
Trabalho e Formação Docente a preocupação com o que os profissionais da educação 
devem se deparar, obrigatoriamente, no cotidiano de trabalho enquanto sua função 
social de ensinar.  O recorte dado a disciplina de História se justifica tanto pela sua 
característica de formação política dos indivíduos quanto pela capacidade de se tornar 
instrumento de poder na construção das identidades. Consequentemente, a escolha 
teórica recai sobre a Teoria Crítica do Currículo, que ao contrapor a teoria tradicional, 
busca compreender o que o currículo faz com o aluno, ou seja, perceber as relações de 
poder e a ideologia construídas na seleção dos conteúdos. Para alcançar os objetivos do 
trabalho é necessária uma pesquisa qualitativa para analisar as unidades temáticas, os 
objetos de conhecimento e habilidades propostos no documento da BNCC e nos demais 
dispositivos legais que fundamentam tal política curricular. Além do levantamento 
bibliográfico quanto à teoria de currículo, fundamentado principalmente pelos estudos 
de Michael Apple (2006), que realiza uma crítica neomarxista em relação à teoria 
tradicional do currículo, por meio da análise econômica e das relações de produção que 
permeiam o ambiente escolar; de Michael Young (2011), que defende o currículo por 
disciplinas e afirma que estas são conjuntos de conhecimentos criados por especialistas, 
sendo que a escola tem a obrigação de ensiná-los aos alunos, como garantia de 
desenvolvimento da intelectualidade, ou, o que este autor denomina de “conhecimento 
poderoso”. Dessa forma, a proposta da BNCC é de formar sujeitos que atuem na 
sociedade de acordo com uma visão de mundo unilateral que exclui da História vários 
protagonistas, que se encontram a margem da ideia eurocêntrica de humanidade, visto 
que, o propósito do texto deste documento, atende a interesses de organizações 
internacionais, como a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), e 
interesses mercadológicos como a implementação de tecnologias educacionais, com o 
suporte de empresas do ramo educacional, como a Fundação Lemann. Ao afirmar que 

                                                             
1 Mestranda em Educação, PPGE-Centro Universitário Moura Lacerda, ritakneib@hotmail.com 
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de Ribeirão Preto/SP. E-mail: davidalessandra@uol.com.br 
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se propõe a construção de conteúdos comuns às diversas realidades brasileiras, a 
BNCC, na prática, pretende uma unidade que de fato só reforça o lugar da classe 
trabalhadora, formada na escola pública, e o da elite, que encontrará na escola privada 
uma estrutura muito mais eficiente para desenvolver as habilidades e competências 
esperadas. 
 
Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular. Currículo de História. Ensino 
Fundamental Anos Finais.  

 

1 Introdução – (Texto a seguir é apenas modelo) 

Desde a Constituição Federal de 1988 há a preocupação na construção de um 

currículo nacional que estabeleça conteúdos a serem desenvolvidos na educação básica 

de todo o País. Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96 (1996), 

essa ideia ganha reforço e subsidia a construção dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), promulgados a partir de 1997, que servem de aporte de conteúdos a serem 

trabalhados nas escolas brasileiras. No entanto, aparecem apenas como sugestão, não 

tendo obrigatoriedade de lei. A constituição Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

seguiu o mesmo caminho, ou seja, mesmo afirmando não ser um currículo, propõe os 

conteúdos, as habilidades e as competências que os estudantes brasileiros deverão 

desenvolver a partir de 2020, em todas as redes educacionais. Estes conteúdos e seus 

eixos temáticos, atendem demandas de mercado e foram definidas por um grupo de 

pesquisadores e representantes de setores privados da educação, denominado 

Movimento pela Base.    

 

1.1 Objetivos 

O presente trabalho é parte do projeto de pesquisa de mestrado em Educação, 

que visa analisar o currículo de História nos Anos Finais do Ensino Fundamental, 

proposto na BNCC, como uma política de currículo. Nosso intento é subsidiar reflexões 

acerca da formação de alunos desse nível de ensino; identificar as propostas dos 

conteúdos escolhidos como fontes formadoras de sujeitos, enquanto processo de 

alienação ou de emancipação, considerando que estudar o currículo é uma forma de 

construir alternativas possíveis às imposições ideológicas advindas das várias instâncias 

que compõem o tecido social. Assim sendo, nosso objetivo maior é compreender quais e 
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que tipo de conhecimentos e conteúdos a BNCC quer promover aos alunos dos Anos 

Finais do Ensino Fundamental, na disciplina de História. 

 

2 Referencial Teórico 

Para a compreensão da Base Nacional Comum Curricular é necessária a 

discussão sobre as teorias do currículo. Nesta pesquisa a escolha teórica recai sobre a 

Teoria Crítica, que ao contrapor a teoria tradicional, busca compreender o que o 

currículo faz com o aluno, ou seja, perceber as relações de poder e ideologia construídas 

na seleção dos conteúdos ensinados.   

Embora a BNCC não seja currículo, como descrito em seu próprio documento, 

as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades propostas deverão 

ser seguidas em todos os currículos dos sistemas de ensino de todo o País, como 

aprendizagens essenciais que garantam o direito ao conhecimento. Porém, afirma-se que 

as realidades locais serão respeitadas, pois os currículos serão construídos a partir das 

comunidades locais. Assim, a proposta da Base afirma que os currículos serão 

complementares a ela, à medida em  que são eles quem darão materialidade a tais 

aprendizagens através do currículo em ação. 

Para compor o corpo teórico, dentro da Teoria Crítica, foram escolhidos os 

autores José Gimeno Sacristán (2013), Michael Apple (2006) e Michael Young (2011), 

cada um a sua particularidade no entendimento do que é currículo. Gimeno Sacristan 

(2013) compreende o currículo como tudo que se refere a que ensinar e como ensinar, 

afirmando que o currículo transcende os tópicos do conhecimento, entendendo-o como 

processo. Segundo ele, há o currículo prescrito, o planejado, o organizado, o em ação e 

o avaliado. Assim, afirma que “o currículo é um campo de batalha que reflete outras 

lutas: corporativas, políticas, econômicas, religiosas, de identidades culturais, etc.” 

(p.29) 

Já Apple (2006) realiza uma crítica neomarxista à teoria tradicional do currículo, 

por meio da análise econômica da realidade e das relações de produção que permeiam o 

ambiente escolar. Critica o papel ideológico do currículo, afirmando que o mesmo não é 

neutro, nem inocente, mas que a seleção dos conteúdos que o compõe é resultado de 

interesses particulares de grupos dominantes. Assim, para se entender o currículo 

proposto, é necessário analisar tudo aquilo que regula o cotidiano escolar de maneira 

explicita, assim como aquilo que está implícito em valores e ações praticadas. 
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Young (2011) contrapõe os teóricos acima quando faz uma separação entre 

currículo e pedagogia. Aquilo que deve ser ensinado trata como currículo e refere-se ao 

conhecimento produzido pelas ciências, já o como deve ser ensinado é do campo da 

pedagogia, sendo outra discussão. Defensor do currículo por disciplinas, afirma que 

estas são conjuntos de conhecimentos criados por especialistas e que a escola tem a 

obrigação de ensiná-los aos alunos, como garantia de desenvolvimento da 

intelectualidade. 

Portanto, a defesa das disciplinas, o entendimento do currículo enquanto um 

campo de disputa de poder, a construção histórica dos conteúdos, assim como a 

percepção dos interesses ocultos nas temáticas são os nortes para o desenvolvimento 

desta pesquisa.  

Neste sentido, de acordo com Girotto (2018) a construção da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e sua aprovação pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE) tem sido alvo de muitas críticas e envolta a várias polêmicas. Consolidada de 

acordo com a gestão neoliberal do Estado capitalista, tem na sua elaboração, como 

principais sujeitos, grupos empresariais. Por meio de currículos padronizados e 

avaliações externas, ampliam o controle do trabalho docente, responsabilizando-o pelo 

fracasso escolar.  Cândido e Gentilini (2017) igualmente, fazem a discussão acerca do 

que implicará uma Base Nacional para a autonomia escolar e a construção dos Projetos 

Político-Pedagógicos. Para dar fundamentação à pesquisa, e atribuir a ela caráter 

histórico, os autores comparam a BNCC aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), principalmente, destacando o silêncio contido no novo documento em relação 

ao anterior. Ainda assim, afirmam que ambos têm como principal problema a ausência 

das escolas na escolha dos conteúdos e das metodologias.  

Assim, percebe-se que tal escolha é estabelecida a partir da lógica de mercado. O 

que, segundo os autores acima mencionados (Cândido e Gentilini, 2017), restringe a 

autonomia das escolas e dos professores. De acordo com Antônio Flávio Moreira 

(2007), o debate sobre os conhecimentos escolares, procedimentos, relações sociais, 

transformações que se querem efetuar nos alunos, assim como os valores e identidades, 

devem acontecer a partir dos educadores, para evitar a neutralização e o silenciamento. 

Barreto (2016) confirma a ideia acima demonstrando como as parcerias privadas 

têm influenciado a construção da Base, principalmente na elaboração de materiais 

didáticos para adequar os conhecimentos às exigências das avaliações externas, 
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excluindo os professores das decisões, treinando-os para reproduzir o descrito nas 

apostilas. Segundo a autora, “entre a BNCC que chega a determinar 

conteúdos/competências e a avaliação externa censitária, a uniformidade esvazia a 

complexidade do processo pedagógico, excluindo os professores concretos das decisões 

relativas a ele” (p.778). 

Ao examinar especificamente a disciplina de História em relação à BNCC, Abud 

(2017) discute a utilização do currículo como instrumento hegemônico na sociedade. 

Enxergando o currículo de História como espaço de disputa, visto que: 

 
  [...] o conhecimento histórico é a principal ferramenta na construção da 
consciência histórica, que articula o passado com as orientações do presente e 
com as determinações de sentido com as quais o agir humano organiza suas 
intenções e expectativas no fluxo do tempo (ABUD, 2017, p.15)  

 

Assim, a disciplina de História é vista como a responsável pela formação política 

dos estudantes, e por isso é campo de batalha que precisa ser disputado por todos os 

setores da sociedade. Para compreender a construção do currículo de História, norteado 

pela Base, Abud (2017) discute as possibilidades de produção do conhecimento 

histórico e como este alcança a sala de aula, concluindo que a escolha feita, na segunda 

versão do documento, é a narrativa cronológica e temporal,  apresentada na maioria dos 

currículos, desde os primeiros tempos da história da educação brasileira. Este modelo de 

currículo  mantém a visão política, centrada nos fatos institucionalizados e exclui as 

minorias. Pereira e Rodrigues (2017), afirmam que isso decorre do fato de essa 

disciplina compor a identidade do povo a partir dos conteúdos que são selecionadas para 

tal. Para esses autores, “[...] a História é uma disciplina que se presta ao esquecimento e 

à atualização, ao silenciamento e à voz, e por fim, ao direito e à justiça” (p.30). 

 Martins (2017) buscou analisar o contexto de produção da Base, que considera 

um aspecto importante para entendê-la. Afirma que a Base não é  currículo em si, como 

o próprio documento se apresenta mas,  um elemento norteador para gerar os currículos 

a partir de elementos comuns a todo o País. Porém, o autor reflete que, como o Brasil se  

encontra mergulhado em crise política, retirando, em 2016, a presidente do poder,  que 

foi tomado por outras forças políticas,  que defendem igualmente,  a reforma do ensino 

médio e a proposta de escola sem partido. Esta política de Estado  adotado pelas forças 

políticas que assumiram o poder,  conta com o apoio de vários segmentos da sociedade, 
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especialmente as fundações privadas de educação, reunidos no que se autodenomina 

Movimento pela Base Nacional Comum (MBNC). 

Este Movimento interessado na formação de professores e na produção de 

materiais didáticos, tem representado a sociedade civil, assim como tem sido o meio de 

interpretação do processo para a sociedade como um todo. Fator que levou Martins 

(2017) concluir como decorrente do contexto de falta de legitimidade política em que se 

inserem todas estas discussões, visto que “não haver projeto de sociedade que pudesse 

fazer valer a construção coletiva geradora do consenso para a Base” (p.60). 

Assim, a construção da Base acontece em meio a diversas críticas e 

possibilidades, por isso a necessidade de analisar sua versão definitiva. Já o recorte 

quanto ao campo da História se justifica pela multiplicidade de batalhas travadas na 

construção de uma identidade que deveria abranger toda a população e não ser um mero 

instrumento de poder. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Esse estudo parte de uma pesquisa qualitativa, com análise documental das 

unidades temáticas, dos objetos de conhecimentos e habilidades propostos pela BNCC 

de História para os anos finais do ensino fundamental. Quanto ao levantamento 

bibliográfico nos apoiamos nos estudos sobre teorias de currículo, políticas de currículo 

e ensino de História. Tal estratégia metodológica se deve a relevância sócia histórica do 

tema e sua contemporaneidade, assim como a dificuldade de se encontrar bibliografia 

específica a respeito do que se deseja estudar.  

 

4 Resultados 

 O contexto da produção do texto encontra legitimidade em leis que defendem a 

necessidade de conteúdos comuns a todos os estudantes do País, como a Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996 (BRASIL, 1996), os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (1998) e o Plano Nacional de Educação (2014-2024).  

 A elaboração da BNCC  se iniciou a partir da implementação do novo PNE 

(2014-2024) por meio de consulta pública organizada em parceria com entidades 

educacionais como o Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e a 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME).   A primeira 
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versão foi apresentada em um portal criado pelo MEC em 2015, com canais de 

comunicação e meios de participação da sociedade no processo de construção da 

BNCC. A partir da participação pública em debates e no próprio portal, foi elaborada 

uma segunda versão, apresentada pelo Ministério da Educação (MEC) em 2016.  

Porém, uma terceira versão do documento é a que foi homologada. 

 Nesta versão a BNCC tem “caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver.” 

(BRASIL, 2017). Estabelece então, que os conteúdos que foram selecionados devem ser 

apreendidos por todos os alunos em caráter obrigatório. Tendo acesso a todas essas 

aprendizagens, pretende-se “a formação e o desenvolvimento humano global, em suas 

dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica” (BRASIL, 2017), 

ficando definido a partir desses tópicos as dimensões e o sentido da educação nacional, 

a partir de 2020, com a implantação da Base.  Contudo, não há uma definição de tais 

termos, que são amplos em suas significações, mas que não são devidamente 

apropriados pelo texto; logo, deve-se pensar a partir dos conteúdos selecionados o que 

se espera da formação educacional brasileira. 

 Como referência para o desenvolvimento dos currículos dos sistemas de ensino 

de todo Brasil, a elaboração da Base também integra uma política nacional alinhada à 

formação de professores, à avaliação, à produção de material didático e à oferta de 

estrutura para o desenvolvimento educacional, pela garantia de um mesmo nível de 

aprendizagem em todo o País. Logo, percebemos que não são só conteúdos 

selecionados para garantir o direito à aprendizagem, mas um movimento de adequação 

da educação aos interesses políticos e econômicos dos blocos hegemônicos que 

atualmente estão comandando a educação no País. 

 Portanto, à luz da teoria crítica, a BNCC é compreendida não só pelos conteúdos 

que elencou, mas também por aqueles que silenciou, ou melhor, excluiu. Entretanto, é 

possível perceber as influências do mercado e da lógica neoliberal nessa escolha, como 

exemplo, podemos mencionar a articulação do Movimento pela Base Nacional Comum 

(MBNC), que se descreve como um “grupo não governamental de profissionais e 

pesquisadores da educação que atua, desde 2013, para facilitar a construção de uma 

Base de qualidade.” (MBNC, 2016). Entre seus membros estão representantes de 

organizações educacionais que pertencem a grandes empresas, como a Fundação 

Lemann e o Banco Itaú. O MBNC recebeu também o apoio do Banco Mundial,  Fator 
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que reforça a ideia da construção ideológica do currículo e da perspectiva de 

manutenção do status quo. 

 Para uma educação que contraste com tal proposta, um dos expoentes da teoria 

crítica de currículo, Michael Young (2011) argumenta que aquilo que deve ser ensinado 

é o que se refere ao conhecimento produzido pelas ciências. Defensor do currículo por 

disciplinas, afirma que estas são conjuntos de conhecimentos criados por especialistas e 

que a escola tem a obrigação de ensiná-los aos alunos, como garantia de 

desenvolvimento da intelectualidade. 

 Diante dessa perspectiva de currículo, a Base pode ser criticada em inúmeros 

pontos, por exemplo, quando trata de uma construção nacional que afirma respeitar as 

diversidades regionais, porém deixa pouco espaço para a atuação das mesmas. Outro 

autor da teoria crítica de currículo, Michael Apple (2001) ao escrever sobre a construção 

de programas nacionais de currículo vai ser enfático em problematiza-los. Segundo ele,  

 

a tomada de decisões local é glorificada pela retórica política, 
ao mesmo tempo em que é aprovada uma legislação para 
implementar programas nacionais de ensino, um currículo 
nacional e provas nacionais. Exige-se a ênfase no pensamento 
crítico, ao mesmo tempo que censura aos programas e materiais 
escolares aumenta. (APPLE, 2001, p.12)  

 

 Neste sentido, ou respeitamos as regionalidades ou, como prescreve a Base, 

temos provas nacionais, que obviamente,  estarão alinhadas com os conteúdos centrais 

deste documento, e reproduzidas nos programas de livros didáticos e outros materiais 

escolares. Ou seja, embora se afirme respeitar as diversas diferenças regionais e 

culturais, certamente serão privilegiadas apenas as práticas da cultura hegemônica, tidas 

como nacional. Outra importante questão curricular,  se evidencia em uma das ações 

propostas pela a BNCC, em que se afirma que as comunidades escolares deverão 

“decidir sobre as formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares” 

(BRASIL, 2017), o que contrapõe a ideia central da teoria de Young (2011, p.618), que 

esclarece, “em termos curriculares, não há alternativa às disciplinas que se mostre 

adequada e que defina os conceitos que queremos que os estudantes adquiram”, ou seja, 

para estudiosos da teoria crítica de currículo, é somente por meio das disciplinas que os 

alunos adquirem o conhecimento científico de cada disciplina, que, segundo Young 
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(2011, p. 618), “consistem em conjuntos de conceitos relativamente coerentes que se 

relacionam distinta e explicitamente entre si”. 

 Em outra ação, a BNCC define que se devem “conceber e pôr em prática 

situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos nas aprendizagens” 

(BRASIL, 2017). Mais uma vez encontramos em Young (2011) uma resposta a tal 

definição, afirmando que a finalidade do currículo é o “desenvolvimento intelectual dos 

estudantes; ou seja, não deve ser tratado como um meio para motivar estudantes ou para 

solucionar problemas sociais”. (p.614) 

 Ainda, segundo Young (2011), tal desenvolvimento ocorre a partir de conceitos, 

não por meio de conteúdos ou habilidades, como propõe a Base. Os conteúdos servem 

para que os estudantes adquiram conceitos; valendo-se da teoria de Vygotsky, Young 

(2011) afirma que as escolas são os lugares onde as experiências dos alunos se 

transformam em “objetos de pensamento”, reunidos em disciplinas, o que também 

contradiz o proposto pela Base, quando dispõe que se deve contextualizar as 

experiências dos alunos. Os autores críticos do currículo discordam dessa posição, como 

podemos observar no pensamento de Young (2011, p. 614), quando afirma que “os 

estudantes não vão à escola para aprender o que já sabem”; e Gimeno Sacristán (2013, 

p. 32) quando observa que “a cultura escolar rivaliza, sobrepõe-se e relaciona-se com a 

cultura prévia de referência dos sujeitos”.  

 Ao selecionar os conteúdos, os autores da Base projetaram sobre dez 

competências gerais que os estudantes devem adquirir ao longo de sua trajetória escolar. 

Tais competências estão alinhadas com o exercício da cidadania e do mundo trabalho, 

na conformação de indivíduos de acordo com a Agenda 2030 da ONU, que enfatiza a 

necessidade do desenvolvimento sustentável junto a erradicação da fome e da miséria. 

 Entre as competências dispostas pela Base estão a valorização dos 

conhecimentos historicamente produzidos, as diversas manifestações artísticas, o 

estímulo à curiosidade intelectual e a abordagem científica. Contudo, o documento da 

BNCC, ao listar as habilidades específicas para adquirir tais competências, no caso da 

disciplina de História, há o predomínio da visão eurocêntrica, do homem branco e de 

sua produção, o que caracteriza valores estéticos e simbólicos de uma cultura específica, 

que acarreta nos estudantes uma visão subjugada de culturas diferentes, enraizando 

sentimentos de preconceito e não aceitação do outro. Além disso, demonstra sua visão 

mercadológica, ao pretender a utilização de tecnologias digitais, como uso das TICs, 
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com a adaptação da escola aos interesses econômicos e a reprodução, ainda maior das 

desigualdades sociais, visto que as escolas privadas terão pleno uso de tais ferramentas, 

enquanto as públicas ficarão com o mínimo que os governos investem em educação. 

 Esse abismo foi denunciado por associações científicas, profissionais, 

movimentos sociais e de trabalhadores, nas audiências públicas organizadas pelo 

Conselho Nacional de Educação, enfatizando que a  

 

Base[...] tem como principal objetivo ocultar um dos principais 
problemas da educação pública brasileira: a desigualdade de 
condições de ensino e aprendizagem as quais estão submetidos 
milhares de professores e alunos em todo o país. (GIROTTO, 2018, 
p.17) 
 

 

 Assim, amplia a diferenciação do que é escola para os ricos e o que é escola para 

os pobres, enquanto acredita fazer o contrário. Com isso, fica explícita a preparação 

para o mundo do trabalho, quando afirmam que os estudantes devem agir com 

cooperação, flexibilidade e resiliência, definindo mais o que os alunos devem saber 

fazer, do que devem saber, muito menos como vão adquirir capacidade e refletirem 

sobre o saber fazer. Embora temos ciência de   

 
que nenhum currículo é neutro; pelo contrário, apresenta dimensões 
ideológicas, advindas das escolhas condicionadas pelas perspectivas e 
experiências dos dirigentes de ensino, gestores e professores. Quando 
nos colocamos a discutir o currículo com a comunidade, por exemplo, 
estamos compartilhando dessas escolhas ideológicas (CANDIDO, 
GENTILINI, 2017, p. 332) 

  

Nessa situação podemos incluir o currículo de História, que se constitui num 

campo de batalha na construção das identidades, que é o espaço mais ideológico do 

currículo, à medida que é a partir do conteúdo selecionado que será construída a 

memória coletiva. Como o próprio documento define  a área de Ciências Humanas 

contribui para que os alunos adquiram conhecimento da realidade a partir das noções de 

tempo e espaço. (BRASIL, 2018, p. 353) Assim, os alunos devem ser capazes de 

compreender, interpretar e avaliar os significados das ações realizadas ou que se 

realizam em sociedade,  contexto que os tornam responsáveis pelo conhecimento e por 

aquilo que se realiza entre os mesmos e com a natureza.  
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É sob a perspectiva de que o passado se relaciona com o presente, e que deve ser 

pensado a partir de tal, que o texto sobre História nos anos finais do ensino fundamental 

vai se estruturar. Entende-se que a História é a correlação de forças de enfrentamentos e 

batalhas para a produção de sentidos e significados. Estabelece-se o conhecimento que 

parte do Eu e vai ao encontro do Mundo, entendendo uma lógica que parte do micro 

para o macro, enfatizando aquilo que o aluno reconhece enquanto pertencente. Ao 

descrever como esse processo acontecerá, a orientação é que a utilização de fontes 

históricas seja um exercício constante para que os docentes, junto com os discentes  

desempenhem “o papel de agente do processo de ensino e aprendizagem, assumindo, 

ambos, uma ‗atitude historiadora’ diante dos conteúdos propostos” (BRASIL, 2018, p. 

398).  Pois, segundo os autores do documento da Base, esses processos de identificação, 

estimulam o pensamento. Fica evidente o entendimento que o aprender a aprender é 

mais importante que o aprender o que já foi produzido socialmente, distanciando os 

alunos do que Young (2014) chama de conhecimento poderoso, ou seja, aquele que 

possibilita aos alunos a compreensão contextualizada do mundo. 

Ainda, em relação à disciplina de História, a Base descreve que “a comparação 

em História faz ver melhor o Outro” (BRASIL, 2018, p.399) citando como exemplo, a 

comparação entre pinturas corporais, indígenas e urbanas, reforçando uma visão do 

outro a partir da visão do aluno, que reafirma a ideia de construção de uma visão 

eurocêntrica. Ainda que defenda a contextualização, não a justifica a partir da ideia de 

que as ações tem significado em seu momento histórico e traduzem visões de mundo 

que divergem da atualidade. Pois, segundo o documento,  “o exercício da interpretação 

– de um texto, de um objeto, de uma obra literária, artística ou de um mito – é 

fundamental na  formação do pensamento crítico.” (BRASIL, 2018, p.399). Há a defesa 

de que o conteúdo específico tem como objetivo “estimular a autonomia de pensamento 

e a capacidade de reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar 

nos quais vivem” (BRASIL, 2018, p.400), o que sem problematização das origens de 

tais ações, é uma tentativa de conformar os indivíduos, no caso, os alunos, à ordem 

vigente, em vez de promover o pensamento crítico. 

Quanto a estrutura do documento, optou-se pela organização cronológica dos 

conteúdos, o que, segundo Moreno (2016, p. 17)  
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não guarda nenhuma relação plausível com a maturidade cognitiva ou 
sociocultural dos estudantes. O único critério de anterioridade é a 
relação cronológica/causal da informação histórica. A priori não há 
nada que justifique que um aluno no 6º ano deva estudar História 
Antiga e no 9º ano, História Contemporânea. O esperado seria que no 
7º ano o estudante fosse capaz de rearticular os conceitos e as 
habilidades que aprendeu no 6º ano, acrescentando novos saberes, 
estabelecendo, assim, uma espiralidade do conhecimento e 
possibilitando uma ampliação da sua consciência histórica. 

 

 Ao seguir tal temporalidade, há uma divisão em unidades temáticas que se 

subdividem em objetos de conhecimento, os quais possuem habilidades especificas a 

serem desenvolvidas. Estas são de responsabilidade dos professores, que ao executarem 

o currículo em ação devem consolidá-las nos alunos, formando sujeitos capazes de 

compreender acontecimentos históricos para se posicionar e intervir no mundo 

contemporâneo com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários; exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o 

respeito; além de produzir e utilizar tecnologias digitais de informação de modo crítico, 

ético e responsável, de acordo com as competências especificas para esse conteúdo e 

nível de ensino. (BRASIL, 2018, p. 402) 

 

5 Considerações Finais 

 
 Na compreensão de que a política curricular de elaboração de um currículo 

nacional  sofreu influências das classes dominantes locais, representadas pelos membros 

do Movimento pela Base Nacional Comum, mas também com interferências de 

organismos internacionais, como o Banco Mundial, é plausível a sua interpretação 

ideológica na constituição dos conteúdos que serão ensinados nas escolas de todo o 

País,  para atender a interesses políticos, que se comportam como reprodutores da 

ordem social vigente e da manutenção do status quo. Sob o discurso de igualdade e de 

promoção da qualidade educacional, além da roupagem de modernização com a 

implementação das tecnologias, e por meio de uma falsa democracia disfarçada de 

participação popular pela consulta pública, a BNCC do ensino fundamental já é uma 

realidade, visto que editoras, grupos educacionais e sistemas de ensino se encontram 

entusiastas na construção de novos currículos, enquanto professores e acadêmicos 

questionam os interesses ocultos nesse processo. Enquanto a população em geral assiste 

a propaganda veiculada em emissoras de canal aberto, em que a Base aparenta acabar 
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com as desigualdades educacionais regionais e promover uma educação de qualidade 

em todo o País. 

 Assim, cria-se um consenso acerca dos currículos que estão sendo elaborados e a 

população vai se familiarizando com os nomes, naturalizando os conhecimentos que a 

partir de 2020, serão obrigatoriamente, ensinados em todo o Brasil. E o MBNC, como 

um grande “amigo” da educação, se disponibiliza nas redes para esclarecer todas as 

dúvidas e dar o caminho para que estas mudanças, que consideram tão positivas, sejam 

concretizadas, atendendo a seus interesses. Cabe aos professores agora compreender 

esse processo e atuar, como a própria Base sugere, no currículo em ação, como 

resistência a essa construção hegemônica de sujeitos.  
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Resumo 

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é local de disputas entre dois projetos de 
educação: um voltado à formação para o mercado de empregos, hegemônico, e outro contra-
hegemônico, que visa a emancipação no mundo do trabalho, defendida como educação 
integral, politécnica ou omnilateral. Insere-se nesse campo de disputa a criação dos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), instituições que, em sua lei de criação (Lei 
11.892/08), destinam-se a oferta prioritária de EPT. A presente pesquisa objetivou estudar os 
Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI) referentes aos períodos 2012 a 2016 e 2019 a 
2023 de um IF localizado na Região Centro-Oeste do Brasil. Buscou-se identificar se houve 
diferença entre o primeiro PDI e o segundo acerca do posicionamento desta unidade de ensino 
sobre em qual dos referidos projetos de educação se enquadra. A pesquisa foi construída pela 
ótica de um quadro teórico constituído por produções de autores que discutem o campo de 
pesquisa Trabalho e Educação, como Antunes e Alves (2004), Frigotto (2012), Frigotto, 
Ciavatta e Ramos (2012), Kuenzer e Grabowski (2016), Moura (2013), Moura (2014), Moura, 
Lima-Filho e Silva (2015), Silva (2016) e outros. Utilizou-se de abordagem qualitativa com 
procedimento de análise documental dos documentos descritos acima, a partir de categorias 
analíticas (BARDIN, 2011). Apresentou-se as percepções obtidas por meio de identificação e 
comparação da incidência de repetições das categorias entre os documentos, verificando o 
posicionamento da instituição em sua proposta educacional. Os resultados apontaram que, 
mesmo em meio a contradições existentes nos documentos, os dois PDI orientam ações 
institucionais nos quinquênios sinalizados para a formação omnilateral. Pode ser observado 
também que a nova versão do (2019-2023) sinaliza, ainda mais, para a formação 
emancipadora de seus estudantes, o que se depreende como forma de demarcação política 
pela defesa da educação pública gratuita de qualidade nos anos que virão. 
 
Palavras-chave: Formação emancipadora. Ensino Médio Integrado. Educação Profissional 
Tecnológica. 
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1 Introdução 

A Educação Profissional Tecnológica (EPT) no Brasil, desde os seus primórdios, 

encontra-se em um campo de disputa entre proposta hegemônica, disposta a atender os 

interesses do capital, e outra contra-hegemônica, centrada na formação humana com proposta 

emancipatória. 

A significativa expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

entre os anos de 2003 e 2016, instiga a importância do debate sobre em qual dos dois projetos 

de educação, essa expansão se deu. Compõem a Rede os Institutos Federais de Educação 

Ciência e Tecnologia (IF), os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), as 

Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais, o Colégio Pedro II e a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (BRASIL, 2008). 

No presente artigo, sob a ótica da lei de criação dos Institutos Federais (Lei 

11.892/08), analisaram-se os Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI), correspondentes 

aos anos de 2012 a 2016 e de 2019 a 2023 de um Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Centro-Oeste brasileiro. Discutiu-se, de maneira comparativa, por meio de 

análise dos documentos, o posicionamento da instituição em sua proposta educacional 

positivada nesses documentos. A ideia de comparar os dois PDI se dá na perspectiva de 

analisar se houve preocupação maior ou menor, nos dois momentos históricos distintos, de 

demarcar posicionamento sobre qual modelo de educação se planejava exercer nos 

quinquênios abarcados pelos PDI. 

Realizou-se, então, discussão teórica sobre os campos de disputa da EPT em um país 

de capitalismo periférico como o Brasil. Nesse sentido, buscou-se perceber o posicionamento 

desse Instituto Federal mediante estudo dos PDI, e apresentar as percepções obtidas levando-

se em consideração o contexto de elaboração dos dois documentos e a necessidade de 

demarcar posicionamento institucional diante de um momento histórico de ataques às 

instituições públicas de ensino. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo desse estudo é analisar as versões do PDI de um IF, identificando se houve 

diferenças entre as duas versões no que se refere ao posicionamento da instituição acerca do 

projeto de educação, se voltado para a formação mercadológica ou atento à formação integral.  
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2 Referencial Teórico4 

Quando se faz um levantamento histórico sobre o estabelecimento da Educação 

Profissional Tecnológica no Brasil, desde a criação da Escola de Aprendizes e Artífices em 

1909, percebemos que a função social das instituições de EPT se transformou e ampliou de 

maneira significativa ao pensar na educação como um direito de todos. De uma instituição 

que se propunha a um papel assistencialista dos “desvalidos”, para a consolidação de polos de 

inovação que hoje caracterizam alguns Institutos Federais originados no início do século XX, 

foram vários decretos e leis que, por vezes, avançaram ou retrocederam em propostas 

emancipadoras de educação pública, laica e gratuita. 

Faz-se necessário compreender que a EPT no Brasil se insere dentro das condições 

materiais e culturais de um país na periferia do capitalismo mundial. Condições que se 

traduzem na necessidade da juventude em começar a trabalhar antes de iniciar um curso de 

nível superior. Os cursos profissionalizantes representam uma alternativa para, supostamente, 

ocupar melhores posições no mercado de empregos.  

Moura (2013), apresenta críticas de Marx, Engels e Gramsci à profissionalização 

precoce. Porém, ao trazer para a realidade brasileira e tentar dialogar com possíveis 

contribuições desses autores para a EPT no Brasil, considera-se que a integração da última 

fase da educação básica com a educação profissional, poderia ser alternativa para formação 

que não visasse o mero adestramento de mão de obra, mas a formação humana integral, 

omnilateral ou politécnica. O Ensino Médio Integrado, que tem prioridade de oferta na lei de 

criação dos Institutos Federais, seria um caminho para a formação de uma sociedade mais 

justa, uma vez que distoa de proposta de ensino que apenas prepare mão de obra a ser 

consumida pelo mercado. 

O primeiro campo de disputa em que a EPT se encontra é o de projeto hegemônico de 

sociedade, que se propõe a atender aos interesses do capital e, por isso, preocupa-se com uma 

educação voltada a formar mão de obra que sustente esse mercado. O segundo estabelece 

centralidade na formação humana e na transformação social. O papel da educação é o de 

promover o conhecimento técnico-científico relacionando com a totalidade social e 

promovendo a compreensão das correlações de força da sociedade, sendo por isso um projeto 

contra hegemônico. Sobre os projetos em disputa, afirma Moura (2014)  

Não há, no campo da educação, a possibilidade de neutralidade. A ação educativa 
está intrinsecamente vinculada a um projeto político, a uma questão política, e, 

                                                             

4 Algumas das discussões apresentadas aqui estão presentes em outro trabalho aprovado para apresentação no 
XVI Encontro Nacional da ABET. 
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portanto, ela contrapõe-se a um projeto que está estabelecido ou irá fortalecer esse 
projeto. O discurso técnico, de que se pode fazer uma educação de qualidade 
fundamentada em um determinado conjunto de conhecimentos e técnicas para 
transmitir esses conhecimentos, é falacioso. Porque, no momento em que se assume 
a neutralidade e existe um projeto que é hegemônico, a neutralidade tende a 
fortalecer o projeto hegemônico e, portanto, a “neutralidade deixa de ser neutra”. Por 
isso não se pode pensar em uma posição neutra na educação. Existe, essencialmente, 
uma posição política quando fazemos essa discussão (MOURA, 2014, p. 31). 

  

Concordando que não existe neutralidade no campo educacional, pretende-se perceber 

de que forma a instituição escolhida para o estudo se posiciona com relação à EPT. Não se 

pode pensá-la dissociada das condições que a educação se apresenta em uma sociedade 

capitalista periférica como o Brasil. A integração da educação profissional com a educação 

geral, uma das propostas da EPT, se insere em uma dualidade, considerando que se 

confrontam os interesses entre a preparação de mão-de-obra rápida e flexível para o mercado 

ou a formação humana integral.  

Contribuem para essa discussão Kuenzer e Grabowski (2016). De acordo com esses 

autores, é necessário considerar que cada sociedade, de acordo com o contexto de 

desenvolvimento das suas forças produtivas, irá formular projetos pedagógicos que atendam 

às demandas de formação de subjetividades conforme suas necessidades produtivas. São 

elementos fundamentais para pensar a EPT as transformações estabelecidas com o 

desenvolvimento do regime de acumulação flexível, que se desenvolveu a partir dos anos 

1970. Caracterizado, principalmente pelo Toyotismo, o regime exige novas formas de 

disciplinamento, buscando novas formas de submissão da classe trabalhadora aos processos 

flexíveis que precarizam e desumanizam a força de trabalho. 

É com o desenvolvimento dessa nova forma de sociabilidade que se faz necessário 

ofertar não somente a formação técnica, mas também a educação geral. Ela é fundamental 

para a formação de subjetividades flexíveis e afere a possibilidade de exercer e aceitar 

múltiplas tarefas no trabalho flexibilizado (KUENZER; GRABOWSKI, 2016). O capital 

demanda a ampliação da oferta de ensino básico para a classe trabalhadora devido ao 

crescente uso de tecnologias no processo produtivo. Assim a junção da formação geral com a 

técnica permite a criação de um trabalhador multitarefa, polivalente, capaz de atender às 

demandas do trabalho flexibilizado.  

Antunes e Alves (2004), também analisam o regime de acumulação flexível e seus 

impactos no mundo do trabalho na contemporaneidade. A partir do conceito de subsunção, 

desenvolvido em Marx, esses autores abordam sobre a busca da qualificação profissional 

como elemento de captura da subjetividade dos trabalhadores, pois:  
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Desde a sua origem, o modo capitalista de produção pressupõe um envolvimento 
operário, ou seja, formas de captura da subjetividade operária pelo capital, ou, mais 
precisamente, da sua subsunção à lógica do capital (observando que o termo 
“subsunção” não é meramente “submissão” ou “subordinação”, uma vez que possui 
um conteúdo dialético – mas é algo que precisa ser reiteradamente afirmado). O que 
muda é a forma de implicação do elemento subjetivo na produção do capital, que, 
sob o taylorismo/fordismo, ainda era meramente formal e com o toyotismo tende a 
ser real, com o capital buscando capturar a subjetividade operária de modo integral 
(ANTUNES; ALVES, 2004, p. 344). 

  

A racionalização das forças produtivas estabelecidas com o toyotismo no contexto de 

mundialização do capital, pós-1970 até o momento atual, exigiram a “captura integral da 

subjetividade operária” (Ibidem, p. 345). E o faz apropriando-se cada vez mais da dimensão 

intelectual do operário, o qual seu saber intelectual é transferido para a máquina. Os autores 

afirmam que, à medida em que a máquina não pode suprimir o trabalho humano, exige-se 

maior interatividade entre a máquina “inteligente”, por assumir parte do saber intelectual do 

trabalho e a subjetividade do trabalhador. Esses elementos vão criar outros fetiches, assim 

explicados pelos autores:  

Na verdade, com a aparência de um despotismo mais brando, a sociedade produtora 
de mercadorias torna, desde o seu nível microcósmico, dado pela fábrica toyotista, 
ainda mais profunda e interiorizada a condição do estranhamento presente na 
subjetividade operária e dissemina novas objetivações fetichizadas que se impõem à 
classe-que-vive-do-trabalho. Um exemplo forte é dado pela necessidade crescente de 
qualificar-se melhor e preparar-se mais para conseguir trabalho. Parte importante 
do “tempo livre” dos trabalhadores está crescentemente vo ltada para adquirir 
“empregabilidade”, palavra-fetiche que o capital usa para transferir aos 
trabalhadores as necessidades de sua qualificação, que anteriormente eram em 
grande parte realizadas pelo capital (Ibidem, p. 347, grifos dos autores). 

  

Quando analisamos a EPT a partir do ponto de vista do projeto hegemônico de 

educação, compreende-se que ela se materializa capturando a subjetividade do trabalhador por 

meio da equação em que a qualificação é diretamente proporcional à empregabilidade. A 

oferta de cursos que otimizem as condições de produção do regime de acumulação flexível se 

estabelece tanto na esfera privada como na pública, objetivando-se a formar a classe 

trabalhadora para estar disponível no mercado, e não necessariamente empregá-la. 

Porém, a oferta de educação à classe que vive do trabalho será sempre precarizada e, 

mesmo que se ampliem as possibilidades de formação, perpetua a dualidade estrutural na 

educação, que mantém as classes dominantes em posições de mando.  

Em decorrência, a divisão social e técnica do trabalho constitui-se estratégia 
fundamental do modo de produção capitalista, fazendo com que seu metabolismo 
requeira um sistema educacional classista e que, assim, separe trabalho intelectual e 
trabalho manual, trabalho simples e trabalho complexo, cultura geral e cultura 
técnica, ou seja, uma escola que forma seres humanos unilaterais, mutilados, tanto 
das classes dirigentes como das subalternizadas. É claro que isso não ocorre de 
forma mecânica, mas em uma relação dialética em razão das forças que estão em 
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disputa e que, em alguma medida, freiam parte da ganância do capital (MOURA; 
LIMA-FILHO; SILVA, 2015, p. 1059). 
 

Segundo Moura, Lima Filho e Silva (2015), pesquisadores sobre a EPT no Brasil, a 

educação da classe trabalhadora na perspectiva de Marx e Engels deve compreender a 

educação mental, a educação física e a instrução tecnológica. Desse modo, alcançaria a 

formação integral do ser humano, conceituada como politecnia, caminho único para a 

omnilateralidade. Esses três elementos seriam indissociáveis e possibilitariam que a classe 

trabalhadora se elevasse acima das outras classes. 

Desenvolve-se a partir disso e da análise da realidade brasileira, na qual a maior parte 

da juventude precisa entrar muito cedo no mundo do trabalho, a defesa do currículo integrado. 

Currículo voltado não para os interesses do mercado e sim para atender aos interesses da 

classe trabalhadora e, para que esta alcance a formação humana integral.  

Em sua dissertação de mestrado, Silva (2016) afirma:  

O currículo integrado (pensado de acordo com a politecnia) constitui uma proposta 
originada nas concepções marxianas de educação e incorpora a concepção de 
politécnica e omnilateralidade, portanto é aquela que defendemos por entender que 
ela se contrapõe às orientações liberais para as políticas educacionais e representa a 
formação necessária para emancipação humana (SILVA, 2016, p. 9). 

  

No Brasil, o Decreto 5.154/2004 possibilitou a oferta do Ensino Médio Integrado 

(EMI) que, de acordo com Frigotto (2012), é uma condição social e historicamente necessária 

para a construção do ensino unitário e politécnico, porém, não se confunde com ele. O Ensino 

Médio Integrado tem sido encarado como uma possibilidade de travessia para uma formação 

humana que não se objetive apenas a atender as demandas do mercado. Uma quantidade 

significativa de estudiosos tem se debruçado e defendido o compromisso ético-político com 

um EMI que se desenvolva sobre uma base unitária, que se oriente pelo trabalho, ciência, 

cultura e tecnologia. Conforme defendem Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012): 

Se a preparação profissional no ensino médio é uma imposição da realidade, admitir 
legalmente essa necessidade é um problema ético. Não obstante, se o que se 
persegue não é somente atender a essa necessidade, mas mudar as condições em que 
ela se constitui, é também uma obrigação ética e política, garantir que o ensino 
médio se desenvolva sobre uma base unitária para todos. Portanto, o ensino médio 
integrado ao ensino técnico, sob uma base unitária de formação geral, é uma 
condição necessária para se fazer a “travessia” para uma nova realidade 
(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012, p.43). 

  

Percebe-se, partindo desses levantamentos bibliográficos dos referenciais teóricos da 

EPT que, apesar do desenvolvimento do EMI, principalmente nas primeiras décadas dos anos 

2000, estar inserido em uma preocupação na construção de subjetividades flexíveis para 

atender aos interesses de mercado sob a narrativa da “empregabilidade”, existe, por parte 
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desses estudiosos, o compromisso com a defesa de que o EMI se estabeleça como elemento 

de transformação da realidade brasileira dentro do capitalismo periférico. 

Longe de poder se afirmar a posição adotada pelo Instituto Federal escolhido para o 

estudo, compreendendo que as contradições são presentes e necessárias mesmo na elaboração 

de um documento institucional, pretende-se, minimamente, perceber como esses elementos 

demarcam um espaço político na trajetória da EPT no Brasil. 

  

3 Procedimentos Metodológicos 

Para o desenvolvimento e análise deste estudo do tipo descritivo (GIL, 2002), utilizou-

se abordagem qualitativa (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Os dados obtidos foram descritivos, 

utilizando-se de citações para corroborar com as discussões. Além disso, não houve 

preocupação em buscar dados que comprovassem hipóteses definidas antes da pesquisa, mas 

sim, responder questões que possuem em seu escopo o “como” e “por que” Yin (2001). 

No desenvolvimento desta pesquisa bibliográfica, utilizou-se pesquisas que abordam 

integração ensino técnico e educação básica, currículo integrado e educação emancipatória, 

além das versões do PDI da instituição analisada. Para Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) 

na pesquisa bibliográfica utiliza-se diferentes autores que abordam sobre o tema em estudo, 

atentando para pesquisas que já possuem reconhecimento científico.  

Junto à abordagem qualitativa utilizou-se aproximação com a análise de conteúdo de 

Bardin (2016). Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) afirmam que “na Unidade de Análise o 

investigador pode selecionar segmentos específicos do conteúdo para fazer a análise, 

determinando, por exemplo, a frequência com que aparece no texto uma palavra [...]” (SÁ-

SILVA; ALMEIDA; GUINDAN I, 2009, p. 11). Portanto, neste estudo houve decomposição 

dos conteúdos dos documentos em termos significativos para compreendermos o 

posicionamento do IF em análise frente a escolha do projeto de educação. 

 

4 Resultados 

A natureza do PDI é a de estabelecer metas para que a instituição se oriente a cumprir 

no intervalo de tempo de cinco anos. Percebe-se que, as metas por vezes são contraditórias ao 

se pensar na perspectiva de análise feita ao longo deste trabalho. Daí a necessidade de 

contextualizar historicamente que a produção dessas metas, apesar de próximas 

temporalmente, se dá em contextos bastante distintos.  

Também se considera importante apresentar que os PDI foram construídos de maneira 

coletiva por meio da realização dos Congressos Institucionais. O primeiro com um número 
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menor de pautas e de participantes, uma vez que, em fevereiro de 2012 quando foi realizado, 

ainda não existiam todos os campi do instituto. O segundo foi mais complexo, discutiu além 

das metas do PDI, o Estatuto e o Projeto Político Pedagógico Institucional. O segundo 

congresso teve que se realizar em cinco fases ao longo do ano de 2018, que em seus 

momentos decisórios, contou com 256 delegados que representavam todas as unidades da 

instituição. 

Ao iniciar a análise comparativa dos dois PDI, percebe-se algumas mudanças 

estruturais. Uma destas é a retirada do Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI) do 

PDI, ficando como um documento “independente”, o que se considera mais coerente devido à 

natureza distinta dos dois documentos. Enquanto no PDI de 2012 o PPPI é uma parte “dentro” 

do PDI, no de 2018, referente aos anos 2019-2023, ele é um anexo. Também se inserem 

temáticas novas, que se devem às mudanças ocorridas devido ao próprio processo de 

expansão e consolidação dos Institutos Federais. Dentre elas, as metas para expansão da pós-

graduação, estruturação da Educação à Distância e implementação de sistemas de 

digitalização dos processos burocráticos da instituição. Não se pretende aqui analisar esses 

pormenores. Busca-se perceber de que maneira as metas dos PDI expressam as concepções de 

educação da instituição nesses dois momentos. 

Aproximando-se da metodologia de análise de conteúdo desenvolvida por Bardin 

(2016), extraiu-se dos dois documentos selecionados as seguintes categorias que, considera-se 

aqui, fundamentais para se pensar em uma perspectiva contra hegemônica para a EPT. São 

elas: Indissociabilidade; Emancipação/Formação emancipatória; Currículo 

integrado/Integração curricular; Omnilateralidade e Formação integral. 

A tabela a seguir apresenta uma sistematização do número de vezes em que as 

categorias elencadas aparecem em cada documento: 

 

Tabela 1: Comparação entre as versões dos PDI a partir da frequência em que as categorias aparecem nos 

documentos. 

Categorias PDI 2012-
2016 

PDI 2019- 
2023 

Indissociabilidade 06 10 
Emancipação / Formação emancipatória 05 13 
Currículo integrado / Integração curricular 01 08 
Omnilateral 05 04 
Formação integral 05 06 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados disponíveis nas versões dos PDI: 2012-2016 e 2019-2023.  
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Buscou-se compreender o sentido que os conceitos acima apresentaram na construção 

dos documentos e de que maneira eles repercutem ao se pensar um projeto de educação que 

busque a emancipação dos indivíduos.  

O conceito de indissociabilidade está relacionado com a concepção de que a formação 

integral não pode separar a formação básica da formação profissional. Porém, a abordagem 

dessa categoria nos dois documentos se apresenta principalmente no sentido de que não é 

possível separar ensino, pesquisa e extensão. Nas seis vezes que o termo é utilizado no PDI 

2012-2016, bem como em nove das dez vezes que aparece no PDI 2019-2023, refere-se a este 

tripé. Nas “diretrizes curriculares para atuação nas licenciaturas”, o termo indissociabilidade 

aparece como proposta de integração de saberes científicos, culturais, éticos, políticos e 

estéticos inerentes ao ensinar e aprender. Nesse tópico, reafirma-se a importância dessa 

indissociabilidade para a construção de uma sociedade democrática, justa, livre de 

preconceitos e que promova a autonomia dos indivíduos. 

A indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão é um princípio que 

caracteriza uma função das Universidades e dos Institutos Federais. Percebe-se, 

principalmente no segundo PDI, que esse ainda é um desafio para a instituição. É interessante 

que essa preocupação seja demarcada e enfatizada em partes distintas dos documentos. 

Demonstra uma preocupação em que o desenvolvimento do ensino e da pesquisa não deixem 

de dialogar com a comunidade e se norteiem pelos anseios de melhoria social. 

As categorias Emancipação e Formação Emancipatória são fundamentais para a 

discussão aqui proposta. Estão presentes nos dois documentos ao tratarem dos objetivos da 

instituição; dos princípios filosóficos e teórico metodológicos que norteiam as práticas 

acadêmicas; nas políticas de pesquisa e de extensão e nas diretrizes das políticas de 

internacionalização. Por mais que não seja o objetivo dos documentos elaborar teoricamente o 

que se compreende por emancipação, pode-se perceber alguns elementos do que a instituição 

defende como formação emancipatória. 

No PDI 2019-2023, percebe-se nos objetivos da instituição que o termo emancipação é 

apresentado como uma proposta social e não somente individual. Ambas estariam em uma 

relação dialógica, uma relacionada a outra. Conforme excerto do documento institucional, 

destaca-se os objetivos 6 e 10: 

6. estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e 
à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local 
e regional; [...]. 
10. manter constante diálogo com os arranjos produtivos, sociais e culturais locais 
por meio da institucionalização de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, 
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com o objetivo de formar pessoas aliadas às comunidades no desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia em prol da emancipação social.  

 

Faz-se interessante perceber essa demarcação de posição como parte dos objetivos da 

instituição, compreendendo-se como participante na transformação social. Um elemento 

presente nos dois documentos e que dialoga com o referencial teórico aqui proposto é a 

relação entre a educação integrada e a emancipação. O PDI 2012-2016, traz a concepção da 

educação integrada como elemento para a emancipação. O mesmo se repete no documento 

subsequente como pode ser percebido no excerto da versão 2019-2023,  

Para a Instituição, a elaboração do PPI se dá num momento histórico cujos desafios 
passam, de um lado, por reconstruir práticas educacionais avançadas e 
emancipatórias (como, por exemplo, a educação integrada) e, de outro lado, por 
reafirmar os fundamentos da educação pública, gratuita e de qualidade, assim como 
por estabelecer vínculos com as novas necessidades sociais e culturais de sujeitos 
plenos de direito, como colocado pela Constituição Brasileira.  

 

Porém, é importante considerar que o segundo PDI, demarca a preocupação de uma 

formação emancipatória em mais espaços, tendo mais que o dobro de aparições do que o 

primeiro. A concepção de emancipação vai se relacionar com as propostas para a extensão, 

para a pesquisa, para a internacionalização, nos princípios filosóficos e metodológicos que 

norteiam as práticas acadêmicas e nas diretrizes para as licenciaturas.  

Da mesma maneira, a categoria do Currículo Integrado aparece de maneira muito mais 

significativa no PDI 2019-2023. Enquanto no primeiro PDI o currículo integrado aparece 

como parte das diretrizes curriculares para a atuação na oferta dos cursos de licenciatura, no 

segundo documento as abordagens são bem mais amplas. É interessante perceber a defesa 

pela qualificação da proposta da integração curricular, enfatizando a necessidade da 

realização de eventos que discutam a temática, bem como a criação de grupos permanentes de 

estudo para tratar do tema.  

A defesa dessa proposta não se restringe ao Ensino Médio, mas a todos os níveis de 

ensino ofertados pela instituição. O Currículo Integrado é compreendido como um norteador 

de uma proposta de educação que não hierarquize saberes e promova a emancipação dos 

educandos. Destaca-se: 

Portanto, de acordo com esses pressupostos e apresentados os princípios iniciais, 
faz-se necessário romper com a fragmentação do saber, buscando entrelaçar teoria e 
prática, pensar e fazer, ciências exatas, da natureza e ciências humanas, posto que o 
Currículo Integrado Omnilateral seja assumido institucionalmente como a forma 
correta e necessária de se estabelecer em todos os níveis e modalidade […] (Ibidem, 
p. 107). 
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Aqui percebe-se o entrelaçamento entre a categoria da omnilateralidade ao Currículo 

Integrado, o que demonstra que não se compreende a formação integrada como mera 

justaposição entre disciplinas de área profissionalizante e básica. Santomé (1998) discute a 

proposta de trabalho de currículo integrado, afirmando que este deve proporcionar aos 

estudantes a compreensão da sociedade em que estão inseridos, “favorecendo 

conseqüentemente (sic) o desenvolvimento de diversas aptidões, tanto técnicas como sociais, 

que os ajudem em sua localização dentro da comunidade como pessoas autônomas, críticas, 

democráticas e solidárias (SANTOMÉ, 1998, p. 187). Portanto, a formação integrada se 

relaciona à formação integral dos indivíduos e não se restringe a apenas um segmento da 

educação. 

Junto com a defesa do currículo integrado, está a defesa da oferta obrigatória das 

disciplinas Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua 

Estrangeira (Inglês e Espanhol), Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia. 

Interpreta-se como uma forma de proteger a instituição com as propostas da Reforma do 

Ensino Médio (Lei 13.415/2017), pautando-se na autonomia pedagógica dos Institutos 

Federais. 

Os conceitos de omnilateralidade e formação integral aparecem de maneira 

numericamente semelhante nos dois PDI sendo, na maioria das vezes, com um sentido 

semelhante: o de pensar em uma formação que vá além da acadêmica, que forme cidadãos 

conscientes e participantes da transformação histórico-social. Nos dois PDI essa proposta 

aparece como princípios filosóficos e teórico metodológicos que norteiam as práticas 

acadêmicas da instituição, conforme trechos do referido documento, 

A formação acadêmica da/o cidadã/ão pressupõe o reconhecimento e a exigência da 
educação integrada que reflita uma concepção teórica fundamentada em uma opção 
política, a de oferecer à/ao cidadã/o um saber omnilateral, formando-a/o, acima de 
tudo, como parte efetiva da construção da sociedade, entendendo-a/o, portanto, 
como sujeito da história e compreendendo a relação entre saber político, saber 
técnico e saber sócioartístico-cultural. 

 

As categorias da omnilateralidade e da formação integrada aparecem como uma 

demarcação política naquilo que a instituição considera como princípios para nortear as 

práticas acadêmicas, principal atividade da instituição. Apesar de aparecerem também quando 

se referem às políticas de extensão, a Formação Integral e Omnilateral se encontram nas 

partes dos documentos que se referem aos princípios que regem a instituição e não como 

metas, como ocorre com o Currículo Integrado, por exemplo. 
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5 Considerações Finais 

Com este estudo, buscou-se realizar breve discussão acerca dos campos de disputa da 

EPT. Dispôs-se também analisar o posicionamento da proposta educacional de um IF, a 

escolha da educação profissional entre a visão mercadológica e a busca pela formação integral 

dos estudantes. O caminho foi percorrido considerando a lei de criação dos Institutos Federais 

(Lei 11.892/08), as discussões de referenciais teóricos que abordam temas como educação e 

trabalho e educação como prática emancipatória e as versões dos PDI do IF em análise. 

Percebendo o contexto em que cada versão foi elaborada, apresentou-se as percepções obtidas 

por meio da comparação entre os documentos, verificando o posicionamento da instituição em 

sua proposta educacional.  

Com a análise dos documentos percebeu-se uma necessidade de demarcação de espaço 

político nos dois momentos históricos. Enquanto o primeiro PDI foi construído no momento 

de ápice da expansão da Rede EPT, sustentado por estabilidade política e econômica nacional, 

o segundo, construído em 2018, teve um panorama político e econômico bastante 

desfavorável. Cortes de verbas voltadas à educação, fim da expansão e ascensão de governos 

com políticas neoliberais que implementaram a Reforma do Ensino Médio. Isso faz com que 

se perceba, no segundo documento, uma defesa maior pela autonomia institucional e a 

demarcação daquilo que é princípio da instituição, independente da legislação educacional 

vigente. Mesmo com todo esse esforço, percebeu-se que o cenário está cada vez mais 

sombrio, e que a tentativa de assegurar uma proposta contra hegemônica de educação é ainda 

mais urgente e necessária. 

Ao voltar-se para os objetivos que nortearam esse estudo, percebeu-se que, por mais 

contradições existentes na elaboração dos dois documentos, a instituição se posiciona a favor 

de uma educação transformadora de indivíduos e da sociedade na qual se insere. A busca da 

emancipação não é apenas dos estudantes, mas também da realidade que os cerca, inserida no 

capitalismo periférico da dependência. E é interessante ressaltar que essa defesa ficou mais 

evidente no segundo PDI. 
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FERRAMENTAS METODOLÓGICAS NAS AULAS DE LITERATURA  
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Resumo 

Este estudo objetiva refletir, criticamente, sobre os impactos da perspectiva metodológica de uso do 
aplicativo “Kahoot” e do “QR Code” nas aulas de Literatura, ministradas em três turmas de primeiros 
anos do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Minas Gerais 
– IFMG, Campus Bambuí, entre julho e dezembro de 2018. Considerando os impactos da gamificação no 
processo de ensino e de aprendizagem, a aplicabilidade das ferramentas digitais ora referidas busca 
promover novas abordagens educacionais, em especial no ensino de Literatura, ao serem incorporados à 
prática docente recursos tecnológicos disponíveis gratuitamente. O QR Code trata-se de um código de 
barras utilizado para armazenar URLS que, após escaneado, por qualquer aparelho celular moderno com 
aplicativos específicos capazes de ler links, direciona o usuário a um site, hotsite, vídeo, etc. Já a 
plataforma Kahoot permite a criação de questionários de múltipla escolha, possibilitando a inserção de 
questões com as temáticas desenvolvidas pelo docente em sala de aula. Nesse contexto, os discentes 
podem acessar os questionários pelo computador, tablet ou smartphone. Esse panorama de investigação 
sugere a busca por reflexões sobre os impactos do uso dessas ferramentas, entendidas como propiciadoras 
de fenômenos sociais e, por extensão, de implicações significativas no cotidiano escolar. Para tanto, 
elencamos os seguintes objetivos específicos: (i) apresentar as atividades literárias sugeridas, a partir da 
proposição de tarefas no “Kahoot” e com o “QR Code”; (ii) analisar tais atividades, por meio do conceito 
de Lévi-Strauss denominado “eficácia simbólica”; (iii) discutir os impactos dessas escolhas 
metodológicas na perspectiva deleuzeana de sociedade de controle. Assim sendo, este trabalho segue os 
parâmetros da pesquisa qualitativa ao aplicar a Análise de Conteúdo como ferramenta de análise, de 
acordo com Chizzotti (2005) e Bardin (1977). O referencial teórico fundamenta-se, principalmente, nas 
postulações de autores, como Lévi-Strauss (1975), Deleuze (1992), Foucault (1983) e Bonet (2012). 
Tomando por base a mencionada fortuna crítica, o estudo pretende apontar caminhos de análise acerca 
das aulas de Literatura, desenvolvidas no Ensino Médio Integrado do IFMG - Bambuí, com ênfase nas 
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propriedades do “Kahoot” e do “QR Code”, utilizadas para aferir os conhecimentos literários assimilados 
nas aulas de literatura. A aplicação desta metodologia aponta para o fato de que grande parte dos alunos 
passou a pensar na Literatura como um gênero de discurso que vai além da ficcionalidade, tendo em vista 
sua funcionalidade real na construção do conhecimento. Os resultados revelam que os alunos passaram a 
ter um maior interesse nas aulas de Literatura, percebendo os múltiplos sentidos e significados 
provenientes dos conteúdos curriculares. Portanto, as atividades descritas apresentam-se como uma 
possibilidade simbólica de estabelecimento de relações entre o que foi apreendido no âmbito da disciplina 
(estruturas cognitivas), bem como entre o que foi expresso pelos educandos no processo de gamificação 
das ações efetuadas nas atividades propostas (estruturas ritualizadas e míticas). 

Palavras-chave: Dispositivos de controle. Eficácia simbólica. Gamificação.  

  

1 Introdução 
 

Considerando os impactos contemporâneos da gamificação no processo de 

ensino e de aprendizagem, a aplicabilidade de ferramentas digitais no contexto 

educacional pode conduzir, explícita e/ou implicitamente, a promoção de novas 

abordagens, em especial no ensino de Literatura, ao serem incorporados à prática 

docente recursos tecnológicos disponíveis gratuitamente na Internet.  

Sendo assim, por meio da utilização de tecnologias variadas, o âmbito escolar 

pode tornar-se um espaço acolhedor de práticas ressignificadas, a partir da construção 

de sentidos que abordem, tanto o conhecimento sistematizado do conteúdo de 

Literatura, quanto as vivências dos educandos, potencializando os efeitos simbólicos 

das performances desenvolvidas no processo gamificado, bem como o senso crítico dos 

discentes em relação a essas mesmas atuações. 

Entretanto, tais práticas estão inscritas em um contexto sociopolítico de profusão 

de discursos acerca do uso de tais recursos digitais em que, se por um lado parecem 

trazer novos contornos que reelaboram as práticas educativas, por outro está imerso nas 

implicações concernentes ao universo do ciberespaço se tornando instrumentos de 

controle e consumo por seus usuários. Para tanto, considerando a perspectiva crítica 

adotada, analisaremos mais detidamente as implicações relacionadas à gamificação em 

sala de aula.  

Nesse sentido, para a realização de atividades plurais, dinâmicas e que 

estimulem o interesse dos discentes do curso de Técnico em Agropecuária Integrado ao 

Ensino Médio do Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG quanto aos assuntos 

literários, selecionamos 02 (duas) ferramentas digitais, sendo o “Kahoot” e o “QR 
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Code”, de forma a integrar ao planejamento diário práticas pedagógicas lúdicas com 

intencionalidade criativa e formativa.  

Como base metodológica, seguimos os parâmetros da pesquisa qualitativa ao 

aplicarmos a Análise de Conteúdo como ferramenta de análise, de acordo com Chizzotti 

(2005) e Bardin (1977) e embasamo-nos nas postulações teóricas de autores, como 

Lévi-Strauss (1975), Deleuze (1992), Foucault (1983) e Bonet (2012), por 

considerarmos esse quadro referencial pertinente aos objetivos propostos.  

Vale ressaltar que essa perspectiva metodológica é norteada pela noção de 

“como ensinar”, pois o fazer docente, atualmente, tem sido perpassado pela busca 

constante por alternativas que colaborem para o desenvolvimento intelectual do aluno, 

tendo em vista a dinamização recorrente das aulas, inclusive as de literatura. Ademais, 

consideramos importante pontuar o quanto a estrutura do tecido social que permeia o 

ambiente escolar pode ser influenciada por essa noção de “como fazer”. 

 

1.1.Objetivos 
 

Para tanto, este estudo objetiva, de modo geral, refletir, criticamente, sobre os 

impactos da perspectiva metodológica de uso das mencionadas ferramentas nas aulas de 

Literatura, ministradas em três turmas de primeiros anos do Curso Técnico em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, 

Campus Bambuí, entre julho e dezembro de 2018. 

Além disso, os objetivos específicos elencados buscam (i) apresentar as 

atividades literárias sugeridas, a partir da proposição de tarefas no “Kahoot” e com o 

“QR Code”; (ii) analisar tais atividades, por meio do conceito de Lévi-Strauss 

denominado “eficácia simbólica”; (iii) discutir os impactos dessas escolhas 

metodológicas na perspectiva deleuzeana de sociedade de controle.  

 
2 Referencial Teórico 
 
2.1 A dimensão da Eficácia Simbólica a partir do uso do “QR Code” 
 

O mundo contemporâneo, pautado em inusitadas e velozes transformações, tem 

apresentado um apelo expressivo no que se refere ao universo do imaginário, 

estruturado, atualmente, também em meio a uma dimensão preponderante: o espaço das 

virtualidades. A diversidade evocada nesta época de complexidades, as inovações 
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técnico-científicas e as alterações no modo de existir, de conviver e de atuar na 

realidade têm suscitado problematizações compostas por diferentes indagações, que, em 

um movimento de busca, passam a encontrar respaldo em diálogos intertextuais entre 

áreas de investigação distintas, como a antropologia, a educação, a linguagem, a 

psicanálise, etc. 

Nesse contexto, a conjuntura própria a uma sala de aula pode representar um 

lócus singular de aglutinação de múltiplas possibilidades de criação, de interpretação, de 

expressividade e de convivialidade. Em se tratando das aulas de Literatura, atrelada à 

abordagem crítica do “QR Code” enquanto ferramenta de aprendizagem, ganha 

evidência as relações estabelecidas entre a realidade da mencionada disciplina e a 

produção objetiva e subjetiva dos alunos. Tais relações passam a se constituir, de 

maneira dinâmica, entre os alunos e eles mesmos, os alunos e os conteúdos literários e 

os alunos e a mediação da professora. 

Sobre a relação dos alunos e eles mesmos e dos alunos e os conteúdos literários, 

bem como relação dos discentes e a mediação da professora, percebemos os impactos 

do movimento avaliativo gerado pelas etapas procedimentais estabelecidas, a partir da 

significação dos processos de interpretação das atitudes dos discentes perante os 

desafios e a gamificação, incitados por meio da utilização do “QR Code”. 

Essas atitudes, implícita e explicitamente, apontam, de certa maneira, para a 

elaboração de performances baseadas no imaginário e, consequentemente, nas 

virtualidades que subsidiam as referidas relações. Há, então, no entremeio performativo 

proposto por esse recurso metodológico, o surgimento de heróis, anti-heróis, de 

antagonismos, de coadjuvantes, dentre outros, e suas respectivas representações nas 

narrativas da aula de Literatura. 

Por essa razão, consideramos pertinente ressaltar a proximidade entre as ações 

didáticas descritas neste trabalho, e o conceito de eficácia simbólica, elucidado por 

Lévi-Strauss (1975, p. 233): 

 
A eficácia simbólica consistiria precisamente ‘nesta propriedade indutora’ 
que possuiriam, umas em relação às outras, estruturas formalmente 
homólogas, que se podem edificar, com materiais diferentes, nos diferentes 
níveis do vivente: processos orgânicos, psiquismo inconsciente, pensamento 
refletido. 

  
Mediante o processo de gamificação das aulas de Literatura, o “QR Code 

Literário” adquire propriedade indutora que, por meio das relações estabelecidas em 
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sala de aula e no extramuro escolar, passam a evocar processos inconscientes, 

vinculados à efervescência hormonal da adolescência e da necessidade de formação do 

pensamento crítico dos alunos. Nesse sentido, evidenciamos que os enunciados ou 

imperativos utilizados nas atividades mencionadas, parecem colocar em prática essa 

propriedade indutora que perpassa a ideia de eficácia simbólica. 

As representações expressas nas aulas literárias, ressignificadas pelo imaginário 

dos educandos, parecem incitar a (re)elaboração de mitos (da liderança, da 

autoafirmação, da sobrevivência, etc.), inconscientemente relacionados aos conflitos e 

dúvidas da vida real, no exercício de diferentes funções nessas atividades: aquele aluno 

que direciona o grupo, aquele que dita as regras, aquele que passa pelas tarefas 

apresentadas praticamente em silêncio. Nas imbricações dessas relações, a mediação do 

docente passa a verificar o surgimento de processos de transformação, caracterizados 

pelas performances adotadas pelos alunos nas etapas das proposições ora apresentadas. 

De acordo com Octavio Bonet (2012, p. 103), Lévi-Strauss (1975) estava 

pensando, ao conceituar eficácia simbólica, “em como fazer coisas com as palavras”, ou 

em como os símbolos têm o poder de atuar sobre o mundo material. Os procedimentos 

adotados nas aulas de Literatura representam, nesse sentido, a possibilidade de atuar 

sobre o mundo material, de maneira inconsciente (alunos), numa tentativa de consolidar 

o processo de assimilação dos conteúdos na dinâmica da aprendizagem. Esse “poder de 

fazer as coisas com as palavras não está na palavra, mas no contexto situacional em que 

elas são proferidas” (BONET, 2012, p. 103). Sendo assim, ganham destaque os “rituais” 

e o “vivido” e, deles, originam-se os sentidos. 

A partir desse raciocínio, podemos compreender a noção de que essa prática gera 

resultados significativos, pois, na subjacência intencional, demonstra caráter formativo, 

ou seja, a metaforização da práxis nos leva à eficácia simbólica. 

Para Sônia Weidner Maluf (2012), a eficácia simbólica trata, sobretudo, de uma 

transformação, seja na situação de cura mais especificamente, seja na situação de ritual 

de modo geral. O “QR Code Literário” imprime aos conteúdos da Literatura a 

subjetivação dentro do processo de avaliação formativa articulado pela docente, ou 

seja, a professora não apenas afere os aspectos quantitativos em sua prática de ensino, 

mas coloca os alunos em relação, ao dar ênfase na própria relação da mediação – o 

interstício, o “entre” do processo de construção do saber. Os mitos inferidos tendem a se 

estruturar, basicamente, nesse interstício. 
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Quanto a esse ponto de análise, enfatizamos, conforme os apontamentos de 

Maluf (2012), a relevância das ideias de ritual e performance nas atividades propostas, 

na perspectiva da ideia mítica nos processos de transformação de si, isto é, na dimensão 

da experiência corporificada, pois detectamos, no desenvolvimento das ações 

pedagógicas, baseadas na ferramenta metodológica citada , os quesitos da intensificação 

da experiência, do sentido multissensorial e, ao mesmo tempo unificado, da expectativa 

e dos sentidos coletivos na participação, além do engajamento corporal, emocional e 

sensorial dos alunos envolvidos no processo (MALUF, 2012). 

Tendo em vista, mais especificamente, a noção mítica delineada na experiência 

de realização das atividades na disciplina de Literatura, torna-se oportuno salientar que, 

segundo Lévi-Strauss (1985), os mitos se apresentam nas relações de maneira 

inconsciente; formam um sistema temporal que se relaciona concomitantemente ao 

passado, ao presente e ao futuro, pois dizem respeito a acontecimentos que, apesar de 

decorrerem em um dado momento, estruturam-se permanente no tempo; são difusos, 

têm uma estrutura mínima que precisa ser articulada como uma história ou narrativa 

para poder significar, ou seja, é na combinação das sequências narradas que os mitos 

significam, não em seus elementos isolados. 

Dessa forma, as relações intrínsecas à referida proposição didática acenam, 

ainda, para um movimento de individualização dos alunos que apresentam certa 

dificuldade inicial na construção coletiva e que, transitando nas etapas procedimentais, 

intensificam suas representações individuais. Essa constatação apresenta uma coerência 

com o pensamento exposto por Carreira (2001) sobre como a sociedade tem se afastado 

cada vez mais do coletivo, em função de uma crescente tendência de individualização 

que tem atingido, psicanaliticamente, a esfera dos mitos. Diferentemente das sociedades 

primitivas, a sociedade contemporânea tem buscado as respostas para seus conflitos e 

tensões em histórias individuais e não mais nas construções históricas da coletividade 

(CUNHA, 1980). 

Levando em consideração tais ideias, averiguamos que os desafios expostos na 

atividade literária apresentada partiram, em síntese, de uma perspectiva coletiva. 

Entretanto, cada aluno se relacionou com esses desafios à sua maneira, de forma 

individualizada: ser herói, ser anti-herói, vencer e não vencer, etc. 
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2.2 A plataforma Kahoot  enquanto Dispositivo de Controle 
 

O uso de ferramentas tecnológicas em sala de aula, ancorada na crítica aos 

métodos de ensino tradicionais e na irreversível revolução comunicacional, está cada 

vez mais presente nas escolas, que buscam, em alguma medida, incorporar à sua 

estrutura equipamentos e práticas digitais de uso corrente dos alunos. Entretanto, esse 

processo está inscrito em um amplo contexto de transformações no campo das relações 

sociais e de produção que, invariavelmente, impacta nas instituições de ensino e suas 

práticas.  

A despeito das discussões que elaboram as possibilidades e efeitos dessas novas 

articulações, aqui buscamos compreender o emprego desses dispositivos tecnológicos 

enquanto “mecanismos de controle”, à luz da conceituação elaborada por Gilles Deleuze 

(1925-1995) no final do século passado. Na obra “Conversações” (1992), a partir da 

leitura de Michel Foucault acerca dos procedimentos formativos de uma sociedade 

disciplinar, Deleuze aponta para o surgimento de um novo modelo de sociedade que 

emerge a partir da falência e das mutações de um projeto iluminista.  

Inicialmente, cumpre retomar as considerações de Foucault, à luz do conceito de 

poder, sobre as metamorfoses sociais da contemporaneidade e suas respectivas 

implicações. O autor procurou compreender as transformações na sociedade que se 

delineava entre os séculos XVIII e XIX, elaborando  uma “genealogia da alma 

moderna” (FOUCAULT, 1983, p.31) a partir da elaboração de mecanismos de poder 

que compunham as instituições do período. Assim, o sujeito que, ao abandonar a vida 

campesina para integrar os ambientes urbanos e vender sua força de trabalho às fábricas, 

carecia de novos modus de vida que o preparassem para as demandas econômicas de seu 

tempo. A transição para as sociedades industrializadas vem acompanhada por um 

conjunto de alterações que perpassam a construção de novas instituições, relações de 

poder e espaços de convivência. Nesse sentido, Foucault traz em sua obra uma análise 

das sociedades disciplinares, calcada na existência de organizações capazes de criar 

estruturas que levassem a homogeneização dos indivíduos, segundo uma extensa 

normatização comumente associada a dispositivos capazes de produzir uma adequação 

dos sujeitos a esse sistema. As organizações tradicionais da sociedade - instituição 

psiquiátrica, fábrica, cadeia, escola, etc., em um complexo conjunto de procedimentos 

de disciplinarização, assim criam mecanismos de controle dos corpos, os docilizando, e 
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consequentemente aumentando sobre ele seu controle, a partir de uma “fórmula geral” 

(FOUCAULT, 1983, p. 118).  

  
O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do 
corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem 
tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no 
mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e 
inversamente. (FOUCAULT, 1983, p. 119).  

 Portanto, a ideia de formação de um sujeito que fosse produtivo, em 

consonância com as exigências do capital industrial em expansão e, ao mesmo tempo, 

possuísse uma atitude passiva ante o sistema de poder, foi a tônica desse modelo de 

sociedade. Aqui, observa-se a constituição de uma “microfísica do poder” 

(FOUCAULT, 1983), segundo técnicas e instrumentos aplicados como forma de 

normatização, não só do ponto de vista das figuras de autoridade e do peso institucional, 

mas também do domínio minucioso das ações e expressões humanas. Assim, surge 

então uma ideia de controle social pautada na correção dos indivíduos ao nível de suas 

atitudes, comportamentos, disposições, ou mesmo do perigo que possam representar 

para os outros membros da sociedade. 

Essas instituições produzem conhecimento sobre os indivíduos que nela se 

encontram confinados, ainda que em um curto espaço de tempo, classificando condutas, 

registrando desempenho e acumulando informações. Portanto, é nesse modelo de 

sociedade que nascem os registros e prontuários em prisões, hospitais e asilos 

psiquiátricos, escolas, dentre outras instituições. Tais informações, inclusive, servem de 

referência para o aprimoramento dos mecanismos de supervisionamento e 

normatização.  

 
Nota-se que os três elementos combinados – vigilância, sanção normalizadora 
e exame – constituem um campo de visibilidade e procedimentos de 
observação que vão além da superfície dos comportamentos, gestos e 
atividades para ingressar na interioridade, tornando pensamentos, desejos e 
paixões também sujeitos à observação e à vigilância. Eis por que a disciplina 
é para Foucault uma tecnologia de poder que atua sobre o corpo mas que 
visa, sobretudo, a alma. Ou melhor, a alma moderna, seja que nome ou 
conceito lhe tenha sido atribuído – psiquismo, subjetividade, consciência –, é 
mesmo o efeito, o desdobramento incorpóreo, porém extremamente real, 
deste mecanismo disciplinar de adestramento, vigilância e observação dos 
corpos. (BRUNO, 2004, p.114). 

 
Por fim, é importante destacar o sistema ideal de vigilância do ponto de vista 

disciplinar: o panóptico. Este modelo arquitetônico, criado por Jeremy Bentham no 
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século XVIII, utilizado inicialmente para a construção de presídios, permitia a 

vigilância constante dos sujeitos que nele transitam ou estão confinados, apoiado em um 

modelo circular que dispunha as “celas” lado a lado, com uma torre central, de modo 

que todos soubessem que estavam sendo observados constantemente, ainda que não 

houvesse ninguém na torre. Esse sistema, fruto de um modelo disciplinar, possibilitou 

de certa maneira uma economia dos mecanismos repressores tendo em vista que a 

pessoa lida com a possibilidade de estar sendo constantemente monitorada por “induzir  

no  detento  um  estado  consciente  e  permanente  de  visibilidade  que  assegura  o  

funcionamento  automático  do poder” (FOUCAULT, 1983, p. 177).  

Entretanto, as transformações que permeiam o século XX, sobretudo, as 

realizadas na esfera produtiva, remodelam, paulatinamente, o universo de relações 

sociais e de poder entre os indivíduos, engendrando novas necessidades e tecnologias. 

Nesse sentido, Deleuze aponta para o surgimento de um novo tipo de sociedade que, 

sobrepondo-se aos mecanismos disciplinares, tem na ideia do controle o seu ponto 

central.  O modelo que o autor aponta, analisa as relações de poder por meio de espaços 

abertos, em que uma linguagem numérica identifica e classifica estes interesses. Assim, 

as relações de poder se processam em um sentido mais flexível, produzindo uma falsa 

sensação de liberdade, na medida em que produz mecanismos de controle não 

detectáveis a um primeiro olhar (ao contrário do modelo panóptico, em que é o tempo 

todo visível).  

Os confinamentos clássicos dos modelos disciplinares - escola, hospital, prisão, 

etc. - e que hoje encontram-se em franca crise, embora ainda sejam referências 

importantes em nossa sociedade, não são mais os espaços exclusivos de aprendizagem, 

saúde e aprisionamento, respectivamente. As relações de trabalho não estão mais 

restritas às fábricas que, cada vez mais automatizadas, impõem uma paulatina migração 

dos trabalhadores para o setor de serviços; outrossim, a constante flexibilização das 

relações de trabalho, exigem cada vez mais concessões e diluem as barreiras entre os 

binômios casa-trabalho, bem como horário de trabalho-tempo livre, em um movimento 

de precarização. Não obstante, a revolução comunicacional que se adensou, em 

especial, após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), trouxe novos espaços de 

convivência e outras perspectivas de construção de conhecimento. Ademais, a ideia de 

controle via modulações, coloca infinitas possibilidades aos processos que antes 

estavam restritos aos confinamentos; por conseguinte, “a empresa substitui a fábrica, a 
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formação permanente tende a substituir a escola, e o controle contínuo substitui o 

exame” (DELEUZE, 1992, p.221). Por fim, não interessa mais a ideia de  distinção 

individual que se relaciona concomitantemente com a sua posição diante uma massa 

(FOUCAULT, 1983); a ideia de “cifra” (DELEUZE, 1992) substitui essa relação de 

poder massificante e individuante ao mesmo tempo, ao passo que “os indivíduos 

tornaram-se 'dividuais', divisíveis, e as massas tornaram-se amostras, dados, mercados 

ou 'bancos'” (DELEUZE, 1992, p.222). Em suma, é a preponderância da lógica 

empresarial e de consumo que remodela as organizações tradicionais, alicerçado às 

ideias de fluidez e adaptabilidade.  

As inovações provenientes do advento da internet, nesse sentido, expressam a 

conjuntura acima exposta, a partir da concepção de espaços abertos, garantindo controle 

e, simultaneamente, modulando encaminhamentos e ações dos sujeitos. Em um 

momento em que as relações pessoais, de conhecimento e de consumo cada vez mais 

perpassem o ciberespaço, com uso de aplicativos diversos e redes sociais, por exemplo, 

a noção de privacidade perde progressivamente sentido, já que as informações 

particulares são coletadas continuamente. É nesse sentido que procuramos compreender 

a utilização do jogo “Kahoot” por meio de sua utilização com alunos de uma instituição 

pública de ensino.  

O “Kahoot” é uma plataforma de jogos, com finalidade educativa, criada em 

2013 e disponível também em formato de aplicativo para “smartphones” (Android e 

IOS), que possibilita a criação de questionários para serem respondidos 

simultaneamente por um número ilimitado de pessoas. Após seis anos de sua criação, a 

plataforma é um sucesso global, utilizada em mais de duzentos países e com o registro 

de mais de 2 bilhões de pessoas que a utilizaram (KAHOOT, 2019). As informações 

demonstram um grande alcance, o que aumenta seu valor de mercado e potencializa os 

investimentos. O acesso ao jogo pode ser feito de forma gratuita, mas para usufruir de 

recursos adicionais é necessário assinar um plano mensal específico.  

Para utilizar o jogo, criando questionários, é necessário um cadastro, em que a 

pessoa fornece dados pessoais, como nome, endereço de e-mail, idade, interesses 

(conforme o segmento que o utiliza, seja estudantil, docente ou empresarial), endereço 

institucional e dados financeiros caso opte por planos pagos. Portanto, mesmo que você 

não seja um usuário constante, a empresa conta, logo no primeiro uso, com dados 

suficientes para a elaboração de um perfil do mesmo, ainda que preliminar a partir de 
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informações que levem em conta dados “geodemográficos [...], transacionais (uso  de  

cartão  de  crédito  e serviços, navegações em ambientes digitais), psicológicos 

(declarações sobre personalidade, gosto, interesse), sociais (comunidades e amigos em 

ambientes digitais)” (BRUNO, 2013, p. 152). Além disso, de acordo com a empresa, a 

coleta de dados ainda ocorre por meio do “uso de informações do navegador e/ou 

dispositivo, registros demográficos e informações de navegação armazenadas nos 

cookies, etc.” (KAHOOT, 2019, tradução nossa). Assim, mapeiam-se hábitos de 

navegação, ferramentas utilizadas, localização, dentre outros.  

Não obstante, a empresa informa que, dentre as possibilidades de utilização dos 

dados, inclui-se:  

Para responder às suas perguntas e atender suas solicitações, como enviar 
boletins informativos; para enviar informações administrativas para você, 
como informações sobre os Serviços e alterações em nossos termos, 
condições e políticas; para enviar comunicações de marketing que 
acreditamos ser de seu interesse, como Kahoots recomendados com base em 
sua localização geral e no uso dos Serviços, sujeito ao seu consentimento, se 
exigido pela lei aplicável; para personalizar sua experiência nos Serviços, 
apresentando produtos e ofertas sob medida para você. (KAHOOT, 2019, 
tradução nossa). 

  Dessa forma, a plataforma atua enquanto mecanismo de controle na medida em 

que captura o movimento das navegações e dados que circulam, criando um campo que 

modula as práticas e as escolhas que as pessoas vão realizar em um futuro próximo, 

concebendo um perfil de consumo e de seleção de informações. Embora a experiência 

de uso da plataforma possa ser prazerosa e com resultados imediatos positivos, não se 

pode ignorar que a mesma está inscrita em um processo de análise de dados, com vistas 

aos objetivos de consumo, oferecendo um serviço ao público. 

   
A vigilância que aí se exerce – que tenho chamado de vigilância de rastros 
digitais – define-se pelo monitoramento sistemático, automatizado e a 
distância de ações e informações de indivíduos no ciberespaço, com o fim de 
conhecer e intervir nas suas condutas. Entre  seus  principais  elementos  
técnicos,  destaco  os  mecanismos  de  monitoramento  e  rastreamento  de  
ações,  informações  e  comunicações,  a  montagem de bancos de dados e a 
elaboração de perfis computacionais. (BRUNO, 2013, p.146). 

Essa experiência não elimina as individualidades, mas as modula enquanto 

aquilo que demonstram de potencial, direcionando o usuário a determinados caminhos e 

comportamentos. O exercício de poder aparece justamente nesse processo, em que os 

dados gerados permitem criar perfis individuais e coletivos, com objetivos específicos. 

Ademais, em que pese o fato de analisarmos uma plataforma em particular, esse 
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processo permeia todas as ferramentas digitais no ciberespaço, independente de seus 

usos e finalidades.  

 
3 Procedimentos Metodológicos 
 

A prática pedagógica mencionada realizou-se entre julho e dezembro do ano de 

2018, abarcando três turmas de primeiros anos do Técnico em Agropecuária Integrado 

ao Ensino Médio do Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Bambuí. 

A estrutura da prática com o aplicativo “QR Code” aconteceu em três 

momentos, sendo sondagem inicial em sala de aula por meio de conversa informal, 

atividade utilizando aplicativos e questionários on-line. Posteriormente, a plataforma 

“Kahoot” foi posta em uso em duas outras etapas: a prática em si e aplicação do 

questionário final. 

As turmas na instituição possuem um nome específico para melhor tratamento 

entre os professores: Agropec 1.1, Agropec, 1.2 e Agropec 1.3. Neste artigo, trataremos 

cada uma como turma A, B e C. Esclarecemos, para tanto, que as letras não 

correspondem, necessariamente, à sequência descrita. Dessa forma, na turma A, 

constavam frequentes 27 (vinte e sete) alunos; na turma B, 28 (vinte e oito); e na turma 

C, 25 (vinte e cinco). As estratégias aplicadas foram desencadeadas em seus respectivos 

horários de aula. 

No primeiro momento, em relação à aplicabilidade do “QR Code”, a professora 

fez uma averiguação acerca do conhecimento prévio dos alunos e da motivação em 

aprender tópicos de conteúdo sobre o Trovadorismo. Ambas as turmas mostraram-se 

desmotivadas, alegando não gostarem muito de Literatura. No que se refere ao 

conteúdo, a maioria dos alunos possuía conhecimento: alguns haviam estudado, mas 

não lembravam muito, outros disseram que sabiam, mas não souberam explicar quais 

aspectos dominavam. 

Após as explicações sobre o período literário - características, produções e 

apresentação do contexto histórico, a docente orientou que os alunos se dividissem em 3 

grupos (em cada sala) e que baixassem, no celular pessoal, algum aplicativo que 

escaneasse códigos QR.  

No segundo momento, cujo objetivo era aplicar a metodologia em data diferente 

da etapa relativa à explicação, a professora chegou, na sala de aula, com três páginas 

contendo códigos QR. Essas páginas foram escolhidas por um componente de cada 
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grupo, a partir da seguinte orientação: mesmo estando em grupos, os alunos poderiam 

tomar decisões individuais, isto é, não seriam obrigados a seguir os demais colegas. 

 A primeira página escaneada continha um código que direcionava o aluno para 

a cantiga “Ai flores de verde pino!”. Abaixo da cantiga havia uma pergunta com outra 

diretriz que conduzia a escolha do aluno entre cantiga de amigo, levando-o ao setor X e 

cantiga de amor, levando-o ao setor Y.  

Em cada um desses setores, havia uma página com código QR diferente, na qual 

estaria a resposta. No setor X, encontrava-se a alternativa correta, além de outro enigma 

com uma pergunta sobre características da cantiga, o que direcionava o aluno a escolher 

dois outros setores. No setor Y, a resposta continha a correção e o porquê da 

inadequação da escolha realizada pelo discente. Ainda nesse local, foi exposto novo 

código QR, contendo mais uma pergunta e induzindo, novamente, o aluno a eleger uma 

entre duas opções.  

A prática descrita foi repetida até que, após aproximadamente 5 (cinco) 

escolhas, os alunos fossem direcionados a um último código que os guiasse para a sala 

de aula, onde a professora os esperava para comentários sobre a matéria. 

No terceiro momento, depois de finalizada a aula, foi encaminhado aos alunos 

um questionário on-line, no qual os mesmos não seriam identificados, a fim de poderem 

registrar, espontaneamente, suas impressões sobre a tarefa desenvolvida no contexto 

escolar.  

Em se tratando do site “Kahoot”, no mês de outubro, a professora dividiu as 

turmas em duplas, em decorrência do grande número de alunos em cada uma delas. 

Após a divisão, projetou, na parede, o site que apresentava um código numérico e pediu 

aos alunos que o acessassem, por meio do celular. Ao digitarem o referido código, 

passaram a estar conectados em uma sala virtual.  

Posteriormente, foram projetadas 9 (nove) perguntas também na parede, 

compostas por opções com marcações geométricas, exibidas apenas no dispositivo 

móvel, ou seja, o telefone celular do educando. Dessa maneira, todos responderam ao 

questionário, fazendo a opção pela assertiva que consideraram correta.   

Por fim, novo questionário on-line foi disponibilizado aos educandos, com o 

intuito de coletar dados sobre o aprendizado na disciplina de Literatura, especificamente 

sobre a arte da palavra no período do exagero das formas, também conhecido como 

Barroco. Essa última proposta balizou o processo de avaliação da professora.  
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4 Resultados 
 

Em relação à aplicabilidade do “QR Code”, na turma A, composta por 27 (vinte 

e sete) alunos, 25 (vinte e cinco) deles participaram da prática, sendo que 20 (vinte) 

manifestaram ideias satisfatórias sobre a atividade, ao mencionarem o quanto 

assimilaram melhor o conteúdo; 3 (três) alunos tiveram dificuldades em acessar o 

aplicativo e precisaram de ajuda dos colegas, mas aprenderam os tópicos apresentados 

em sala de aula; e 2 (dois)  manifestaram a insatisfação de ficar andando pelo campus. 

Na turma B, 20 (vinte) alunos participaram da prática e desses apenas 15 

(quinze) responderam ao questionário. Assim sendo, os seguintes resultados foram 

obtidos: 9 (nove) avaliaram como positiva a prática, 4 (quatro) encontraram dificuldades 

e 1(um) não gostou, porém também não explicou o motivo do seu descontentamento. 

Na turma C,  dos 19 (dezenove) participantes, apenas 10 (dez) responderam ao 

questionário, avaliando-o positivamente. Aqueles que não o responderam, 

manifestaram, em sala de aula, que não possuíam intimidade com o site onde o 

questionário fora disponibilizado (https://www.proprofs.com/) e, por isso, não o 

responderam. 

No que tange ao “Kahoot”, as mesmas turmas foram submetidas à proposta, no 

mês de outubro. Na turma A, 18 (dezoito) pessoas participaram. Desse total de alunos, 

75,41% foram referentes a acertos e 24,59% a erros. A turma B, com 21 (vinte e um) 

alunos participantes, apresentou 50% de acertos e de erros, respectivamente. A turma C, 

com 16 (dezesseis) participantes, apresentou um percentual de 57, 69% de acertos e 

42,31% de erros. 

Depois de realizada essa atividade em sala de aula e com a finalidade de aferir 

avaliações, foi proposto aos alunos o preenchimento de mais um questionário on-line, 

destinado à exposição de opiniões acerca da estratégia adotada nas aulas de Literatura.  

Dessa forma, na turma A, todos que participaram responderam positivamente. 

Avaliaram que a prática teria sido muito divertida, empolgante, além de incentivar a 

disputa entre eles. Quanto às impressões, os alunos registraram que a professora deveria 

fazer mais atividades nesse modelo. 

Na turma B, os alunos avaliaram positivamente a prática, mas registraram 

dificuldades em lidar com o tempo para responder às perguntas. Segundo os mesmos, 

esse tempo deveria ser maior. Muitos alegaram que, em virtude de dúvidas, perderam o 
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prazo  da resposta e ficaram sem saber qual alternativa escolher. Cabe ressaltar que, 

nessa turma, houve um problema com a conexão da Internet ao iniciar a projeção. 

Vários alunos expuseram que esse fator implicou em ansiedades e receios no decorrer 

do desafio.  

Na turma C, dos 16 (dezesseis) alunos participantes, 15 (quinze) responderam ao 

questionário, sendo obtidas 11 (onze) avaliações positivas. Os demais discentes 

explicitaram impressões de maneira objetiva, dizendo apenas que gostaram da proposta. 

Em geral, todas as turmas registraram vontade de repetir as práticas e alegaram 

empolgação. Percebemos, ainda, que essa segunda atividade foi configurada na 

dimensão de avaliação do aprendizado da disciplina de Literatura e a primeira destinou-

se a realçar os principais pontos do conteúdo ministrado. 

 
5 Considerações Finais 
 

Conforme as disposições deste estudo, notamos que o processo de 

metaforização, no contexto da eficácia simbólica, pressupôs a realização de conexões, 

nas atividades apresentadas, para a construção de sentidos. Em geral, as estratégias 

metodológicas do “QR Code” foram utilizadas para aferir os conhecimentos literários, 

assimilados nas aulas de Literatura, de maneira lúdica e dinâmica. Portanto, parecem 

suscitar a ideia de Lévi-Strauss “de fazer coisas com palavras”, na perspectiva de 

atuação dos símbolos no mundo material. Nessa perspectiva, os procedimentos descritos 

foram aplicados como uma possibilidade simbólica na relação entre o que foi 

apreendido (estruturas cognitivas) e o que foi expresso no processo de gamificação das 

ações  (estruturas ritualizadas e míticas). 

A utilização do "Kahoot" trouxe a dinamização das aulas de Literatura, 

baseando-se em um novo instrumento avaliativo para a sequência didática analisada, ao 

suscitar o engajamento discente. Entretanto, para além da compreensão aparente, que se 

restringe exclusivamente à estratégia metodológica escolhida, procurou-se explicitar em 

que medida o Kahoot atua enquanto mecanismo de controle. Não obstante, em uma via 

ambivalente, as relações entre professora e alunos também expressaram, em alguma 

medida, a reprodução de dinâmicas de poder baseadas no controle. 
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Resumo 

No ano de 2009, o Centro de Pesquisa Memória e História da Educação da Cidade de 
Duque de Caxias e Baixada Fluminense (CEPEMHEd) passou a oferecer o curso Escola.  
Lugar de Memória, Pesquisa e Experiências em Educação Patrimonial com o objetivo de 
contribuir nas políticas públicas de formação docente na cidade de Duque de Caxias.  Um 
dos eixos de atuação do CEPEMHEd corresponde à formação docente inicial e continuada 
por entendermos a educação como patrimônio e que cada professor é um pesquisador.  O 
formato do curso e sua periodização foram sendo modificados ao longo desses dez anos de 
atuação, desde as aulas iniciais mensais realizadas semestralmente, aulas únicas em dois 
distritos do município de Duque de Caxias até aulas mensais com duração anual que 
corresponde à configuração do curso atualmente.  Além de publicar a experiência nesse 
tipo de formação docente, reafirmamos a importância da educação patrimonial para e a 
partir da escola como política pública, assim como verificamos o fazer do CEPEMHEd 
nessa formação.  Nesse percurso, recorremos ao materialismo histórico como referencial 
teórico-metodológico numa relação dialética entre o universal e o singular numa análise 
pautada na totalidade histórica.  Para tal, dialogamos com Najjar (2010), ao tratarmos da 
educação patrimonial voltada para a educação, Ciavatta (2015), quanto à formação docente 
e Florestan (1981) no que diz respeito à escola enquanto patrimônio.  No que tange às 
fontes, utilizamos a lista de presença dos diversos encontros, a ementa do curso, as 
avaliações escritas pelos cursistas, as informações cedidas nas inscrições, as agendas com a 
pauta dos encontros, as pesquisas apresentadas pelos cursistas no final do curso e um 
questionário preenchido pelos cursistas.  Nessa pesquisa, foi possível identificar a escola 
como patrimônio que precisa ser preservado, a importância da pesquisa sobre instituições 
escolares e públicas, com espaços nessas instituições para divulgação das mesmas.  Assim, 
também, identificamos como o patrimônio histórico-educativo e o patrimônio local 
entrelaçam a formação como fonte histórica.  Constatamos que a investigação/formação 
acerca da escola propicia o sentimento de pertencimento do sujeito a um determinado 
tempo histórico. 
 
Palavras-chave: Educação Patrimonial; Escola como Patrimônio; Formação Docente. 
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HISTEDBRAL/RJ. E-mail: spatuao@hotmail.com. 

2177



 

2 
 

1 - Introdução 

O Centro de Pesquisa, Memória e História da Educação da Cidade de Duque de 

Caxias e Baixada Fluminense (CEPEMHEd) é uma instituição educativa que se constituiu 

a partir da iniciativa de vários professores da escola pública do município e companheiros 

de militância do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro 

(SEPE-RJ)/Núcleo Duque de Caxias.  Pensado ao longo de vários anos, foi criado durante 

o movimento de data-base de 2005.5 O CEPEMHEd tem como objetivo maior se instituir 

como uma Escola de Educação Patrimonial.  Dentre seus eixos de trabalho que são: 

pesquisa, arquivo e formação, destacamos uma das atividades que corresponde à formação, 

o Curso “Escola. Lugar de Memória, Pesquisa e Experiências em Educação Patrimonial” 

que visa à reflexão e à vivência de experiências em educação patrimonial no mundo da 

escola e particulariza o arquivo escolar como fonte de pesquisa na educação básica.   

Um patrimônio, para ser reconhecido como tal, necessita que seja referendado 

socialmente, ganhando assim valor simbólico. Entendemos que as políticas acerca do 

patrimônio, na contemporaneidade, trabalham a partir de uma tendência à naturalização da 

ideia de Patrimônio Cultural, como se os bens considerados patrimônios na nossa 

sociedade, não dependessem das escolhas dos seres humanos inseridos nessa mesma 

sociedade (NAJJAR, 2010). Como essa escolha perpassa a conjuntura política, faz-se 

necessário, um trabalho que tenha como objetivo a desnaturalização da ideia de patrimônio 

a fim de que possamos compreender as relações de poder por trás de cada escolha 

patrimonial. 

O debate acerca do patrimônio suscita a formação docente. Sobretudo, quando 

identificamos a dualidade dos processos formativos escolares determinada pelo modo de 

produção capitalista, na qual destina-se às crianças das classes populares o preparo  para o 

trabalho remunerado desde cedo.  Diante da falta de oferta de emprego, “ressurge com 

força a ideologia das competências e da empregabilidade. Com isso, dilui-se a concepção 

de escola básica e unitária como espaço de formação humana e torna-se o trabalho em sua 

dimensão alienada ou reduzido a emprego ou subemprego” (CIAVATTA, 2010, p. 7).  Os 

docentes, inseridos nessa conjuntura, recebem a formação inicial e continuada nos moldes 

supracitados. O curso oferecido pelo CEPEMHEd se desenvolve na contramão dessa 

 
5 A institucionalização do CEPEMHEd é formalizada através do Decreto Nº 4805, de 23 de dezembro de 
2005, que o cria no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.  Em 07 de novembro de 2008, é sancionada 
a Lei Nº 2223, transformando o Decreto de criação em Lei Municipal.   
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lógica perversa e alienante, contribuindo para a formação continuada do professor numa 

perspectiva contra-hegemônica.  

Para o CEPEMHEd, oferecer essa atividade formativa se faz importante por 

inúmeras questões: a validação do CEPEMHEd como uma escola de educação patrimonial; 

a oferta de uma política de formação continuada no município de Duque de Caxias; e o 

reconhecimento da escola pública como patrimônio.  Dos treze anos de atuação do 

CEPEMHEd, dez deles têm sido de dedicação à realização do curso, marcando o 

compromisso da instituição com a formação permanente, não fragmentada e com a 

História.  Essa é uma necessidade a qual temos tido cuidado nesse período, uma vez que 

acreditamos que: 

a necessidade da pesquisa histórica advém de sua importância para elaborar 
políticas educacionais.  Vivemos um processo permanente de formulação de 
políticas aleatórias, fragmentadas e descontínuas, porque desvinculadas de um 
projeto efetivo de educação ampla da população (Ciavatta Franco, 1988b).  É o 
conhecimento da história, das mudanças e dos percalços do processo educativo 
que predispõe à clareza de análise tanto na vida acadêmica como nas lutas 
políticas (CIAVATTA, 2009, p. 41). 
 

O curso compreende dois aspectos muito importantes para o CEPEMHEd e para 

aqueles que atuam na educação, em especial, a pública: a formação e o trabalho do 

professor.  Ao tratarmos dessas questões, temos que considerar, como afirmam Pereira e 

Peixoto (2009, p. 217) que o “capital ao alienar o produtor, expropriando-o dos saberes e 

instrumentos necessários, passou a controlar os resultados do seu trabalho.”  Dessa forma, 

“quanto mais sólida a sua formação menos o seu trabalho é alienado e menos refém das 

mercadorias que o capital que investe em produtos educacionais coloca dentro das escolas” 

(PEREIRA; PEIXOTO, 2009, p. 219).  Assim, afirmamos o compromisso da instituição 

para com o trabalho do professor, sobretudo na discordância acerca da teoria do capital 

humano6 e da teoria reprodutivista7, por entendermos, assim como Peixoto e Pereira (2009, 

p. 220) no que diz respeito à natureza do trabalho do professor, que “ainda se caracteriza 

pela não-separação entre saber (o saber enquanto meio de produção é-lhe indispensável 

seja em menor ou maior grau) e trabalho, teoria e prática, mesmo quando se proclama a sua 

separação”.  Atrelamos no curso, a teoria e a prática para podermos evidenciar algumas das 
 

6 A teoria do capital humano foi formulada inicialmente por Theodore Schultz e difundida por técnicos da 
economia, das finanças, do planejamento e da educação.  “E adquiriu força impositiva ao ser incorporada à 
legislação nas formas dos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, com os corolários do 
‘máximo resultado com o mínimo de dispêndio’ e ‘não duplicação de meios para fins idênticos’.” 
(SAVIANI, 2013, p. 365). 
7 A visão reprodutivista da educação presume uma relação economicista entre educação e trabalho.  A partir 
dessa constatação, foi feita uma crítica à teoria do capital humano que colocava a educação subordinada e 
funcional ao sistema capitalista (SAVIANI, 2013). 
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amarras sociais do trabalhador em educação e apontar o curso como uma resistência/saída 

para a formação e o trabalho docente. 

É importante destacarmos, ainda, que a cidade de Duque de Caxias tem uma 

população de aproximadamente 914.383 habitantes,8 174 escolas na rede municipal,9 90 

escolas da rede estadual,10 179 escolas privadas,11 duas escolas federais,12 dois pólos de 

universidades públicas (UERJ/FEBF e UFRJ) e quatro instituições de ensino superior 

privadas (UNIGRANRIO, Estácio de Sá, Faculdade Santa Luzia e um pólo da PUC).  Com 

um número significativo de instituições privadas de ensino, evidenciamos que o município 

se insere nas políticas de formação e do trabalho dos professores impostos pelas reformas 

educacionais implementados em toda a América Latina e nos demais países em 

desenvolvimento, como afirmam diversos autores, “...estimuladas por organismos 

internacionais como o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO)/Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a 

CEPAL” (PEREIRA; PEIXOTO, 2009, p. 221).  Acrescentamos, também, as medidas 

tomadas pelo Brasil no que se refere à educação para se adequar às exigências desses 

organismos internacionais: 

Um conjunto de leis, decretos, resoluções e pareceres foram definindo, 
disciplinando, controlando e desonerando o Estado da formação de professores 
segundo as grandes decisões feitas nas conferências mundiais. Assim, um 
número nunca antes produzido de regulamentações foi formatando, cercando, 
disciplinando, controlando a formação de professores e os sentidos foram: 1. 
acentuação da fragilização da formação dos professores agora entregue, em sua 
maioria, à iniciativa do empresariado e conformada, portanto, à obtenção do 
lucro; 2. conseqüente desapropriação dos professores dos seus instrumentos 
como as teorias, os conteúdos, os métodos [...]; 3. interferência da lógica da 
produtividade através dos financiamentos e processos de avaliação; 4. 
barateamento em tempo e recursos da formação e dos espaços de trabalho dos 
professores, as escolas estão pobres de espaços, livros, laboratórios e quando os 
há os professores não sabem usá-los e não têm suportes pedagógicos para tal; 5. 
desconfiança da ciência e da filosofia como conhecimentos necessários à escola; 
6. defesa da razão instrumental e das respostas imediatistas (PEREIRA; 
PEIXOTO, 2009, p. 221). 

 
Essa conjuntura dialoga com o que afirma Florestan (1981, p. 24) “na verdade, as 

economias, as sociedades e culturas latino-americanas estão sendo reconstruídas de acordo 

com os interesses e valores políticos que adquirem uma natureza pervertida nas condições 

locais.”  Atrelado a isso, evidenciamos no aspecto local quando: 

 
8 Disponível em:  http://www.escolas.inf.br/rj/duque-de-caxias.  Acesso em: 01 ago. 2019. 
9 Disponível em:  http://smeduquedecaxias.rj.gov.br/smeportal/index.php.  Acesso em: 04 ago. 2019.    
10 Disponível em:  http://www.escolas.inf.br/rj/duque-de-caxias.  Acesso em: 04 ago. 2019. 
11 Disponível em:  http://www.escolas.inf.br/rj/duque-de-caxias.  Acesso em: 04 ago. 2019. 
12 Disponível em:  http://www.escolas.inf.br/rj/duque-de-caxias.  Acesso em: 04 ago. 2019. 
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uma organização aristocrática, oligárquica ou plutocrática da sociedade sempre 
concentrou extremamente a riqueza, o prestígio social e o poder de alguns 
estratos privilegiados.  Em conseqüência, a institucionalização política do poder 
era realizada com a exclusão permanente do povo e o sacrifício consciente de um 
estilo democrático de vida... (FERNANDES, 1981, p. 11-12). 

 
No bojo dessa “exclusão permanente do povo” e desse “sacrifício consciente de um 

estilo democrático de vida”, recorremos à Evangelista (2016, p.1) que discute “a tragédia 

do professor da Educação Básica pública quanto à formação e ao trabalho” a partir de 

slogans que ainda, segundo a autora, pretendem destituir o professor de “suas funções 

profissionais, fragmentando seu trabalho e degradando sua carreira”.  Dos slogans 

apresentados pela autora, utilizamo-nos de dois, que são o professor “responsabilizado” e 

“eadeizado”. 

O professor responsabilizado, segundo Evangelista (2016, p. 1), não se refere ao 

professor responsável, pelo contrário, diz respeito aos profissionais da escola e do Estado 

que estariam ligados “à má qualidade do ensino e ineficaz gerenciamento de recursos 

públicos” que por não terem sido “responsabilizados”, após os anos 2000, seriam os 

responsáveis pela “má qualidade da aprendizagem, desemprego, pobreza e o não 

desenvolvimento econômico nacional. A “responsabilização” significa controle social via 

ação docente para preparar trabalhadores cordatos, inspiração do Banco Mundial” 

(EVANGELISTA, 2016, p. 1). Essas responsabilidades atribuídas ao professor não 

correspondem a sua função, mas esses organismos internacionais associados a instituições, 

políticos, cooptação de sindicatos, à mídia, ou seja, de diversas formas impuseram aos 

profissionais da educação, demandas criadas a partir da expropriação do Capital e não 

distribuição igualitária de rendas, características estruturais do Capitalismo, 

responsabilizando-os por isso. Quanto ao professor “eadeizado”, Evangelista (2016) 

sinaliza que houve uma aceleração da privatização do Ensino Superior onde a Educação à 

Distância (EaD) foi privilegiada no Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), sem 

nenhuma ruptura durante o Governo Lula, sobretudo com acentuado aprofundamento nesse 

período. O slogan do professor “eadeizado” diz respeito ao investimento e ao crescimento 

com expansão desordenada e diversificada da (EaD), após 2007.  As questões apresentadas 

ratificam que: 

Tais contradições atingem diretamente a organização docente, pois os 
professores das redes públicas são chamados a pagar a conta dos acordos 
espúrios com o Capital que se refletem em redução salarial, não pagamento ou 
parcelamento de proventos, entre outras medidas, como a entrega da escola 
pública à saga privatista das Organizações Sociais. A situação objetiva dos 
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professores da rede pública no Brasil é explosiva e disso tem certeza o Estado e 
Organizações Multilaterais (EVANGELISTA, 2016, p. 14). 
 

É numa perspectiva contra-hegemônica, que ressaltamos a importância do Curso, 

ao trabalharmos a temática ligada à memória e à história compreendendo-as na perspectiva 

da luta de classes. Isso para que o sujeito de um determinado tempo histórico possa 

reconhecer o valor da escola como um todo, visto que é o local onde passam várias 

gerações e as memórias afetivas são constituídas.  Dessa forma, o patrimônio histórico-

educativo e o patrimônio local se entrelaçam, como também, passam a ser mais 

valorizados. 

A necessidade da existência de um curso com essa temática foi primordial para 

além do que já foi supracitado, com o trabalho de pesquisa sobre a educação e a 

dificuldade em encontrar acervo sobre as diferentes instituições educativas da cidade, 

como aponta Sanfelice (2016, p. 29): “é importante ressaltar que, para se fazer pesquisa 

histórica, dependemos essencialmente de fontes. As instituições escolares, salvo 

pouquíssimas exceções, não têm a cultura que leve a uma política de preservação de 

fontes.”  Pretendemos com esse artigo, realizar uma análise histórica do curso “Escola. 

Lugar de Memória, Pesquisa e Experiências em Educação Patrimonial” trazendo o debate 

da Educação Patrimonial para a formação de professores nesses dez anos em que o Curso 

vem sendo realizado. Essa análise nos permitiu registrar a contribuição dos professores 

universitários; a freqüência dos cursistas; os diferentes formatos do Curso; o quantitativo 

dos participantes por nível de escolaridade; o quantitativo de docentes das redes pública e 

privada; o quantitativo de pesquisas apresentadas nos Seminários.  Na próxima seção 

apresentamos breves anotações sobre o percurso histórico do Curso nesses dez anos da sua 

constituição. 

 

2 - O Curso de Educação Patrimonial ao longo do tempo 

O curso de Educação Patrimonial enquanto um movimento contra-hegemônico das 

políticas de formação oferecidas ao docente, na cidade de Duque de Caxias, traz em sua 

concepção os aspectos levantados por Najjar (2010) em suas pesquisas no que diz respeito 

a dois conceitos complexos: Educação e Patrimônio.  Assim, a equipe do CEPEMHEd tem 

estado atenta a que: 

Nem toda educação leva a emancipação humana, dependendo da prática 
educativa pode-se estar desenvolvendo a desumanização e a barbárie. [...] 
Dependendo da concepção [de Patrimônio] pode-se levar à construção de 
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identidades que se querem una, em um processo de negação da diversidade 
(NAJJAR, 2010, p. 151). 
 

Queremos contribuir para a emancipação humana no que se relaciona com a 

Educação e ao mesmo tempo, quanto ao Patrimônio, queremos incluir a educação pública 

nessa construção de identidade, sem desconsiderar a diversidade. 

O Curso “Escola. Lugar de Memória, Pesquisa e Experiências em Educação 

Patrimonial”, que também é conhecido como Curso de Educação Patrimonial iniciou no 

formato de seis meses, de agosto a dezembro de 2009, uma vez no mês, com abono de 

ponto para os professores das redes municipal e estadual.  Nesse formato, a própria equipe 

do CEPEMHEd era responsável por passar o conteúdo do curso que consistia em discutir 

perspectivas teórico-conceituais sobre Educação Patrimonial, Metodologia de Pesquisa em 

Educação Patrimonial, oficinas sobre lugares de memória e práticas culturais.  Funcionava 

sempre às quartas e quintas-feiras no auditório da Secretaria Municipal de Educação de 

Duque de Caxias com lanche partilhado pelos participantes. 

No ano de 2010, a equipe sentiu a necessidade de dar outra organização para o 

curso e, enquanto era construída outra proposta, foi pensado um encontro para um dia 

inteiro.  Esse encontro foi realizado duas vezes em locais e com participantes diferentes de 

um para o outro; um aconteceu no Instituto de Educação Governador Roberto Silveira 

(IEGRS) e o outro no Colégio Estadual Barão de Mauá.  Ambas as escolas oferecem curso 

de formação de professores em nível médio, a primeira está localizada no primeiro distrito 

de Duque de Caxias enquanto a segunda, está estabelecida no quarto distrito do município, 

em Xerém.  Nesse encontro foram abordados os seguintes assuntos: Estudo de Patrimônio, 

Estudo da Memória, História das Instituições Educativas e Arquivo Escolar. Após 

refletirmos com mais tempo sobre o curso, a Professora Fatima David13 apresentou uma 

proposta inicial para a equipe e esse tem sido o núcleo do curso durante os últimos anos.  A 

cada versão anual do curso, algo é acrescentado, mas alguns aspectos demarcados 

permanecem em toda a sua estrutura.   

O curso tem a participação direta de professores de diferentes universidades e 

instituições que se disponibilizam gratuitamente por acreditarem na proposta do mesmo. 

Ao longo desses anos, alguns professores não puderam permanecer. Mas, destacamos, 

inicialmente, aqueles que vêm por nove anos consecutivos e dividem conosco seus estudos.  

A Professora Doutora Nailda Marinho (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

 
13Foi coordenadora, diretora executiva e idealizadora do CEPEMHEd.  Essa militante pela educação pública 
faleceu em 2018. 
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– UNIRIO) que trata do Arquivo Escolar como fonte de pesquisa e o Professor Doutor 

Jorge Najjar (Universidade Federal Fluminense – UFF) com Educação Patrimonial.  E a 

temática da História Oral foi debatida pelo Professor Mestre Antônio Augusto (Centro de 

Referência Patrimonial e Histórico do Município de Duque de Caxias – CRPH) e o 

Professor Doutor Marcos Pinheiro Barreto (UFF).   

Em 2018 e 2019, foi inserida uma análise de conjuntura; desde então, o Professor 

Doutor Rodrigo Lamosa é quem dirige o debate.  A Professora Doutora Nívea Andrade 

(UFF) trabalhou a temática da Educação Patrimonial no ano de 2013. A Memória e 

Educação. Memória e Identidade foi inserida a partir de 2012 e tem sido conduzida pela 

Professora Marcia Montilio Rufino (CEPEMHEd).  A Educação Pública enquanto 

Resistência tem sido apresentada pela Professora Doutora Gilcilene Barão (Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro/Faculdade de Educação da Baixada Fluminense – 

UERJ/FEBF). A pesquisa em sala de aula com a Professora Doutora Amália Dias 

(UERJ/FEBF).  A Noção de Experiência em Thompson foi apresentada pelo Professor 

Doutor Tarcísio Mota (Colégio Pedro II), pela Professora Doutora Alessandra Schueller 

(UFF), pelo Professor Doutor Marcelo MacCord (UFF) e pela Professora Doutora Ângela 

Martins (UNIRIO).  A Fotografia como fonte Histórica foi apresentada inicialmente pela 

Professora Doutora Luciana Pires Alves, pela Professora Doutora Maria Teresa Bandeira 

Villela de Mello (Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro – APERJ), pela Professora 

Doutora Nailda Marinho (UNIRIO) e pela Professora Doutora Maria Ciavatta (UFF).  

Atualmente, o curso tem se configurado com essa temática e com esses professores no que 

tange o debate teórico: 

Tabela 1:  Configuração do Curso no ano de 2019 

Tema/Atividade Professor Instituição  
Análise de Conjuntura Prof. Dr. Rodrigo Lamosa UFRRJ 

Educação Patrimonial como Metodologia da 
Pesquisa 

Prof. Dr. Jorge Najjar UFF 

Memória e Educação. Educação e Identidade Profa. Marcia Montilio CEPEMHEd 
História Oral. História Oral como técnica Prof. Me. Antônio Augusto 

Braz 
CRPH 

Resistir é preciso: pelo direito à Educação 
Básica e à Educação Pública 

Profa. Dra. Gilcilene Barão UERJ/FEBF 

A pesquisa em sala de aula e o uso de fontes  Profa. Dra. Amália Dias UERJ/FEBF 
Arquivo Escolar:  fonte de pesquisa na 

Educação Básica 
Profa. Dra. Nailda Marinho UNIRIO 

Noção de Experiência em Thompson Profa. Dra. Angela Martins  UNIRIO 
Imprensa e Educação Profa. Ma. Márcia Spadetti CEPEMHEd 
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e  
Profa. Ma. Renata Spadetti 

Projeto “Leituras da educação.  Andanças 
para ver e ler o patrimônio histórico-

educativo de Duque de Caxias 
(1º e 2º distritos)14 

Profa. Cristiane Dias; 
Profa. Elsa Maria de 

Oliveira Bastos; 
Profa. Marcia Montilio; 

Profa. Ma. Márcia Spadetti; 
Profa. Ma.Vilma C. 
Amancio da Silva 

 

 

Projeto “Leituras da educação.  Andanças 
para ver e ler o patrimônio histórico-

educativo de Duque de Caxias 
(3º e 4º distritos)15 

Profa. Ma Idiléa Thomaz 
de Aquino; Profa. Ma. 

Márcia Spadetti 
. 

 

Oficina de Conservação Preventiva de 
Documentos 

Profa. Marcia Montilio CEPEMHEd 

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro Profa Ma. Márcia Spadetti CEPEMHEd 
Seminário Professores convidados de 

acordo com o objeto de 
estudo. 

---- 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da consulta ao acervo do curso – Ano de referência: 2018/2019. 
 

Além das aulas teóricas, o curso oferece oficinas, visita ao Arquivo Público do 

Estado do Rio de Janeiro e o Projeto “Leituras da educação.  Andanças para ver e ler o 

patrimônio histórico-educativo de Duque de Caxias”.  As oficinas são as de Conservação 

Preventiva de Documentos desde 2012 e de História Oral, onde foram feitas três 

entrevistas dos anos de 2016 a 2018.  A visita ao APERJ acontece desde 2011.  O Projeto 

conhecido como Andanças acontece desde 2012 e consiste no percurso histórico-educativo 

por algumas instituições escolares que representaram marcos na educação do município de 

Duque de Caxias. O objetivo desse projeto é possibilitar o conhecimento de sua história de 

fundação, suas memórias, suas culturas e práticas escolares, seus aspectos arquitetônicos, 

permeados pelas experiências individuais e coletivas vividas e pelas histórias de vida de 

cada sujeito nelas envolvido. 

O projeto teve como percurso: o IEGRS, primeira instituição escolar pública a 

oferecer o curso de Formação de Professores no município de Duque de Caxias, Professora 

Marcia Montilio; A Escola Regional de Meriti que retrata os anos 1920 e 1930 com a 

Professora Mestra Vilma Amâncio; o Colégio Santo Antônio com recorte nos anos 1940 

 
14 Instituições Educativas do Percurso Histórico-Educativo do 1º e 2º distritos de Duque de Caxias:  IEGRS; 
E. M. Exp. Aquino de Araújo; Colégio Duque de Caxias; Colégio Santo Antônio; Escola Regional de Meriti; 
Patronato São Bento. 
15 Instituições Escolares do Percurso Histórico-Educativo do 2º e 3º distritos de Duque de Caxias:  E. M. 
Barro Branco; E. M Brasil Itália; E. M. Carmem Corrêa de C. Reis Braz. 
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particularizado na Missão das Irmãs Franciscanas de Dillingen com a Professora Vilma 

Corrêa nos anos de 2013  a 2015, a Professora Márcia Spadetti a partir de 2016 e no ano de 

2019, tivemos a participação da Professora Neudima Lima Luna; o Colégio Duque de 

Caxias (década de 1950) com a Professora Elsa Maria de Oliveira Barros.  No ano de 2012, 

teve o Colégio Estadual Álvaro Negromonte, destaque para o projeto educacional do 

patrono do colégio com a Professora Doutora Evelyn de Almeida Orlando.  Nos anos de 

2013 a 2015, teve o Patronato São Bento com a Professora Mestra Márcia Spadetti.  A 

partir do ano de 2017, incluímos a Escola Municipal Expedicionário Aquino de Araújo, o 

primeiro Ginásio público do município com a Professora Cristiane Dias. 

Esse projeto desde 2018, tem sido realizado em três escolas situadas no 3º e 4º 

distritos de Duque de Caxias:  uma escola do campo (4º distrito), Escola Municipal Brasil 

Itália com a Professora Mestra Márcia Spadetti e a Escola Municipal Barro Branco que tem 

uma gestão democrática, vivenciada para além da eleição para diretores16.  Para o ano de 

2019, ao espaço museal da Escola Municipal Carmem Corrêa entrou no roteiro das escolas 

visitadas nos 3º e 4º distritos. 

Desde 2010, temos nos organizado para oferecer o lanche para os cursistas.  Isso 

porque alguns são ainda estudantes e os professores que vêm de diferentes localidades, têm 

na maioria das vezes, dificuldades para almoçar, além das dificuldades financeiras, apesar 

de no começo, não ter sido consenso entre a equipe.  Então, dividimos entre os membros 

da equipe as despesas do lanche que tem no bolo de laranja elemento constitutivo de cada 

encontro. A cada encontro é feito a avaliação individual por parte dos cursistas.  Temos o 

hábito de ler e atender na medida do possível, as sugestões.  Outra característica do curso é 

ser itinerante.  Assim, cada encontro acontece numa instituição educativa diferente para 

que possamos estar no ambiente cotidiano do espaço e percebermos questões que se 

revelam no fazer do cotidiano para além da pesquisa.   

Outra questão que permanece é o seminário no final do curso.  O seminário não está 

atrelado à certificação nem à avaliação dos cursistas.  Mas, é incentivado ao longo de todo 

o curso, desde o convite de cursistas que apresentaram nas edições anteriores para 

divulgarem suas pesquisas e demonstrarem seus percursos investigativos aos cursistas que 

estão frequentando no ano corrente.  Assim como, a equipe assessora, na medida do 

possível com contatos, fontes e conversas com os estudantes para que possam apresentar 

suas pesquisas sobre escola. Os trabalhos de pesquisa evidenciam, na escolha de seus 

 
16 A consulta pública passou a ser realizada no município a partir de 2015. 
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objetos, a escola como patrimônio. Os professores das Universidades são chamados para 

assistirem à apresentação dos cursistas compartilhando suas impressões e sugestões acerca 

do trabalho apresentado. 

 

2.1 - A configuração do curso nesses dez anos no município 

Ao longo dos anos, houve uma mudança no formato do curso de 2009 e 2010 em 

relação aos anos que seguiram até os dias atuais. Em 2009, o curso teve início somente no 

segundo semestre, se configurando como um projeto piloto.  Em 2010, realizamos apenas 

um encontro que compreendeu manhã e tarde com repetição da mesma organização em 

lugares diferentes.  A partir de 2011, houve uma sistematização maior e os encontros 

aconteceram de março a dezembro com um acréscimo de encontros com outras temáticas, 

principalmente, nos últimos dois anos.  A necessidade de acrescentar outras temáticas ao 

curso se deve às avaliações feitas a cada ano e à necessidade de inclusão de temáticas que 

contribuam para a pesquisa sobre escola. 

O CEPEMHEd acredita na formação docente continuada. Notamos que isso tem 

sido retirado do professor ano após ano, sobretudo na Rede Municipal de Educação de 

Duque de Caxias.  Continuamos insistindo na solicitação de liberação do ponto desses 

profissionais para que possam participar da formação dentro da sua carga horária. O curso 

já acarreta um trabalho anterior do participante que é a leitura prévia e daqueles que 

participarão do seminário ao final, a sua preparação.  Assim como constatou Evangelista 

(2009, p.3), essa é mais uma das “faces cruéis” da “areia movediça em que se encontra o 

professor da Educação Básica pública brasileira no que tange à sua formação, ao seu 

trabalho, à sua atuação política.” Na tabela abaixo, apresentamos uma estimativa de 

frequência dos cursistas no Curso durantes seus anos de constituição. 

Tabela 2:  Frequência dos participantes do Curso Escola. Lugar de Memória, Pesquisa e Experiências em 
Educação Patrimonial 

Ano Encontros 
anuais 

Média de 
participantes 

por encontro17 
Inscrições 

Frequência 
primeiro 

encontro18 

Frequência 
último 

encontro 
2009 4 17,25 37 27 9 

2010 2 24 71 26 23 

2011 8 28 74 41 23 

2012 9 37,2 94 69 57 

 
17 Foram somadas as assinaturas de cada um dos encontros do referente ano e dividido pelo total de 
encontros. 
18 A média de participantes presentes por encontro foi calculada de acordo com a quantidade de pessoas que 
assinaram o caderno de presença no dia do referido encontro e não baseada na quantidade de inscritos. 
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2013 12 28 91 63 22 

2014 10 28,7 108 55 23 

2015 12 26,25 104 51 15 

2016 12 38,41 135 66 21 

2017 14 23,5 88 44 14 

2018 15 16,4 94 43 12 

201919   99 57  
Fonte: Elaborada pelos autores a partir do caderno de presença do curso – Ano de referência: 2009 a 2019. 

 
É possível notar um crescimento gradativo de inscrições ao longo dos anos com 

incidência maior nos anos de 2014 a 2016.  Mas, apenas no ano de 2012, percebemos a 

permanência de um número maior de participantes até o final do curso.  A presença dos 

cursistas ao final de um ano tem sido difícil pelo cotidiano pesado das escolas tanto para os 

estudantes da graduação e do ensino médio quanto para os professores. Nos anos em que 

conseguimos negociar o abono de ponto com a PMDC, tivemos maior quantidade de 

professores da educação básica, assim como, maior permanência. Não temos registros dos 

motivos do abandono do curso, embora todos tenham justificado oralmente. Evidenciamos 

que o abandono dos estudantes das universidades particulares foi referente ao fato de terem 

conseguido emprego. 

O quadro abaixo traz uma relação dos estudantes que procuram o Curso, 

destacando se fazem parte do ensino médio, da graduação ou da pós-graduação e do ensino 

público ou privado.  

Tabela 3:  Grau de instrução dos estudantes que frequentam o curso e suas respectivas redes. 

Ano Graduando Mestrando Doutorando Ensino Médio 

 Público Privado Público Privado Público Privado 

2009 7 1 0 0 0 0 0 

2010 17 3 2 0 0 0 12 

2011 16 1 3 0 1 0 2 

2012 33 23 0 0 1 1 0 

2013 16 8 0 0 0 0 4 

2014 24 52 0 0 0 0 0 

2015 12 47 1 0 0 0 1 

 
19 Não foi possível colocarmos todos os dados referentes ao ano de 2019, porque o curso ainda está 
acontecendo. 
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2016 35 47 0 0 0 0 2 

2017 13 28 2 0 0 0 0 

2018 33 13 0 0 0 0 20 

2019 18 22 0 0 0 0 18 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir do caderno de presença do curso – Ano de referência: 2009 a 2019. 
 

É importante salientar que a maioria dos estudantes universitários vem da 

Pedagogia, seguidos do Curso de História.  Destacamos que no ano de 2019, houve uma 

diminuição do número de estudantes da Graduação da rede privada de ensino matriculados 

no Curso. Isso se deve ao fato de que a maioria dos cursos nessas universidades têm sido 

realizados à distância, o que diminuiu tanto o número de estudantes que fazem aulas 

presenciais quanto aumentou a demissão de docentes nessas instituições. O que nos leva a 

uma “Conclusão inescapável: o professor brasileiro vem sendo expropriado de seu direito à 

formação consistente, paga-a e submete-se à modalidade EaD” (EVANGELISTA, 2016, p. 

12). Junto a isso, marcamos que a UERJ no ano de 2015, teve os funcionários terceirizados 

do Grupo Construir sem pagamento de seus salários por vários meses20  que foi sendo 

intensificado e no ano de 2016, os docentes da instituição, também, enfrentaram problemas 

no que ficou conhecido como a “crise da UERJ”.21  Como alguns estudantes são oriundos 

da UERJ/FEBF, tivemos dificuldade de inscrição dos estudantes que têm vínculo com essa 

instituição. 

No que tange ao Ensino Médio, sempre buscamos divulgar o curso nos colégios 

estaduais que oferecem o Curso de Formação de Professores.  Nos últimos anos, tivemos 

uma presença significativa de estudantes do Colégio Estadual Graham Bell que têm seus 

estudos no horário da manhã, o que possibilita a participação no curso.  Nesse ano de 2019, 

tivemos alguns inscritos do Colégio Estadual Alfredo Backer que não conseguiram 

continuar porque o dia do encontro coincidiu com o dia de aula integral. 

Na tabela abaixo, registramos o quantitativo de docentes inscritos no Curso e suas 

respectivas redes de atuação. 

 
 

Tabela 4:  Cursistas que são docentes e as respectivas redes da qual fazem parte. 
Ano Rede Estadual Rede Municipal Rede Privada Outras áreas 

 
20 Disponível em:  https://oglobo.globo.com/rio/com-divida-de-75-milhoes-uerj-suspende-aulas-por-uma-
semana-18121224.  Acesso em: 05 ago. 2019.  
21 Disponível em:  https://oglobo.globo.com/rio/professores-da-uerj-decidem-suspender-greve-19805792.  
Acesso em: 05 ago. 2019.  
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de atuação 
2009 2 25 0 2 
2010 10 26 0 1 
2011 16 27 4 5 
2012 19 14 1 2 
2013 14 37 4 8 
2014 13 10 1 8 
2015 16 9 1 17 
2016 10 23 6 13 
2017 10 21 1 10 
2018 7 8 3 10 
2019 12 26 0 3 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir do caderno de presença do curso – Ano de referência: 2009 a 2019. 
 

A partir de 2017, tivemos ainda, a intensificação da precarização do trabalho do 

professor no município de Duque de Caxias, o que foi chamado de “Pacote de 

Maldades”.22 Isso contribuiu para que muitos professores não conseguissem dar 

continuidade ao curso.  Em 2018, tivemos outra dificuldade porque, pela primeira vez, a 

gestão da Secretaria Municipal de Educação negou o abono de ponto para a participação do 

professor no curso; isso contribuiu de forma significativa para a participação desses 

educadores como podemos perceber no quadro.  Identificamos uma oscilação grande de 

participação dos professores da rede municipal ao longo dos anos, mas sempre em 

quantidade maior que a representação dos professores oriundos do Estado. Apenas nos 

anos de 2012 e 2015 que tivemos mais representantes do Estado. 

Na tabela abaixo, registramos o quantitativo de cursistas que se interessaram em 

pesquisar alguma instituição escolar durante o Curso. 

Tabela 5:  Participação no Seminário: Reflexões da Investigação-Formação 
Ano Quantidade de inscritos no 

seminário 
Quantidade de apresentações no 

ano 
2009 ---- Não houve 
2010 ---- Não houve 
2011 4 7 
2012 8 11 
2013 16 12 
2014 2 5 
2015 0 3 

 
22 Houve uma sessão na Câmara Municipal de Duque de Caxias em que o Prefeito Washington Reis enviou 
um mensagem com a retirada de inúmeros direitos do servidor, após intensa manifestação e com inúmeras 
ilegalidades. Os poucos vereadores presentes, com muita truculência, votaram contra a educação.  Disponível 
em:  https://oglobo.globo.com/rio/professores-da-uerj-decidem-suspender-greve-19805792;  
https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/washington-reis-propoe-pacote-impopular-em-duque-de-
caxias-21668312.html.Consulta em:  05 ago. 2019.  
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2016 9 9 
2017 2 1 
2018 2 3 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir do caderno de presença do curso e artigos apresentados no seminário 
pelos cursistas – Ano de referência: 2009 a 2019. 
 

Quanto aos seminários apresentados pelos cursistas, ressaltamos que de 2011 a 

2018, tivemos apresentação de diferentes trabalhos pelos participantes do curso.  Foram 

apresentadas quarenta e cinco pesquisas.  Dessas pesquisas, apenas duas não trataram de 

escola, mas de História.  Desse trabalho de pesquisa dos cursistas, no ano de 2016, 

lançamos uma caixa de postais referentes ao Projeto “Memórias em Cartão”, no qual 

trazemos uma foto da instituição e no verso, algumas informações sobre a história da 

mesma.   

Na turma de 2018, foi relatado por alguns cursistas que a sua participação no curso 

despertou a preocupação de guarda com os documentos escolares e perceberam a riqueza 

pela qual conviviam no seu ambiente de trabalho e não haviam se atentado até então. 

Ainda nessa turma, uma das cursistas conheceu a UERJ/FEBF, participou do processo 

seletivo que permitiu o seu ingresso no curso de Pós-Graduação da UERJ/FEBF, no 

Mestrado. 

 

Considerações Finais 

Identificamos que a maioria das mudanças ocorridas no curso dialoga com a 

estrutura e a conjuntura histórica do período.  Compreendemos que “o patrimônio não é 

somente o objeto escolhido de acordo com suas características, mas sim uma construção 

simbólica realizada socialmente” (NAJJAR, 2010, p. 151). Nesse contexto de resistência 

da educação pública, o CEPEMHEd tem a escola pública como patrimônio que deve ser 

socialmente referendado e tem feito isso de forma contra-hegemônica através do curso 

“Escola.  Lugar de Memória, Pesquisa e Experiências em Educação Patrimonial”.  

Experiência referendada na luta de classes. 

Através das visitações às instituições educativas do município, da divulgação das 

pesquisas sobre escolas e dos debates teóricos vinculados aos professores das 

universidades públicas, na sua maioria, o CEPEMHEd tem valorizado a formação dos 

professores em serviço, dos estudantes em níveis médio e superior (graduação e pós-

graduação) e cumprido o objetivo geral do curso que é refletir e experimentar a educação 

patrimonial na escola.  Isso tem acontecido, principalmente, com as pesquisas da própria 
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equipe ou dos participantes do curso ao descobrirmos as memórias/histórias que estão em 

disputa (POLLAK, 1983) com as oficiais, a partir do arquivo escolar como fonte de 

pesquisa na educação básica, muitas das vezes abandonado e precisando de cuidados. 

Todas as ações instituídas no curso têm contribuído para a preservação de 

documentos, o arquivamento das fontes descobertas, o incentivo à pesquisa acerca da 

educação pública, além de suscitar o envolvimento dos cursistas no desenvolvimento e 

organização de espaços museais nas instituições escolares pesquisadas. Tais ações têm 

como objetivo a divulgação dessas memórias permanentemente e o fortalecimento do 

sentimento de pertencimento do sujeito a um determinado tempo histórico.  O Curso tem 

contribuído para a importância da pesquisa e do rigor que a mesma exige, como também, o 

fortalecimento de instituições públicas de formação. 

A leitura das avaliações dos participantes do curso e da avaliação da própria equipe 

a cada encontro tem permitido que a mesma fique atenta às necessidades que o cotidiano 

escolar exige, adequando o seu formato a cada ano.  A garantia da formação em serviço é 

um dos princípios do CEPEMHEd, mas evidenciamos que não são formações baseadas em 

modismos, mas consistentes e vinculadas à academia científica, uma vez que entendemos 

que a relação dialética entre teoria e prática fortalece o cotidiano do professor nas escolas 

ao proporcionar uma leitura crítica da realidade capaz de romper com as ideologias 

hegemônicas que expropriam o trabalho do professor e o transforma em meros executores.  

A participação de estudantes de diferentes modalidades de ensino e de professores 

no mesmo grupo enriquece o curso e a aprendizagem da equipe com as diferentes 

contribuições.  Esses participantes pertencem a diferentes regiões do estado do Rio de 

Janeiro e não apenas da Baixada Fluminense, isso faz com que a divulgação das pesquisas 

sobre as instituições educativas e as práticas solidificadas no fazer do Curso sejam 

disseminadas em espaços para além da nossa atuação. Assim, seguimos na resistência e na 

luta pela educação pública.  Sabemos que temos muito, ainda, por fazer e que outros 

espaços de formação precisam ser consolidados, mas continuamos acreditando que é na 

luta e na preservação da história das instituições escolares públicas que continuaremos 

fazendo o nosso front de batalha.  
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Desafios TE - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente. 

 

A  EDUCAÇÃO INFANTIL E O CURRÍCULO DE MATEMÁTICA  

 

Francely Aparecida dos Santos1 
 

Resumo 

 

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

 

1 Introdução 

 

             A referente proposta de pesquisa se insere no campo da educação e tem como 

temática “A Educação Infantil e o currículo de Matemática.” A necessidade de 

pesquisar essa temática surgiu ao longo de uma carreira como professora da Educação 

Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Ensino Superior, pois como docente 

dos dois primeiros níveis de ensino apontado, tive a oportunidade de expandir e relatar 

minha experiência em sala de aula nos cursos de licenciatura na universidade em que 

sou docente, bem como na atuação e realização de pesquisas em salas de aula/escolas de 

Ensino Fundamental e Educação Infantil. Esclareço que considero a expansão dessa 

experiência porque ao vincular acadêmicos de licenciaturas em projetos de pesquisa 

financiados por órgãos de fomento, como a Fapemig, por exemplo, cria oportunidade de 

experimentar o que acontece no “chão de uma escola” e faço isso a partir do que eu 

mesma vivenciei e presenciei, como profissional da educação por 38 (trinta e oito) anos.  

            O relato também se faz presente em minhas aulas, pois pela palavra falada 

visualizando as experiências e resultados dessas experiências, conseguimos “angariar” 

nossos futuros docentes para perceber e reconhecer o importante papel da formação 

inicial nos cursos de licenciatura relacionada à prática nas escolas também a partir da 

perspectiva de quem já a possui. 

             Considero pertinente e apropriado realizar essa pesquisa sobre a Educação 

Infantil e o Currículo de Matemática para ampliar aprendizados, experiências e 

envolvimento dos acadêmicos nas discussões e reflexões das disciplinas relacionadas à 

Matemática nas salas de aula dos cursos de licenciatura e, em específico, no de 

Pedagogia. 

            A problemática apresentada para essa pesquisa é a de quais fundamentos 

teórico-metodológicos o currículo de Matemática e o trabalho pedagógico dos 

professores da Educação Infantil estão embasados, ao planejar e ministrar aulas de 

Matemática. Por delimitação, a proposta é de realizá-la com professores da Educação 
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Infantil (turmas de crianças de 5 anos de idade) de dois Centros Municipais de 

Educação Infantil - CEMEIs públicos localizados no Município de Montes Claros/MG, 

por um período mínimo de 12 meses,a partir de agosto/2019. E por questões 

orientadoras, apresento as seguintes propostas: a) Os professores da Educação Infantil, 

ao selecionarem diariamente o material pedagógico de Matemática, estão embasados em 

qual concepção? b) Os professores da Educação Infantil conhecem o currículo de 

Matemática da Educação Infantil? c) Qual é a relação que os professores da Educação 

Infantil constroem entre o currículo de Matemática e o trabalho pedagógico nas aulas de 

Matemática? E d) Os materiais pedagógicos utilizados nas aulas de Matemática da 

Educação Infantil são preparados e planejados pelo professor?  

           Acredito que esta pesquisa tenha importância social e científica, pois poderá 

agregar reflexões sobre a problemática apontada, aos professores em formação 

continuada, bem como possibilitar contribuições na discussão da formação inicial dos 

professores da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no que se 

refere às transformações no ementário das disciplinas dessa área do Curso de 

Pedagogia.  

          A proposta de retorno aos participantes da pesquisa é a de socialização dos 

resultados através da publicação de artigos científicos, da apresentação em eventos 

acadêmicos e da realização de uma Roda de Conversa nas escolas envolvidas com a 

presença e discussão com os professores participantes da pesquisa, e com quem mais se 

interessar. 

            De forma específica essa temática me chama a atenção e me incomoda, pois, ao 

longo da carreira no Ensino Superior, formamos muitos licenciados em Pedagogia com 

conhecimento dos conteúdos e dos fundamentos e processos metodológicos em 

Matemática, com condições de assumir uma sala de aula, tanto que são selecionados em 

concursos públicos da região e do estado. E, ao presenciarmos a atuação docente, nessas 

salas de aula verificamos que as aulas da Educação Infantil são planejadas, em sua 

grande maioria, sem levar em consideração a necessidade das crianças que lá estão e 

nem dos conteúdos que precisam ser trabalhados com elas.  

          Os professores da Educação Infantil, mesmo tendo formação acadêmica, ainda 

não possuem conhecimento seguro sobre o currículo de Matemática, necessário a esse 

trabalho, e não têm coerência entre o planejamento, o material e o trabalho pedagógico 

executado em sala de aula. A maioria das escolas da Educação Infantil, por opção do 
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sistema em que estão inseridas, quando falamos das escolas públicas, adotam 

materiais/apostilas prontas para serem executadas em sala de aula. 

         São materiais/apostilas, que na maioria das vezes, elaborados (as) por 

profissionais, representantes de empresas contratadas para essa produção em massa, e 

que, em alguns casos, estão de fora do processo de formação docente. Além disso, 

desconhecem as características e necessidades das crianças dessa faixa etária que 

frequentam a Educação Infantil, e alguns estão interessados somente, na venda em larga 

escala desse material. 

           

1.1 Objetivos 

 

            Por objetivo geral, apresento o de analisar em quais fundamentos teórico-

metodológicos o currículo de Matemática e o trabalho pedagógico dos professores da 

Educação Infantil estão embasados, ao planejarem e ministrarem aulas de Matemática. 

E por objetivos específicos, os de refletir sobre o currículo de Matemática na Educação 

Infantil; questionar a natureza dos materiais pedagógicos utilizados pelos professores da 

Educação Infantil nas aulas de Matemática; discutir os fundamentos teórico-

metodológicos que embasam o trabalho pedagógico dos professores da Educação 

Infantil durante as aulas de Matemática; estabelecer relações entre o trabalho 

pedagógico executado e o currículo de Matemática dos professores da Educação Infantil 

e comparar o planejamento e o material pedagógico utilizado nas aulas de Matemática 

dos professores da Educação Infantil com os fundamentos teórico-metodológicos e o 

currículo oficialmente elaborado para esse nível de estudo. 

 

2 Referencial Teórico 

 

         Nessa revisão de literatura refletiremos sobre a etapa da Educação Infantil e a 

importância dela na formação das crianças, depois sobre a Matemática e o currículo na 

Educação Infantil e por fim sobre os materiais pedagógicos de Matemática e o trabalho 

pedagógico do professor da Educação Infantil, na intenção de deixar claro para os 

leitores de qual concepção teórica essa proposta de pesquisa esta inserida. 

 

 

2197



 

 

2.1A Educação Infantil, a Matemática e o Currículo: algumas reflexões 

 

            No Brasil, o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escola 

constitui direito assegurado pela Constituição Federal de 1988, consolidado pela Lei nº 

9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que estabelece: 

Art. 29 – A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem por 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos deidade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 
da família e da comunidade (BRASIL, 1996). 
 

             A Lei nº 9.394/96  introduziu uma série de inovações em relação à Educação 

Básica, dentre as quais, a integração das creches nos sistemas de ensino compondo, 

junto com as pré-escolas, a primeira etapa da Educação Básica. Essa lei evidencia o 

estímulo à autonomia das unidades educacionais na organização flexível de seu 

currículo e a pluralidade de métodos pedagógicos, desde que assegurem aprendizagem, 

reafirmaram os artigos da Constituição Federal acerca do atendimento gratuito em 

creches e pré-escolas (BRASIL, 2013). 

             Frente a todas essas transformações, a Educação Infantil vive um intenso 

processo de revisão de concepções sobre a educação de crianças em espaços coletivos, 

de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças. Em especial, têm se mostrado prioritárias as discussões 

sobre como orientar o trabalho junto às crianças de até três anos em creches e como 

garantir práticas junto às crianças de quatro e cinco anos que se articulem, mas não 

antecipem processos do Ensino Fundamental (BRASIL, 2013). 

             As instituições de Educação Infantil, ainda se inscrevem no projeto de 

sociedade democrática desenhado na Constituição Federal de 1988 (art. 3º, inciso I), 

com responsabilidades no desempenho de um papel ativo na construção de uma 

sociedade livre, justa, solidária e socioambientalmente orientada, e com a função 

sociopolítica e a função pedagógica, a serem cumpridas (BRASIL, 2013). 

            Cumprir tais funções significa, em primeiro lugar, que o Estado necessita 

assumir sua responsabilidade na educação coletiva das crianças, complementando a 

ação das famílias. Em segundo lugar, creches e pré-escolas constituem-se em estratégia 

de promoção de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, uma vez que 

permitem às mulheres sua realização para além do contexto doméstico. Em terceiro 

lugar, cumprir função sociopolítica e pedagógica das creches e pré-escolas implica 
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assumir a responsabilidade de torná-las espaços privilegiados de convivência, de 

construção de identidades coletivas e de ampliação de saberes e conhecimentos de 

diferentes naturezas. Isso ocorre, por meio de práticas que atuam como recursos de 

promoção da equidade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes 

classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência 

da infância. Em quarto lugar, cumprir função sociopolítica e pedagógica requer oferecer 

as melhores condições e recursos construídos histórica e culturalmente para que as 

crianças usufruam de seus direitos civis, humanos e sociais e possam se manifestar e ver 

essas manifestações acolhidas, na condição de sujeito de direitos e de desejos. Significa, 

finalmente, considerar as creches e pré-escolas na produção de novas formas de 

sociabilidade e de subjetividades comprometidas com a democracia e a cidadania, com 

a dignidade da pessoa humana, com o reconhecimento da necessidade de defesa do 

meio ambiente e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, 

étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa que ainda marcam nossa 

sociedade (BRASIL, 2013). 

             A Matemática e tudo que ela proporciona à formação das crianças é um dos 

instrumentos de construção de autonomia. Nesse caso, é necessário que na Educação 

Infantil seja planejado e organizado o que será trabalhado com as crianças e como será 

trabalhado, na perspectiva do que elas desenvolvam, minimamente, o raciocínio lógico-

matemático e a capacidade de resolver problemas, como proposta inicial de construção 

da autonomia. 

            Assim sendo, é necessário pensar reflexivamente o sentido e significado do 

currículo na Educação Infantil, pois tem sido um campo de controvérsias e de diferentes 

visões de criança, de família, de funções da creche e da pré-escola. No Brasil nem 

sempre foi aceita a ideia de haver um currículo para a Educação Infantil, termo em geral 

associado à escolarização tal como vivida no Ensino Fundamental e Médio, sendo 

preferidas as expressões ‗projeto pedagógico’ ou ‗proposta pedagógica’ (BRASIL, 

2013).  

              A integração da Educação Infantil ao sistema educacional impõe à escola de 

Educação Infantil trabalhar com esses conceitos, diferenciando-os e articulando-os. A 

proposta pedagógica, ou projeto pedagógico, é o plano orientador das ações da 

instituição e definem as metas que se pretendem para o desenvolvimento dos meninos e 

meninas que nela são educados e cuidados, as aprendizagens que se quer promovidas. 
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Na sua execução, a instituição de Educação Infantil organiza seu currículo, que pode ser 

entendido como as práticas educacionais organizadas em torno do conhecimento e em 

meio às relações sociais que se travam nos espaços institucionais, e que afetam a 

construção das identidades das crianças (BRASIL, 2013).  

               Por expressar o projeto pedagógico da instituição em que se desenvolve, 

englobando as experiências vivenciadas pela criança, o currículo se constitui um 

instrumento político, cultural e científico coletivamente formulado e é concebido como 

um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças 

com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e 

tecnológico. Tais práticas são efetivadas por meio de relações sociais que as crianças 

desde bem pequenas estabelecem com os professores e as outras crianças, e afetam a 

construção de suas identidades. Intencionalmente planejadas e permanentemente 

avaliadas, as práticas que estruturam o cotidiano das instituições de Educação Infantil 

devem considerar a integralidade e indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, 

afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das crianças, apontar as 

experiências de aprendizagem que se espera promover com as crianças e efetivar-se por 

meio de modalidades que assegurem as metas educacionais de seu projeto pedagógico 

(BRASIL, 2013).  

              A gestão democrática da proposta curricular precisa contar na sua elaboração, 

acompanhamento e avaliação tendo em vista o Projeto Político Pedagógico - PPP da 

unidade educacional, com a participação coletiva de professores, demais profissionais 

da instituição, famílias, comunidade e das crianças, sempre que possível e à sua 

maneira. Na proposta do PPP, a organização curricular das disciplinas precisa ser 

definida dando a cada uma delas, o tempo e organização necessários ao processo de 

ensino e de aprendizagem das crianças. 

              Há mais de vinte anos, foi lançado pelo Ministério da Educação brasileiro o 

Documento intitulado “Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil” — 

RCNEI (BRASIL, 1998), com o objetivo de constituir-se como “um guia de reflexão 

para os profissionais que atuam diretamente com crianças de 0 a 6 anos” (BRASIL, 

1998, p. 207). Até os dias atuais, esse documento continua tendo sua validade 

referendada não apenas pela Secretaria de Educação Básica do MEC, mas também por 

inúmeras instituições de Educação Infantil, que o compreendem como um “guia de 

reflexão” (BRASIL, 1998, p. 207) e, na falta de outros instrumentos de organização 
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pedagógica, como o instrumento oficial para “o planejamento, o desenvolvimento e a 

avaliação de práticas educativas” (BRASIL, 1998, p. 207), apesar de que não possua 

caráter mandatório. 

             Kulhmann Jr. (2000), ao tratar do uso do documento, acrescenta que as 

propostas, embora contribuam para o trabalho dos educadores, não têm esse caráter 

mandatório. Isso reafirma a autonomia das instituições, que podem adotar essas ou 

outras propostas na íntegra ou associadas, sendo indispensável, entretanto, que se 

norteiem pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil e também a 

Básica. 

            Para pensar o currículo de Matemática, pode-se fazer o exercício de quem são as 

crianças e de como elas podem aprender Matemática e de como a escola ensina 

Matemática a elas. A criança tem contato com a Matemática desde que nasce, pois, a 

partir desse momento, ela se insere numa sociedade da qual os números e o espaço 

fazem parte. Mas, a partir do momento em que ela entra na Escola, seja de Educação 

Infantil, seja de Ensino Fundamental, ela se depara com uma outra maneira de aprender, 

diferente daquela vigente no convívio familiar, à qual estava frequentemente 

acostumada. 

           Segundo Leontiev (1988), toda a vida da criança se reorganiza, a partir da 

entrada no espaço escolar:  

Não podemos deixar de dar atenção a este momento na vida da criança. Todo 
o sistema de suas relações vitais se reorganiza [...] O essencial é que 
doravante as sua obrigações não são apenas para com os pais e o educador; 
são objetivamente obrigações relativas à sociedade [...] Ao fazer os seus 
deveres, a criança tem, pela primeira vez, sem dúvida, a impressão de fazer 
qualquer coisa verdadeiramente importante [...] Que diferença de suas 
ocupações e de seus jogos precedentes! (LEONTIEV, 1988, p. 289). 

 

          Sem a consideração da criança em sua condição infantil, toda proposta curricular 

atua no vazio. Assim, quando tratamos especificamente da organização do ensino de 

Matemática na Educação Infantil, é importante compreendermos que a Matemática, 

assim como qualquer outra área do conhecimento, é parte do universo da criança, 

mesmo antes de ela frequentar a escola (BRASIL, 1998).  

          Entretanto, como alerta Moura (2007), isso não é suficiente para que ela, de fato, 

aproprie-se dos conhecimentos matemáticos. Para que ela torne seu o conhecimento 

historicamente acumulado, é necessário que o mundo adulto intervenha. Trata-se de 

efetivar a mediação cultural.  
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           Dessa forma, Moura (2007, p. 60), em relação à mediação cultural dos 

conhecimentos matemáticos, assim se manifesta:  

Devemos fazer com que a criança apreenda este conhecimento como parte de 
seu equipamento cultural para que possa intervir com instrumentos capazes 
de auxiliá-la na construção de sua vida. Trata-se de instrumentos que não são 
apenas utilitários, pois permitem que o sujeito os aprimore como o artesão 
que domina cada vez mais a técnica de execução de sua arte. No caso do filho 
do homem, é a busca da construção da vida (2007, p. 60).     
 

            A atividade de ensino, nessa perspectiva de conter o conteúdo e a forma, de ter 

um problema desencadeador e de possibilitar ao sujeito inserir-se no processo de 

aprendizagem de Matemática, passa a exigir que a educação e a Matemática seja 

contribuinte para o desenvolvimento humano. Assim, percebe-se a importância, no ato 

de educar, de ações conjuntas na escola para a criação de atividades de ensino que deem 

conta de transformar o ensino em atividade significativa e humanizadora na área da 

Matemática (ARAUJO, 2010).        

             A Matemática, como uma das disciplinas que compõe o currículo na Educação 

Infantil, é parte da composição dos processos de ensino, pois, no contexto dessa 

pesquisa, devido às características das crianças desse nível de ensino, remete-nos 

diretamente aos materiais pedagógicos e o trabalho pedagógico que são selecionados, 

utilizados e realizados em sala de aula com as crianças, durante as aulas de Matemática. 

 

2.2 Os materiais pedagógicos de Matemática e o trabalho pedagógico do professor 

da Educação Infantil 

 

             Os materiais pedagógicos utilizados por algumas escolas/professores da 

Educação Infantil, até o atual momento, ainda tem características de memorização com 

a utilização de material cartilhado, historicamente falando ou atualmente, produzido por 

quem não conhece ou não pensa a escola, esse nível de ensino, as crianças e a própria 

Matemática. É definido por materiais que propiciam cópias ou memorização de 

atividades, como se as crianças da Educação Infantil já estivessem sendo preparadas 

para fazer vestibular e não necessariamente para estruturar, formar e organizar o 

raciocínio lógico-matemático e o pensar reflexivo e autônomo.  

                Sob essa perspectiva, pode-se afirmar que uma das principais e necessárias 

transformações, é a do processo de formação de professores que atualmente tem a 

finalidade de estabelecer um novo direcionamento para o processo de ensino e 
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aprendizagem, possibilitando aos docentes momentos de reflexão sobre suas concepções 

e práticas. O processo de formação de professores de Matemática, ao longo da história, 

teve reformulações e conquistas no tocante ao processo de ensinar e ao processo de 

aprender Matemática e às novas tendências e possibilidades de aprendizagem 

(MUNDIM; GHELLI; OLIVEIRA, 2017). 

           Os aspectos de ensinar e de aprender Matemática na concepção tradicional 

ganharam espaço no Brasil a partir da década de 1950. As instituições escolares 

trabalhavam com o método que ainda se faz presente na concepção de muitos 

professores, que incentivam o aluno durante o trabalho pedagógico, a fazer uso da 

memorização, decorando os conteúdos (MUNDIM; GHELLI; OLIVEIRA, 2017). 

   Nos dias atuais ainda encontramos esse tipo de trabalho pedagógico em sala de 

aula da Educação Infantil, tanto que temos algumas escolas que produzem ações 

destinadas a delinear comportamentos prontos para participação em vestibulares, 

chamadas de “Vestibulinhos”. 

             A Matemática tem por finalidade desenvolver o raciocínio lógico e o 

pensamento crítico para melhor aprendizagem das crianças, pois possibilita que o 

professor, além de utilizar metodologias e materiais pedagógicos, também priorizem os 

aspectos elementares do contexto do aluno, tais como: social, cultural e 

socioeconômico, já que a Matemática está presente em todos os momentos da vida do 

ser humano, desde o nascimento até a fase adulta (MUNDIM; GHELLI; OLIVEIRA, 

2017). 

            Sabe-se que o ensino da Matemática é muito importante para o 

desenvolvimento da criança, uma vez que serve para aprimorar o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e a capacidade de argumentar, compreender, interpretar, projetar, criar 

e atribuir significados para as mais diversas situações sociais (MACCARINI, 2010). 

         As práticas pedagógicas, e as escolhas de atividades juntamente com os 

materiais pedagógicos criam condições para que a criança se desenvolva no processo de 

ensino e de aprendizagem em Matemática. 

        A abordagem dos conteúdos precisa de um contexto flexível que adapte a cada 

criança, que traga atividades diferenciadas envolvendo brincadeiras, jogos, resolução de 

problemas, trabalhos em grupos, entre outros, que tratarão de temáticas que considerem, 

principalmente, as vivências do cotidiano dos envolvidos (ARAUJO, 2010). 
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           Nesse contexto, o planejamento das aulas inclui o material pedagógico que será 

utilizado, sempre levando em consideração a etapa em que a criança se encontra. Nesse 

caso, o trabalho pedagógico precisa ser coerente com as necessidades pedagógicas das 

crianças e do que lhes é de direito aprender nessa etapa de suas vidas.  

          A revisão de literatura ora apresentada não se configura “fechada”, mas nos ajuda 

a refletir sobre a temática da pesquisa proposta e deixar mais delineado a concepção e o 

embasamento teórico a ser utilizado na coleta de informações e a análise delas. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

          A pesquisa tem por base, a Revisão de Literatura, para a definição de conceitos 

importantes que estão delineados pela temática e problemática da pesquisa, utilizando 

autores, tais como Brasil (2013), Leontiev (1988), Araújo (2010), Mundim; Ghelli; 

Oliveira, (2017), dentre outros selecionados em livros, dissertações e teses dessa área 

estudo e em  artigos publicados na base de dados Scielo.   

           O procedimento metodológico, nessa etapa, é o de Revisão de Literatura, na 

abordagem da Pesquisa Qualitativa, tendo como tipo a Pesquisa de Campo, com 

realização de entrevistas semiestruturadas aos professores participantes, observação in 

locu das aulas desses professores e análise do material utilizado pelos docentes, como 

instrumentos de coleta de informações. Para que tudo ocorra de acordo com as normas 

éticas, o Comitê de Ética aprovou o projeto pelo Parecer Consubstanciado de nº 

3.332.790/CEP/Universidade Estadual de Montes Claros-Unimontes. 

            E para as primeiras reflexões acerca dessa temática, utilizo a Revisão de 

Literatura do tipo descritiva - narrativa, que tem como característica principal a de não 

utilizar critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise crítica da literatura. 

Pode-se fazer e uma busca pelos estudos sem  precisar esgotar as fontes de informações, 

e também não precisar a aplicação de estratégias de busca de forma sofisticadas e 

exaustivas.  

           Para coleta de informações, a entrevista semiestruturada (roteiro enviado com 

antecedência - e acontecerá em data, horário e local, definidos e aceitos previamente), 

será utilizada com os professores que ministram aulas na Educação Infantil, em turmas 

de crianças de 5 anos de idade, de dois Centros Municipais de Educação Infantil - 

CEMEIs públicos localizados no Município de Montes Claros/MG. As entrevistas serão 
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gravadas, resguardando os devidos cuidados éticos e depois da devida utilização, serão 

descartadas. É importante lembrar que os participantes assinarão o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE antes de iniciar a coleta de informações. Ao 

finalizar a transcrição das entrevistas, o texto será enviado a cada participante para 

leitura e autorização de utilização na pesquisa. 

          Outra técnica de coleta de informações a ser utilizada será a observação in locu 

das aulas desses professores. Nessa coleta também será levado em consideração a 

disponibilidade dos professores no que se refere ao tempo de observação das aulas, mas 

não será menor que duas semanas em cada sala de aula. O roteiro será previamente 

enviado aos professores e responsáveis da instituição, e, após a transcrição das aulas 

observadas, os professores farão a leitura para a devida autorização de utilização, das 

informações coletadas. 

           E, por fim, os materiais pedagógicos utilizados pelas professoras serão analisados 

à luz da teoria e das concepções que fazem parte dessa pesquisa, no que se refere à 

Educação Infantil, a Matemática, o currículo e as crianças dessa idade. 

           Serão realizados pré-testes para verificar se os instrumentos estão coerentes com 

a temática e problemática ou se será necessário algum tipo de ajuste ou modificação. 

           Para a organização das informações coletadas, utilizar-se-á a análise de conteúdo 

para definir o conteúdo contido nas respostas dos participantes às entrevistas, nas 

observações realizadas e no material pedagógico utilizado, para definição das categorias 

presentes  e assim possibilitar a construção dos dados. 

 

4  Considerações Finais 

 

          Ao finalizar essa revisão de literatura do tipo descritiva – narrativa, como parte da 

pesquisa que tem por temática “A Educação Infantil e o Currículo de Matemática”, 

afirmo que as reflexões iniciais nos apontam preocupações e encaminhamentos 

necessários às transformações propostas para o currículo do Curso de Pedagogia. É o 

curso que por força legal, tem a obrigatoriedade de formar professores para o trabalho 

com crianças da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por 

meio do trabalho com disciplinas específicas relacionadas à área da Matemática, já que 

é nessa área de conhecimento que estamos embasando nossa discussão e pesquisa. 
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          Nesse sentido, a resposta final à problemática e o alcance dos objetivos 

elaborados para essa pesquisa estão em construção com a aplicação dos instrumentos de 

coleta de informações e continuidade da revisão de literatura. 
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Resumo 

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

No Brasil, a partir de 1930, as mudanças econômicas com vistas à formação de 

uma nova matriz produtiva apoiada no fortalecimento da indústria, ensejou a discussão 

sobre a educação nacional. A necessidade de superação da economia fundada na 

atividade agrícola passa pela formação de força de trabalho de novo tipo, capaz de 

atender as necessidades industriais, ainda que incipientes, atributos do processo de 

desenvolvimento tardio que caracteriza(ou) o capitalismo brasileiro. 

Nesse sentido, o Manifesto dos Pioneiros (1932) propunha a ampliação da 

educação pública, visto que este era considerado como um fator indispensável para o 

desenvolvimento do país. De forma contraditória, o Manifesto continha promessas 

educacionais civilizatórias, ao mesmo tempo em que propugnava a criação de uma nova 

força de trabalho relacionada às novas necessidades profissionais da indústria.  

No bojo desse processo, em 1940, as reformas educacionais empreendidas por 

Gustavo Capanema, visou uma nova organização da educação profissional e do ensino 

secundário.  A reforma da educação pública proposta resultou no dualismo educacional, 

pois a oferta da educação profissional ensejou que a ampliação do ensino público 

deveria, pragmaticamente, priorizar o domínio de determinadas técnicas fragmentadas e 

aplicadas mecanicamente na produção, na divisão entre pensamento e execução. 

Nas décadas seguintes, a partir de Juscelino Kubitscheck (1956-1961) e do novo 

industrialismo monopolista ligado aos setores de bens de consumo duráveis e de 

produção, o modelo neopragmático do ensino, teve sua essência difundida por meio da 

teoria do capital humano, particularmente, entre o período 1964 e 1985, em comum, 

essas reformas negaram a formação omnilateral do sujeito humano genérico.   

Na década de 1990, as reformas neoliberais do Estado implicou em novas leis e 

políticas de financiamentos para a educação de acordo com as orientações de 

instituições internacionais; Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Essas reformas acentuaram o pragmatismo 

educacional, visto que a expansão da educação pública brasileira prevista na Lei 

9.394/96 deveria ocorrer em consonância com as demandas do mundo do trabalho.   

Se, por um lado, as reformas atuais - Lei n° 13.415/2017 e BNCC do ensino 

médio de 2018 - visam aprofundar o pragmatismo educacional tecnicista verificado 

desde a origem do sistema público de ensino, por outro, como força de contra tendência, 
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a defesa do acesso irrestrito à educação pública e de um ensino formador - para além do 

trabalho -, implica pensar a escola enquanto espaço civilizatório, em oposição à barbárie 

social típica da era destrutiva do capital hegemônico financeirizado.  

 

1.1 Objetivos 

O objetivo deste trabalho consiste em demonstrar a relação entre a expansão da 

escola pública e a dialógica que marca essa tendência, a considerar a subordinação da 

educação à acumulação do capital, processo responsável por conformar um ensino cuja 

formação aligeirada profissionalizante obstaculizou espasmos civilizatórios conforme 

promessas contidas no Manifesto dos Pioneiros de 1932. 

 

2 Referencial Teórico 

A expansão da educação pública brasileira, a partir de 1930, associou-se às 

políticas de desenvolvimento nacional com vistas à formação de uma nova matriz 

produtiva. Para Cury (1978, p. 10), “[...] a conversão da estrutura econômica, social e 

política e a própria mentalidade de vários setores da população, implicavam na 

reconversão da estrutura educacional, a fim de valorizar as novas aspirações e na 

medida do possível concretizá-las”. Nesse contexto, surgiu a necessidade de formular-se 

um conjunto de políticas públicas educacionais visando criar uma força de trabalho 

correlata ao paradigma industrial de novo tipo, capaz de superar ou, ao menos, alterar a 

a economia nacional fundada na atividade agrícola, ou seja, “[...] do setor tradicional 

para o moderno, ou seja, da área agrícola para a industrial” (ROMANELLI, 1986, p.48). 

Nesse cenário, parece-nos razoável apreender a publicação do Manifesto dos 

Pioneiros (1932) na qualidade de documento cuja defesa da ampliação da educação 

pública implicava na superação de alguns entraves que impediam o desenvolvimento da 

nação. Ou seja, os signatários do Manifesto contribuíram para que se discutisse a 

superação de um modelo de educação pública elitista.  A esse respeito Cury (1978, p. 

18) destaca que “[...] até 1930 as necessidades do país ainda comportavam, com a 

oligarquia no poder, um tipo de educação voltada para a satisfação de interesses 

oligárquicos [...]”, ou seja, as “[...] amplas camadas da população eram marginalizadas 

do processo educativo escolar. A educação atende exclusivamente as elites”. 

Contudo, o Brasil vivia justamente a contradição de desenvolver-se a indústria e 

criar uma nova força de trabalho em superação à economia agrícola, “a erradicação do 
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analfabetismo” (CURY, 1978, p. 18), provocado principalmente pelo trabalhador 

dotado das habilidades típicas do campo e de sua capacidade intelectual/social restrita, 

conforme pretendiam superar os aderentes do Manifesto dos Pioneiros. Emblemática é a 

passagem contida no Manifesto dos Pioneiros (2006, p. 197) ao afirmar que: 

É preciso, para reagir contra esses males, já tão lucidamente 
apontados, pôr em via de solução o problema educacional das massas 
rurais e do elemento trabalhador da cidade e dos centros industriais já 
pela extensão da escola do trabalho educativo e da escola do trabalho 
profissional, baseada no exercício normal do trabalho em cooperação, 
já pela adaptação crescente dessas escolas (primária e secundária 
profissional) às necessidades regionais e às profissões e indústrias 
dominantes no meio.  

 

 Visto assim, de acordo com as teses apresentadas no Manifesto, a educação 

cumpriria sua promessa civilizatória, ao menos de duas formas: a) atuaria para criar uma 

nova força de trabalho relacionada às novas profissões necessárias ao desenvolvimento 

industrial; b) contribuiria para a superação das formas de embrutecimento social 

decorrente do modo de vida rudimentar característico da população rural. Para Cury 

(1978, p. 21), a escola “[...] aberta a todos os indivíduos, internamente reorganizada, 

profissionalizada, a escola produz o ‗homem novo’. A escola aberta a todas as classes e 

camadas, ou seja, igualmente a todos, torna-se o instrumento capaz de reconstruir a 

sociedade”.  

 Verifica-se que a expansão do ensino público defendida pelo Manifesto 

inaugurou um processo que, continuado ao longo das décadas subsequentes, possibilitou 

o surgimento da educação pública ampliada, ou seja, a constituição de uma rede 

formada por várias escolas, para Vidal (2013, p. 586): “[...] o Manifesto sobreviveu 

como uma carta de princípios pedagógicos, como um marco em prol de uma escola 

renovada, mas principalmente em defesa da responsabilidade do Estado pela difusão da 

educação pública no país”.  

No final da década, exatamente no ano de 1937 implantou no país o Estado 

Novo (1937 - 1945), com este aprofundaram-se as relações entre o sistema educacional 

e o sistema econômico. Uma característica que marcou a educação foi a introdução de 

racionalidade de controle político-ideológico, demarcados pelas reformas educacionais 

empreendidas na década de 1940 por Gustavo Capanema. A nova organização da 

educação profissional e do ensino secundário significou um relativo distanciamento da 

promessa civilizatória contida no Manifesto dos Pioneiros, pois a perspectiva tecnicista 
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das reformas Capanema, como tendência, implicava o fortalecimento da educação 

pública na sua forma útil instrumental, para o trabalho.  

Batista (2015) assevera que esse período foi marcante para o ensino nacional, 

visto que o pragmatismo da educação para o trabalho converteu-se no centro do debate e 

das ações do Estado, instaurando o dualismo educacional, já que a concepção de 

educação profissional implicava a negação do acesso à formação humana em sentido 

amplo do acesso ao conhecimento socialmente produzido, capaz de abranger a formação 

pedagógica, política e científica.  

Assim, a educação, por meio do ensino focado na formação rápida, técnica e 

profissional, conforme a Reforma Capanema, tinha por objetivo atender as necessidades 

das indústrias. Os Decretos-Leis ao propor um ensino secundário e superior para as 

elites e outro profissional para as escolas primárias populares, acentuou o dualismo 

educacional existente e garantiu à formação de mão de obra em estoque. Diante do 

exposto, Romanelli (1986, p. 59) afirma que: 

As mudanças introduzidas nas relações de produção e, sobretudo, a 
concentração cada vez mais ampla de população em centros urbanos 
tornaram imperiosa a necessidade de se eliminar o analfabetismo e dar 
um mínimo de qualificação para o trabalho a um máximo de pessoas. 
O capitalismo, notadamente o capitalismo industrial, engendra a 
necessidade de fornecer conhecimentos a camadas cada vez mais 
numerosas, seja pelas exigências da própria produção, seja pelas 
necessidades do consumo que essa produção acarreta. 

 

A ampliação do ensino público deveria, pragmaticamente, centrar-se na criação 

da nova força de trabalho. Em Marx (2017, p. 255) temos que “a utilização da força de 

trabalho é o próprio trabalho. O comprador da força de trabalho a consome fazendo com 

que seu vendedor trabalhe”, assim é possível afirmar que o ensino atuava com os 

conhecimentos necessários à elevação dos índices de produtividade, e o trabalhador por 

sua vez transforma em ato o conhecimento adquirido e potencializa sua produção, a 

saber, “força de trabalho em ação” (MARX, 2017, p. 255). 

A relação entre educação e trabalho, nas décadas seguintes, relacionou-se à 

consolidação do taylorista/fordista, conforme diretrizes do governo Juscelino 

Kubitscheck (1956-1961). Para Romanelli (1986, p. 53), “com Juscelino, acentua-se a 

implantação da indústria pesada no Brasil, mas ganha também novas formas a entrada 

de capital internacional”. Desse modo, o industrialismo recolocou em um patamar 

superior a dicotomia entre ensino e trabalho. Kuenzer (2005, p. 30) assevera que  
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Esse modelo, que foi sendo ajustado ao longo da história para atender 
às demandas do mundo do trabalho e das relações sociais, foi orgânico 
às necessidades do taylorismo-fordismo e constituindo a sua própria 
pedagogia, que teve e continua tendo por finalidade, como já se 
afirmou anteriormente, atender às demandas da divisão social e 
técnica do trabalho, marcada pela clara fronteira entre as ações 
intelectuais e instrumentais em decorrência de relações de classe bem 
definidas que determinavam as funções a ser exercidas por 
trabalhadores e dirigentes no mundo da produção e das relações 
sociais. 

 

O modelo educacional tecnicista ensejou um neopragmatismo no ensino, cuja 

essência foi difundida por meio da teoria do capital humano, com maior ênfase no 

período militar (1964-1985). No campo educacional, a teoria do capital humano 

difundiu uma concepção tecnicista sobre o ensino e reduziu o processo educativo à: 

[…] função de produzir um conjunto de habilidades intelectuais, 
desenvolvimento de determinadas atitudes, transmissão de um 
determinado volume de conhecimentos que funcionam como 
geradores de capacidade de trabalho e, consequentemente, de 
produção. De acordo com a especificidade e complexidade da 
ocupação, a natureza e o volume dessas habilidades deverão variar 
[…] Do ponto de vista macroeconômico, o investimento no ‗fator 
humano’ passa a significar um dos determinantes básicos para 
aumento da produtividade e elemento de superação do atraso 
econômico. Do ponto de vista microeconômico, constitui-se no fator 
explicativo das diferenças individuais de produtividade e de renda e, 
consequentemente, de mobilidade social (FRIGOTTO, 2010, p. 51). 

 

Acompanham esse quadro de mudanças, as discussões relativas aos métodos de 

ensino. Se a pedagogia tradicional que predominou até o fim do século XIX, conferia 

ênfase na atuação docente, o ideário escolanovista redirecionou para o aluno o foco da 

aprendizagem. Para Saviani (2010, p. 383), “[...] do ponto de vista pedagógico, conclui-

se que, se para a pedagogia tradicional a questão central é aprender, e para a pedagogia 

nova, aprender a aprender, para a pedagogia tecnicista o que importa é aprender a 

fazer”. Desse modo, compreende-se que aprender a fazer reafirma o neopragmatismo 

pós JK cuja organização do conhecimento seguiu uma concepção formalizada, linear e 

fragmentada, de maneira a construir o seu próprio campo, que consequentemente, 

automatizou-se e desvinculou-se das relações sociais e produtivas (KUENZER, 1999). 

A partir da crise de 1973, a recessão mundial colocou em movimento processos 

que solaparam o compromisso fordista (HARVEY, 2008), uma nova organização 
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produtiva e econômica emergiu. O sistema produtivo flexível Toyotista incorporou e 

superou a rigidez do taylorismo/fordismo, para Kuenzer (2005, p. 32):  

[...] com base o modelo japonês de organização e de gestão do 
trabalho, a linha de montagem vai sendo substituída pelas células de 
produção, o trabalho individual pelo trabalho em equipe, o supervisor 
desaparece e o engenheiro desce ao chão da fábrica, o antigo processo 
de qualidade dá lugar ao controle internalizado, feito pelo próprio 
trabalhador. 

 

No entanto, embora a reestruturação produtiva tenha se apresentado como 

positiva, a sua finalidade voltada para a acumulação flexível “[...] envolve rápidas 

mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual” (HARVEY, 2008, p. 140), 

conduzindo a educação “[...] a constituir-se num dos fatores fundamentais para explicar 

economicamente as diferenças de capacidade de trabalho e, consequentemente, as 

diferenças de produtividade de renda” (FRIGOTTO, 2010, p. 51). Consequentemente, 

percebeu-se que tanto o desenvolvimento desigual de Harvey (2008) como as diferenças 

de capacidade de trabalho e produtividade de renda de Frigotto (2010), são processos 

relacionados aos aspectos sociais que nos remetem à teoria do capital humano. 

Para Frigotto (2010) o conceito de capital humano propõe uma visão 

reducionista, ancorada na falácia de desenvolvimento e equidade social. Do ponto de 

vista educacional a teoria do capital humano justifica-se pela formação, qualificação e 

aperfeiçoamento de pessoas, vinculando a educação ao desenvolvimento econômico, o 

que na prática, para o autor, se configura em um poderoso instrumento de manutenção 

do senso comum. A formação característica da teoria do capital humano contrapõe-se ao 

que Duarte (2008) sugere, pois faz-se necessário a compreensão da realidade atual, da 

análise das possibilidades nela existentes e a elaboração de planos e estratégias de luta, 

possibilitando a transformação das ideias dos sujeitos sobre a natureza, a sociedade, a 

vida humana e a individualidade, em promover a formação omnilateral do sujeito 

humano genérico. Para Orso (2003), o conhecimento e a cultura não foram produzidos 

exclusivamente por um ou alguns “cérebros brilhantes”, já é motivo suficiente para; 

caracterizar como violência a produção de instrumentos que impedem 
o acesso a ela e, consequentemente, aos benefícios gerados por elas, 
que são concentrados por alguns privilegiados em detrimento e 
negação à maioria. Ou seja, numa de suas formas a violência também 
se caracteriza como à negação do acesso aos conhecimentos 
historicamente acumulados pela humanidade, garantindo, em parte, o 
acesso e a fruição de forma diferenciada dos bens produzidos pela 
humanidade. Em função disso, principalmente a partir do início da 
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modernidade, tem se intensificado as lutas pelo acesso à educação, à 
escola pública e ao Ensino Superior. Em conseqüência dessa 
popularização, tem se gerado uma outra forma de violência que é a 
divisão da escola, criando-se uma, com determinadas condições e com 
determinada qualidade para a imensa maioria da classe trabalhadora e 
outra para os filhos das elites (ORSO, 2003, p. 2).  

 

A década de 1990 conheceu a expansão da educação pública brasileira. Contudo, 

a elevação do número de matrículas deu-se no contexto da reestruturação produtiva do 

complexo industrial, das políticas de contenção dos gastos públicos, das políticas 

públicas focalizadas, das privatizações de empresas estatais, fim da reserva de mercado, 

fim das restrições à livre circulação do capital. Araújo (2012, p. 41) demonstrou que a  

Dinâmica indicadora das inúmeras mudanças ocorridas nessa parte da 
cidade, a partir de 1990, é o processo impulsionador do abrupto 
fechamento de importantes fábricas metalúrgicas, como Caterpillar, 
Villares, Metal Lev, Caloi, Alfa-laval, Metal Yanes, Durr, Amortex, 
etc., com profundos impactos em outros ramos de atividades: químico, 
plástico, têxtil, alimentos entre outros. 

 

Como tendência, a reestruturação implicou no fechamento de postos de trabalho, 

evidenciando a contradição da Teoria do Capital Humano cujo foco é a inserção dos 

indivíduos no mercado de trabalho por meio do aumento dos níveis de escolarização. As 

políticas econômicas de contenção dos gastos públicos fizeram parte de um conjunto de 

medidas adequadas à configuração do Estado Mínimo, da introdução dos paradigmas 

neoliberais no Brasil. No campo educacional, tivemos as políticas definidas pelos 

organismos internacionais multilaterais (Unesco, ONU, FMI, Banco Mundial). Essas 

instituições estipularam metas estratégicas para a educação, pois,  

A escola que preparou o trabalhador para um processo de 
trabalho assentado no paradigma industrial – o fordismo –, com 
a rígida separação entre a concepção do trabalho e a execução 
padronizada das tarefas, deixou de atender às demandas de uma 
nova etapa do capital. Essa escola passou a ser criticada e 
responsabilizada pelo insucesso escolar, pelo despreparo dos 
alunos ao término dos estudos, pela desvinculação dos 
conteúdos ensinados em relação às novas demandas oriundas do 
mundo do trabalho assentado no paradigma informacional. Da 
mesma forma, os professores passaram a sofrer profundas 
críticas, e a ser, de certo modo, responsabilizados por esse 
‗fracasso’ escolar. A formação desses profissionais passou a ser 
vista como muito ‗teórica’, desvinculada de uma prática efetiva 
e afastada das demandas das escolas e da sociedade. Essas 
análises realizadas por alguns organismos internacionais, como 
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o Banco Mundial, a Unesco, a Organização de Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, parecem apontar para um só 
caminho: o sistema educacional precisa passar por uma reforma 
visando qualificar melhor as pessoas para enfrentarem um 
mundo mais competitivo, mais afinado com o mercado. 
(MAUÉS, 2003, p. 91) 

 

Evidenciou-se que “[...] a crise do capitalismo em sua fase atual recrudesce de 

modo irreparável a barbárie social” (RIBEIRO; ARAÚJO, 2018, p. 4). As 

“manifestações da barbárie social nas escolas” (NOVAES, 2014, p. 197) passam a ser 

vistas como o problema em si, como se não fossem dotadas de uma racionalidade 

explicativa que ultrapassa o plano do cotidiano escolar. No âmbito escolar, uma das 

facetas da barbárie social é demonstrada pelo fato de que; 

 

Os trabalhadores educacionais (professores) tornaram-se carcereiros, 
abrindo e fechando as jaulas (salas de aula). Outros professores 
tornaram-se domadores de tigres: desviando-se de cadeiras jogadas 
neles. Assassinato de alunos, lógica concorrencial entre os 
professores, governos federais e estaduais se negando a conversar com 
os professores em greve, material didático elaborado por corporações 
educacionais, cursos de extensão caça-níqueis, pesquisadores 
vomitando artigos um atrás do outro, doenças por excesso de trabalho, 
merendas de péssima qualidade, professores apanhando dos alunos, 
professores espancando alunos, utilização de ritalina a torto e a direito 
para sossegar os “leões” são sintomas da barbárie nas escolas e 
universidades. (NOVAES, 2014, p. 197) 

 

Da década de 1990 até os dias atuais, as transformações ocorridas no campo 

educacional contribuíram para a consolidação do sistema educacional público 

subordinado ao mundo do trabalho, daí a Lei N° 9.394/1996, a Lei N° 13.415/2017 – 

Reforma do Ensino Médio (BRASIL, 2017a) e a respectiva BNCC. 

Aspectos da acumulação flexível, como a ampliação das terceirizações e as 

transformações no mercado de emprego expressaram uma nova fragmentação no mundo 

do trabalho. Para Alves (2000) a terceirização implicou na metamorfose da forma de 

contratação para a subcontratação, assumiu nova intensidade, amplitude e qualidade, 

construindo, a partir daí, um novo e radical modelo de produção capitalista. Acerca da 

liberação da terceirização e atividades afins definidas pela Lei N° 13.429/2017 

(BRASIL, 2017b) é emblemática, somada a reforma da Lei Trabalhista em tramitação, 

representada pela Proposta de Emenda à Constituição PEC 6/2019, que “Modifica o 
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sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e 

dá outras providências” (BRASIL, 2019). Para Araújo (2018, p. 46) a conjuntura atual 

revela que  

[...] o processo de acumulação e expansão do capital recrudesce 
formas perversas de extração de mais valia relativa pelo aumento da 
jornada de trabalho não remunerada, do rebaixamento salarial, da 
eliminação de direitos sociais elementares e destituição dos direitos do 
trabalho. 
 

A nova era da exploração do trabalho tende a criar o privilégio da servidão. 

Antunes (2018) acentua que o uso da tecnologia permite maior informalidade e 

flexibilidade, dessa maneira, para garantir maiores lucros, as empresas exigem e 

transferem aos trabalhadores a pressão pela maximização do tempo, altas taxas de 

produtividade, redução dos custos e a flexibilização dos contratos de trabalho, pois “a 

terceirização vem se tornando a modalidade de gestão que assume centralidade na 

estratégia empresarial [...]” (ANTUNES, 2018, p. 32). 

Em acordo com essa nova tendência de reestruturação do trabalho, no âmbito 

educacional, a Lei N° 13.415/2017 contribui para a flexibilização do caráter formativo, 

dando abertura para a profissionalização por meio da formação técnica e profissional 

que tende a promover o aprofundamento do pragmatismo educacional tecnicista, 

verificado desde a origem do sistema público de ensino, conforme o artigo 36 da lei; 

 

O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional 
Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser 
organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, 
conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos 
sistemas de ensino, a saber: [...] V - formação técnica e profissional 
(BRASIL, 2017a).  
 

Resguardada a direta relação da Reforma do Ensino médio com a BNCC, para 

além da formação técnica, incorpora-se a formação empreendedora. Capaz de levantar 

uma relação de ações sustentadas por objetivos, compromissos e requisitos, focados na 

premissa de “melhorar a qualidade de vida” ou levar o indivíduo a “aprender a 

aprender”.  Nesse sentido, a formação técnica profissional incutida nesses documentos, 

possibilita uma formação precária e esvaziada ao permitir “I – a inclusão de vivências 

práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo 

parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação 

sobre aprendizagem profissional” (BRASIL, 2017a).  
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Ao retirar o sujeito do espaço escolar, entendido aqui como o local de acesso ao 

conhecimento, retira-se o direito de acesso conhecimento historicamente acumulado. 

Saviani e Duarte (2012, p. 31), esclarecem que o acesso ao conhecimento clássico é o 

meio pelo qual é possível humanizar o individuo na medida em que “[...] o clássico 

permanece como referência para as gerações seguintes que se empenham em apropriar-

se de suas objetivações produzidas ao longo do tempo”, e acrescentam ainda, que “[...] a 

educação não é outra coisa senão o processo por meio do qual se constitui cada 

indivíduo a universalidade própria do gênero humano”. 

Assim, se, por um lado, as reformas atuais visam aprofundar o pragmatismo 

educacional tecnicista verificado desde a origem do sistema público de ensino, por 

outro, como força de contra tendência, a defesa do acesso irrestrito à educação pública e 

de um ensino formador - para além do trabalho -, implica pensar a escola enquanto 

espaço potencialmente civilizatório, em oposição à barbárie social típica da era 

destrutiva do capital hegemônico financeirizado. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Neste trabalho realiza-se uma investigação qualitativa amparada em uma 

pesquisa bibliográfica e documental. O recorte cronológico visa apreender os sentidos 

das reformas educacionais iniciadas no contexto da publicação do Manifesto dos 

Pioneiros de 1932, as Reformas de Gustavo Capanema na década de 1940, bem como as 

tendências educacionais introduzidas pelo regime militar e sua continuidade dialética 

por meio da Lei n° 13.415/2017 que ensejou Reforma do Ensino Médio, conforme o 

disposto na BNCC aprovada, em 2018, pelo CNE. O desenvolvimento da análise crítica 

permitiu demonstrar que as reformas da educação no Brasil atenderam as contingências 

do mundo do trabalho, da demanda por uma força de trabalho especifica, a considerar às 

necessidades da acumulação capitalista de cada período histórico correspondente.   

 

3 Resultados 

Os resultados da pesquisa indicam que a concepção de educação pública no 

Brasil, a partir da década de 1930, até os dias atuais, em uma perspectiva dialética, 

guarda relação com o processo de desenvolvimento tardio do capitalismo brasileiro, do 

padrão industrial subordinado à divisão internacional do trabalho. Nesse caso, as 

frequentes reformas do ensino, em atendimento ao perfil necessário da força de trabalho 
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de cada período histórico, formatou uma educação dual correlata ao mercado de 

emprego. Esse foi o sentido das reformas conforme consta no Manifesto de 1932, as 

reformas de Gustavo Capanema, as reformas educacionais introduzidas pelo regime 

militar e as Leis n° 9.394/1996, Lei n° 13.415/2017 e BNCC do ensino médio de 2018. 

Em uma perspectiva histórica, encontramos contradições que afirmam a possibilidade 

do acesso ao conhecimento sistematizado no âmbito escolar por parte das camadas 

populares, bem como as críticas que relacionam esses processos como sendo de 

atendimento às demandas do capital, em detrimento da formação humana omnilateral, a 

considerar que o carácter útil/instrumental relacionada à divisão técnica e social do 

trabalho que orienta as reformas educacionais. Assim, reafirma-se a educação dual 

posto que, a educação pública, busca adequar-se as contingências do mercado de 

emprego, ao mesmo tempo em que garante o acesso privilegiado de conteúdos 

conforme o ensino de natureza dirigente ofertado aos setores socialmente remediados.  

 

5 Considerações Finais 

Neste trabalho, procuramos apreender a expansão da educação pública brasileira 

e sua imbricada relação com os processos sociais, políticos, econômicos, da sua 

subordinação ao mundo do trabalho. Assim, discorremos sobre as transformações na 

educação enquanto processos relacionados ao desenvolvimento do capitalismo 

brasileiro, daí a publicação do Manifesto dos Pioneiros (1932) e sua relação com a 

busca pela substituição da plataforma econômica agro-exportadora, em favor do 

desenvolvimento industrial. Nesse cenário a escola ocupou papel primordial; promover 

a superação do analfabetismo, principalmente da população de origem camponesa.  

Por conseguinte, com as Reformas de Gustavo Capanema houve o 

aprofundamento das relações entre o sistema econômico e educacional, com a nova 

racionalização do trabalho e uma educação pronta a atender a lógica do modelo 

produtivo. Ao mesmo tempo instaurou o dualismo na educação, ao ofertar uma 

educação para as elites dirigentes e outra para as classes populares, pois a principal meta 

era formar trabalhadores para as indústrias em expansão.  

Após a década de 1950 até o final do regime militar, um novo formato de 

desenvolvimentismo econômico instalou-se no país, com a abertura do mercado interno 

para o capital internacional. O reflexo desse processo para a educação implicou na 

formação para a profissionalização, ancorada no taylorismo/fordismo, onde a educação 
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desempenhou o papel de formação capital humano, resultando na formação e 

reprodução social da força de trabalho necessária. 

Como vimos, nas décadas anteriores, fatores como a economia, o modelo 

produtivo e a política, influenciaram nos rumos da educação brasileira. A partir da 

década de 1990, novos fatores sociais/econômicos influenciaram a educação, mais 

precisamente, a reestruturação produtiva e as práticas político-econômicas pautadas nos 

pressupostos neoliberais. Esses processos perpassaram a elaboração da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional n° 9.394/1996 até as mais recentes como a Lei n° 

13.415/2017 – Reforma do Ensino Médio e a BNCC do ensino médio de 2018. Desse 

modo, foi possível demonstrar como o processo de expansão da educação pública 

brasileira negou a formação omnilateral do indivíduo humano genérico de modo a 

aprofundar o estranhamento social, resguardado as suas especificidades históricas. 

Dessa forma, conclui-se que a totalidade explicativa desse processo dialético 

exige compreender que a contradição é a força motora da história. Se, por um lado, as 

reformas atuais visam aprofundar o pragmatismo educacional tecnicista verificado 

desde a origem do sistema público de ensino, por outro, como força de contra tendência, 

a defesa do acesso irrestrito à educação pública e de um ensino formador - para além do 

trabalho -, implica pensar a escola enquanto espaço civilizatório potencialmente em 

oposição à barbárie social típica da era destrutiva do capital hegemônico financeirizado. 

 

Referências  
 
ARAÚJO, Renan. O novo perfil metalúrgico do ABC: um estudo sobre o trabalho e o 
modo de vida “just-in-time” do metalúrgico jovem-adulto flexível (1992-2008). Campo 
Mourão: Fecilcam, 2012.  
 
_______.  Desenvolvimento tardio e a nova degradação do trabalho: os significados da 
reforma do Ensino Médio no Brasil. In: ARAÚJO, Renan (Org.). Trabalho e 
educação: os dilemas do ensino público no Brasil. Curitiba: CRV, 2018. p. 45-59. 
 
BATISTA, Eraldo Leme. A educação profissional no Brasil: análise sobre o centro 
ferroviário de ensino e seleção profissional – década de 1930. In: BATISTA, Eraldo 
Leme; MÜLLER, Meire Terezinha. (Orgs.). Realidades da educação profissional no 
Brasil. São Paulo: Ícone, 2015. p. 165-178. 
 
BRASIL. Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Legislativo, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Seção 1, n. 248, p. 27833-27841. 
 

2221



 

 

_______. Lei Nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis Nos 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, 
de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e 
o Decreto-lei no 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei no 11.161, de 5 de 
agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 
Médio em Tempo Integral. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Legislativo, Brasília, DF, 17 fev. 2017a. Seção 1, n. 35, p. 1-3. 
 
_______. Lei Nº 13.429, de 31 de março de 2017. Altera dispositivos da Lei nº 6.019, 
de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e 
dá outras providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação 
de serviços a terceiros. 2017b. Disponível em: 
<http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-13429-2017.htm>. Acesso em: 15 jul. 
2017. 
 
_______. Base Nacional Comum Curricular. 2018. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 27 jul. 2019. 
  

_______. PEC 06/2019. Modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de 
transição e disposições transitórias, e dá outras providências. 2019. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=6086769A
7FE32A15A66D8AA48F14561F.proposicoesWebExterno1?codteor=1712459&filenam
e=PEC+6/2019. Acesso em: 21 jul. 2019. 
 
CURY, Carlos Roberto Jamil. Ideologia e educação brasileira. São Paulo: Cortez & 
Moraes, 1978.  
 
DUARTE, Newton. Sociedade do conhecimento ou sociedade das ilusões?: quatro 
ensaios crítico-dialéticos em filosofia da educação. 1. ed. 1. Reimpressão. Campinas, 
SP: Autores associados, 2008. 
 
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva. 9. ed. São Paulo: 
Cortez, 2010.  
 
HARVEY, David. Condição pós-moderna. 17. ed. São Paulo: Loyola, 2008 
 
KUENZER, Acacia Zeneida. As políticas de formação: A constituição da identidade do 
professor sobrante. Educação & Sociedade, Campinas, ano XX, n. 68, p. 163-183, dez. 
1999.  
 
_______. Ensino médio: construindo uma proposta para os que vivem do  trabalho. 
4.ed. São Paulo: Cortez, 2005.  
 
MAUÉS, O. Os organismos internacionais e as políticas públicas educacionais no 
Brasil. In: GONÇALVES, L. A. O. (org.). Currículo e políticas públicas. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2003, p. 09-27. 
 

2222



 

 

MANIFESTO DOS PIONEIROS. O manifesto dos pioneiros da educação nova (1932): 
a reconstrução educacional no brasil - ao povo e ao governo. Revista HISTEDBR On-
line, Campinas, n. especial, p.188–204, ago. 2006. Disponível em: 
<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/22e/doc1_22e.pdf>. Acesso em: 30 
jul. 2017. 
 
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política.. Tradução: Rubens Enderle. 2. 
Ed. São Paulo: Boitempo, 2017.  
 
NOVAES, H. T. O esgotamento da fase “civilizatória” do capital e a necessidade 
histórica de uma educação para além do capital. In: BRABO, M.; ANTONELI, T. S. 
(Orgs). Direitos humanos, ética, trabalho e educação. São Paulo, SP: Ícone, 2014. 
 
ORSO, Paulino José. A violência no Ensino Superior. Grupo de Estudos e Pesquisas 
“História, Sociedade e Educação no Brasil” – HISTEDBR, Faculdade de Educação 
UNICAMP, 2003, disponível  
em<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/artigos_pdf/Paulino_Jose_Orso_arti
go.pdf>, acesso em 24 de novembro de 2012. 
 
RIBEIRO, Amanda Cristina; ARAÚJO, Renan Bandeirante. As transformações do 
trabalho docente: ser professor hoje. Práxis Educativa, Ponta Grossa, Ahead of Print, 
v. 13, n. 2, p. 1-18, maio/ago. 2018.  
 
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil. 8. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1986.  
 
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. ed. rev. 
Campinas: Autores Associados, 2010.  
 
SAVIANI, Dermeval; DUARTE, Newton. A formação humana na perspectiva 
histórico-ontológica. In: SAVIANI, Dermeval; DUARTE, Newton. Pedagogia 
histórico-crítica e luta de classes na educação escolar. 1. ed. Campinas/SP: Autores 
Associados, 2012. p.13-35. 
 
VIDAL, Diana Gonçalves. 80 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova: 
questões para debate. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 39, n. 3, p. 577-588, jul./set. 
2013.  

2223



 

 

Educação Básica, Trabalho e Formação Docente 

 

PEDAGOGIA DO APRENDER A APRENDER E A (DE)FORMAÇÃO 

DOCENTE 

 

Lilian Fávaro Alegrâncio Iwasse1 
Alessandra Batista de Godoi Branco2 

Rozana Salvaterra Izidio3  
 

Resumo 

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

Após a década de 1990 um novo cenário foi apresentado para o Brasil em seus 

diversos setores, na produção, na economia, nas políticas públicas e, consequentemente, 

para o campo educacional. Em outras palavras, a reestruturação produtiva da indústria 

brasileira somou à política de contenção de gastos do setor público, terceirizações e 

privatizações. Tais medidas contribuíram para a configuração do Estado Mínimo e da 

inserção de ideologias neoliberais no país.   

Especificamente na educação brasileira, ocorreu a interferência dos organismos 

internacionais multilaterais como a Unesco (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura), a ONU (Organização das Nações Unidas), o FMI 

(Fundo Monetário Internacional), o Banco Mundial, entre outras 

instituições/organizações, definindo as políticas e “orientando as ações”. Nesse 

contexto, as declarações Educação Para Todos ocorridas em Jomtiem (1990), Dakar 

(2000) e Incheon (2015), o Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre 

educação para o século XXI denominado “Educação um tesouro a descobrir” (1998) e 

recentemente o documento “Um ajuste justo: análise da eficiência e equidade do gasto 

público no Brasil” (2017), contribuíram e têm contribuído em grande medida para a 

difusão dos encaminhamentos teóricos da pedagogia do aprender a aprender. 

Nesse interim, o presente trabalho se propõe a compreender como os 

encaminhamentos teóricos que permearam as Políticas Públicas para a educação 

brasileira nas últimas décadas refletiram para o âmbito educacional as intencionalidades 

do campo político e do mundo do trabalho, acompanhado por um jogo de interesses e 

materializados, desse modo, com o processo de inculcação da Pedagogia do Aprender a 

Aprender, fortalecida nos últimos três anos principalmente com a Reforma do Ensino 

Médio assegurada pela Lei N° 13.415/2017 e a Base Nacional Comum Curricular.  

Verificou-se, portanto, como esse percurso tem incidido atualmente na 

Formação de Docentes para a Educação Básica, com o esvaziamento dos currículos, 

formação aligeirada e condições inadequadas de trabalho. Além disso, a classe sofre 

ataques constantes, passando por reformulações e transformações frequentes, sendo, 

assim, conduzida para a lógica capitalista, que almeja para garantir sua hegemonia e 

dizimar qualquer tentativa de superação da condição de dominação dos trabalhadores.  

 

1.1 Objetivos 
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O trabalho tem por objetivo analisar a Formação Docente no Brasil após a 

década de 1990, ressaltando como os encaminhamentos propostos nas políticas públicas 

conduziram a formação dos professores para uma pseudoformação, com conhecimentos 

esvaziados, utilitarista e instrumental, retirando do profissional docente a garantia de 

uma formação sólida, sustentada por conhecimentos historicamente produzidos. 

 

2 Referencial Teórico 

Pensar a Formação Docente no Brasil a partir da década de 1990, requer 

apreender como ocorreram os encaminhamentos das políticas educacionais, 

considerando os fatores externos que influenciaram esse processo, tais como: o setor 

social, produtivo, econômico e político (nacional e internacional). Uma ação que 

ganhou destaque foi a interferência de políticas calcadas na ideologia neoliberal na 

economia e nas políticas públicas brasileira, sendo essa uma condição que reorganizou o 

papel do Estado. Para Moreira (2015, p. 50) “dessa nova configuração de Estado 

desencadeou uma série de implicações para a mudança na governança pública e seu 

processo de definição das políticas prescritas para o financiamento e gestão da 

educação”.  

Os ideários neoliberalistas promoveram a reconfiguração não apenas do Estado, 

mas também de toda a vida social. Harvey (2013) aponta que, conduzido pela ideologia 

neoliberal, o papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada 

às práticas político-econômicas, capaz de promover no indivíduo a liberdade e a 

capacidade empreendedora individual, caracterizada por sólidos direitos à propriedade 

privada, livre mercado e comércio. O autor acrescenta, que o neoliberalismo se tornou 

“[...] hegemônico como modalidade de discurso e passou a afetar tão amplamente os 

modos de pensamento que se incorporou às maneiras cotidianas de muitas pessoas 

interpretarem, viverem e compreenderem o mundo” (HARVEY, 2013, p. 13).   

Desse modo, a ideologia neoliberal e hegemônica interferiu, além da 

materialidade da realidade econômica, política, e social, na educação e, 

consequentemente, na formação de professores. Assim, “[...] sob a égide da hegemonia 

neoliberal, as reformas expressam um consenso a respeito da urgência em adequar a 

educação e a formação de docentes aos moldes desta ideologia” (IWASSE; BRANCO, 

2018, p. 109). Com esse enfoque, a educação é reestruturada e conduzida pela lei do 

mercado própria da iniciativa privada. Trata-se, portanto, de construir uma educação 
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com um novo conceito de cultura e organização, um novo modo de conduzir o ensino e 

a formação calcado na premissa de que o mais importante é aprender a aprender, por 

toda vida.  

Diante desse contexto, os organismos internacionais multilaterais como a 

Unesco, a ONU, o FMI, o Banco Mundial, entre outras instituições/organizações, foram 

atores principais para definir e consolidar nas políticas nacionais os encaminhamentos e 

as orientações dominantes, preservando assim sua hegemonia. Para tanto, alguns 

documentos foram expressivos no sentido de disseminar os encaminhamentos 

internacionais, desde 1990, com as declarações Educação Para Todos ocorridas em 

Jomtiem (1990), Dakar (2000) e Incheon (2015), o Relatório para a Unesco da 

Comissão Internacional sobre educação para o século XXI denominado “Educação um 

tesouro a descobrir” (1998) e recentemente o documento “Um ajuste justo: análise da 

eficiência e equidade do gasto público no Brasil” (2017), contribuíram e têm 

contribuído em grande medida para a difusão dos encaminhamentos teóricos da 

Pedagogia do Aprender a Aprender. 

A “Declaração Mundial sobre Educação para Todos” apresentou como primeiro 

compromisso, que: 

 
1. Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deve estar em condições 
de aproveitar as oportunidades educativas voltadas para 
satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. Essas 
necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais para a 
aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a 
solução de problemas), quanto os conteúdos básicos da 
aprendizagem (como conhecimentos, habilidades, valores e 
atitudes), necessários para que os seres humanos possam sobreviver, 
desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com 
dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a 
qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e continuar 
aprendendo. (UNESCO, 1990, grifos nossos). 

 

É notório que o referido documento apresentava os princípios definidores do 

lema “aprender a aprender”, identificada por Saviani (2011) como “pedagogia do 

aprender a aprender”. O autor afirma que o objetivo dessa pedagogia “[...] é dotar os 

indivíduos de comportamentos flexíveis que lhes permitam ajustar-se às condições de 

uma sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência não estão garantidas” 

(SAVIANI, 2011, p. 437).   
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Para viabilizar sua concretização, final do século XX, exatamente no ano de 

1996, a Comissão Internacional sobre educação para o século XXI, coordenada por 

Jacques Delors, aceitando o que lhes foi confiado, elaborou um relatório intitulado 

“Educação: um tesouro a descobrir”, consistindo esse um documento norteador da 

educação para o próximo século. Nesse relatório, a tese defendida é a de que se 

desenvolva uma educação promovida pela “pedagogia do aprender a aprender”, 

sustentada em quatro pilares, a saber:  

 
Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve 
organizar-se em torno de quatro aprendizagens, fundamentais que, ao 
longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os 
pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os 
instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar 
e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente 
aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro 
que estas quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que 
existem entre elas múltiplos pontos de contato, de relacionamento e de 
permuta. (DELORS, 1998, p. 89-90, grifos nossos). 
 

Para o ensino formal, o documento destaca que é importante a atuação conjunta 

dos dois primeiros pilares, pois “aprender a conhecer e aprender a fazer são, em 

larga medida, indissociáveis” (DELORS, 1998, p. 93, grifos nossos) e possuem como 

premissa uma formação ao longo da vida e para o trabalho.  

Duarte (2008), em seu livro “Sociedade do conhecimento ou sociedade das 

ilusões?” apresenta quatro posicionamentos valorativos inseridos nessa pedagogia, 

demonstrando como esta conduz a formação para o imediatismo, o esvaziamento, a 

aceitação e a adaptação. Esses posicionamentos apresentados pelo autor são: primeiro - 

“são mais desejáveis as aprendizagens que o indivíduo realiza por si mesmo, nas quais 

está ausente a transmissão, por outros indivíduos, de conhecimentos e experiências”; 

segundo – “é mais importante o aluno desenvolver um método de aquisição, elaboração, 

descoberta, construção de conhecimentos, que esse aluno aprender os conhecimentos 

que foram descobertos e elaborados por outras pessoas”; terceiro – a atividade do aluno, 

para ser verdadeiramente educativa, deve ser impulsionada e dirigida pelos interesses e 

necessidades da própria criança”; e quarto – “a educação deve preparar os indivíduos 

para acompanharem a sociedade em acelerado processo de mudança [...] pois um 

conhecimento que hoje é tido como verdadeiro pode ser superado em poucos anos ou 

mesmo em alguns meses”  (DUARTE, 2008, p. 7-10). 
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De fato, é possível verificar que as aprendizagens realizadas por si mesmo, 

objetivando o desenvolvimento de competências e habilidades, não possibilitam ao 

aluno ir além do senso comum, das formas de reprodução estranhada/alienadas do 

cotidiano. De acordo com Duarte (2008), a apropriação se estabelece por meio das 

atividades sociais de cada indivíduo e, nesse sentido, o ato educativo realizado pelo 

professor deve consistir em uma atividade social que seja capaz de emancipar o sujeito.  

Para Gatti (2015, p. 230), “logo, o papel do mestre é o de dar forma humana aos 

valores, abrindo aos seus alunos a possibilidade de cada um construir-se como um ente 

cultural, assim construindo uma identidade própria. Professores-mestres é que dão 

sentido ao trabalho docente”. Nesse sentido, em uma aprendizagem que se pauta e se 

limita ao senso comum não favorece o conhecimento e a emancipação dos indivíduos, 

como temos demonstrado com a pedagogia do aprender a aprender. 

No entanto, de acordo com o documento “Educação: um tesouro a descobrir”, 

“os professores têm um papel determinante na formação de atitudes [...]. Devem 

despertar a curiosidade, desenvolver a autonomia, estimular o rigor intelectual e criar as 

condições necessárias para o sucesso da educação formal e da educação permanente”. 

(DELORS, 1998, p. 152). Logo, “[...] trata-se do fato de que as pedagogias do ‗aprender 

a aprender’ estabelecem uma hierarquia valorativa, na qual aprender sozinho situa-se 

em um nível mais elevado que o da aprendizagem resultante da transmissão de 

conhecimentos por alguém” (DUARTE, 2012, p. 8).  

Essa proposição para o papel do professor “enquanto agente de mudança, 

favorecendo a compreensão mútua e a tolerância” (DELORS, 1998, p. 152), retira do 

mesmo a sua função de formador e o ensino sustentado por conhecimentos científicos 

cede espaço para uma formação autônoma e alicerçada em práticas cotidianas, 

possibilitando a disseminação “a concepção de que qualquer um pode ser professor 

desde que tenha um mínimo de conhecimento sobre alguma área de conhecimento ainda 

é presente tanto na sociedade em geral quanto, muito especificamente na academia” 

(GATTI, 2015, p. 231).  

Assim, para atender aos novos perfis de trabalhador exigidos, o professor passou 

a receber formações aligeiradas, com cursos de Educação à Distância, com currículos 

esvaziados. A tecnologia e seus avanços tornaram-se eixo articulador desse processo, 

como se apresenta que: “é também indispensável que a formação inicial, e mais ainda a 
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formação contínua dos professores, lhes confira um verdadeiro domínio destes novos 

instrumentos pedagógicos” (DELORS, 1998, p. 192).  

Atendendo as recomendações internacionais, fermentou “a diversificação e 

aperfeiçoamento do ensino à distância recorrendo às novas tecnologias” (DELORS, 

1998, p. 194) destinados aos discentes e, sobretudo, aos docentes - tanto em sua 

formação inicial e continuada, quanto em seu trabalho. Pois, os avanços tecnológicos, 

criaram condições que contribuíram para transformação do trabalho, “[...] incentivadas 

pela intensificação dos níveis de exploração da força de trabalho, constituiu-se no 

leitmotiv do capitalismo da era neoliberal no Brasil” (ANTUNES, 2018, p. 120), vale 

destacar que tais condições reverberaram sobre o trabalho docente. 

Nesse sentido, a última Conferência “Educação para Todos” realizada em 

Incheon, em 2015, firmou o compromisso de uma formação de professores atendendo 

às orientações dos organismos internacionais, dentro dos princípios da pedagogia do 

“aprender a aprender”, onde um dos compromissos afirma: “Comprometemo-nos a 

promover, com qualidade, oportunidades de educação ao longo da vida para todos, 

em todos os contextos e em todos os níveis de educação” (UNESCO, 2015, p. V, 

grifos nossos). Como já abordamos anteriormente, trata-se de uma educação com base 

no cotidiano e voltada para o trabalho. 

Diante desses direcionamentos, é possível constatar na Reforma do Ensino 

Médio, dada pela Lei N° 13.415/2017 e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, publicada em 2017, e para o Ensino 

Médio, em 2018, a materialização da pedagogia do “aprender a aprender”.  A Reforma 

do Ensino Médio alterou a organização dessa etapa da educação básica, introduzindo 

alterações na forma de financiamento, flexibilizou a formação docente e discente e 

reforçou a parceria público-privado. O Artigo 36 da Lei 13.415/2017 elucida esses 

pontos:  

[...] os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar 
convênios com instituições de educação a distância com notório 
reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação: I - 
demonstração prática; II - experiência de trabalho supervisionado ou 
outra experiência adquirida fora do ambiente escolar; III - 
atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de 
ensino credenciadas; IV - cursos oferecidos por centros ou programas 
ocupacionais; V - estudos realizados em instituições de ensino 
nacionais ou estrangeiras; VI - cursos realizados por meio de 
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educação a distância ou educação presencial mediada por 
tecnologias (BRASIL, 2017a, p. 2, grifos nossos). 

A Reforma do Ensino Médio, assegurou que os direitos e objetivos de 

aprendizagem do Ensino Médio seriam definidos em consonância com a BNCC. Na 

Base, encontra-se explícita a pedagogia do “aprender a aprender”, com foco nas 

competências e habilidades. Assim, a adequação dos currículos das propostas 

pedagógicas em sintonia com a BNCC, tende a aprofundar ainda mais o esfacelamento 

dos currículos das licenciaturas. Esse assunto é expressado no texto introdutório:   

 
A BNCC integra a política nacional da Educação Básica e vai 
contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito 
federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à 
avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para 
a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da 
educação. (BRASIL, 2017b, p. 8, grifos nossos). 
 

Esse processo indica que as políticas implantadas recentemente, tem incidido na 

Formação Docentes para a Educação Básica, passando por reformulações e 

transformações frequentes, sendo assim conduzida para a lógica capitalista, que tende a 

garantir sua hegemonia e dizimar qualquer tentativa de superação da condição de 

dominação. Em outras palavras, tais reformas tendem a esvaziar o sentido da carreira 

docente através do aprofundamento das diferentes formas de precarização do trabalho e, 

ao mesmo tempo, conduzir ao exercício da prática docente um teor pragmático e 

negador da aquisição do conhecimento científico historicamente acumulado. 

Sobre a Lei N° 13.415/2017, Araújo (2018, p. 46) adverte que, em sentido mais 

amplo, “[...] relaciona-se ao processo de reestruturação do mundo doo trabalho e a 

emergência do novo corolário flexível que necessita utilizar a força de trabalho 

disponível nas escolas públicas, rebaixar salários e incrementar taxas de lucro”. Para 

Antunes (2018, p. 119), esse processo reflete  

 
[...] uma pragmática que se adequava fortemente aos desígnios 
neoliberais, possibilitou a expansão intensificada da reestruturação 
produtiva no Brasil, tendo como consequências a flexibilização, a 
informalidade e a precarização da classe trabalhadora.  
 

Ao analisar esses documentos e leis, temos, portanto, que as políticas públicas 

para a educação atenderam (e continuam acatando) um conjunto de medidas que visam 

articular as formas de exploração do trabalho, de tal modo que a formação conduz para 
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a empregabilidade com possibilidades cada dia mais acirradas e competitivas, onde 

predomina um modelo formativo que, somado aos avanços tecnológicos, contribui para 

a precarização do trabalho dos professores que, por vezes, encontram-se emergidos na 

flexibilização causadas pelo mundo do trabalho. Além disso, são responsabilizados pelo 

fracasso da educação nacional.  

Sobre esse assunto, o documento “Um ajuste justo: análise da eficiência e 

equidade do gasto público no Brasil” expõe, de acordo com sua análise, que “a baixa 

qualidade dos professores é o principal fator restringindo a qualidade da educação” 

(GRUPO BANCO MUNDIAL, 2017, p. 127). Desse modo, coloca o professor como 

responsável/culpado pela baixa qualidade da educação e, com base nessa afirmação, 

sugere mudanças nas políticas públicas em todas as esferas (federal, estadual e 

municipal). O Banco Mundial aponta também que a “ineficiência dos ensinos 

fundamental e médio está principalmente relacionada ao número excessivo de 

professores” e, por isso, sugere a diminuição do número de docentes: “em grande parte, 

esse problema poderia ser solucionado por meio da não reposição de parte dos 

professores que estarão se aposentando em breve” (GRUPO BANCO MUNDIAL, 

2017, p. 129). 

Outra proposta para “melhorias” seria o aumento do tempo do professor em sala 

de aula, de modo a reduzir o absenteísmo (GRUPO BANCO MUNDIAL, 2017), ou 

seja, ao propor o aumento em sala de aula automaticamente está retirando seu direito 

aos estudos e a preparação de aulas. Gatti (2015, p. 231) ao defender a formação 

docente, denuncia que “também presente é a ideia de que não é preciso preparo anterior 

para dar aulas, basta comunicar, até porque ‗dar aula’ é algo tomado como uma 

atividade de menor valia”, banalizando o trabalho do professor. 

Nesse interim, observa-se que o caminho trilhado conduz para a culpabilização 

do docente, desconsiderando fatores externos, (como a influência neoliberal), colocando 

a educação na lógica do mercado, enaltecendo os pressupostos da pedagogia do 

aprender a aprender, os quais contribuíram para a (de)formação docente e a 

precarização do seu trabalho, de tal modo que este não se reconhece mais como parte 

indispensável para a formação humana dos sujeitos. Nessa vertente, o tema em 

discussão sintetiza uma concepção educacional que dissemina a formação de uma 

sociedade propensa à adaptação aos ditames do capital. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

Considerando o problema apresentado, a interferência dos organismos 

internacionais  multilaterais na educação brasileira, mais especificamente na formação 

docente no Brasil após a década de 1990, e analisando como os encaminhamentos 

propostos nas políticas públicas estão alicerçados na pedagogia do aprender a aprender, 

é possível notar como essas conduziram a formação dos professores para uma 

pseudoformação, com conhecimentos esvaziados, utilitarista e instrumental, retirando 

do profissional docente a garantia de uma formação sólida sustentada por 

conhecimentos historicamente produzidos.  

Desse modo, o presente trabalho apresentou como base metodológica a pesquisa 

quanlitativa a partir da análise em fontes bibliográficas críticas, recorrendo a autores 

que defendem a teoria crítica como Saviani (2011), Gatti (2015), Duarte (2008), 

Antunes (2018), Araújo (2018), entre outros e em fonte documental: nacionais, como a 

Lei N° 13.415/2017 e a Base Nacional Comum Curricular e internacionais, como: as 

declarações Educação Para Todos ocorridas em Jomtiem (1990), Dakar (2000) e 

Incheon (2015), o Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre educação 

para o século XXI denominado “Educação um tesouro a descobrir” (1998) e o 

documento “Um ajuste justo: análise da eficiência e equidade do gasto público no 

Brasil” (2017). 

 

4 Resultados 

Como resultado, demonstra-se como a Pedagogia do Aprender a Aprender 

contribui para a (de)formação e a precarização do trabalho docente, de tal modo que 

este não se reconhece mais como parte indispensável para a formação humana dos 

sujeitos. Como aponta Duarte (2008, p. 8), “[...] trata-se do fato de que as pedagogias do 

‗aprender a aprender’ estabelecem uma hierarquia valorativa, na qual aprender sozinho 

situa-se em um nível mais elevado que o da aprendizagem resultante da transmissão de 

conhecimentos por alguém”.  

 

5 Considerações Finais 

Por fim, compreende-se que os documentos internacionais que orientaram as 

políticas públicas nacionais brasileiras nas últimas décadas, contribuíram em grande 

medida para definir a formação docente para a Educação Básica, resultando em ataques 
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constantes, reformulações e transformações, Tais ações/transformações conduzem para 

a lógica capitalista, que objetiva garantir sua hegemonia e dizimar qualquer tentativa de 

superação da condição de dominação, de emancipação dos sujeitos. Sobretudo, os 

encaminhamentos calcados na pedagogia do aprender a aprender contribuíram para a 

(de)formação docente, garantindo uma pseudoformação, alicerçada no senso comum, 

conhecimentos cotidianos e esvaziados de conteúdos científicos historicamente 

produzidos. 

Conclui-se, portanto, que a temática em discussão sintetiza uma concepção 

educacional que dissemina a formação de uma sociedade propensa à adaptação aos 

ditames do capital. Isso significa pensar no processo de formação docente para a 

empregabilidade com possibilidades cada dia mais acirradas e competitivas, onde 

predomina um modelo formativo que, somado aos avanços tecnológicos, contribuiu 

para a precarização do trabalho dos professores, que, por vezes, encontram-se 

emergidos na flexibilização causadas pelo mundo do trabalho e são responsabilizados 

pelo fracasso da educação nacional. 
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Resumo 

A defesa pela formação dos professores é uma causa que se relaciona com a própria 
profissionalização e seu devido reconhecimento (ou falta de). A concepção de que basta 
ter vocação para o ensino e a possibilidade de dispensa de habilitação ou formação 
específica, com conhecimentos elaborados e rigor inerente à prática educativa, é 
produto de um imaginário de que docência é um ofício que pode ser executado por 
simples saber fazer ou da formação pela prática – um pensamento colonial que necessita 
ser superado. Para tanto, aquém da concepção, se manifesta com o fato de que há leigos 
atuando na docência da Educação Básica. De acordo com Andrade (2011), essa situação 
persiste porque há uma concepção de que para lecionar basta ter pouco conhecimento e 
que essa ocorrência mostra uma representação da fragilidade acerca da profissão e da 
legislação que, ainda, aceita a contratação de professores leigos. A partir dessa 
problemática, esse trabalho objetivou analisar textos de publicações legais das diretrizes 
e bases da educação nacional com enfoque na formação de professores e outros 
profissionais da educação apresentados em seu teor. O desenvolvimento da pesquisa 
qualitativa foi de fontes bibliográfica e documental. Os conteúdos mostram que as leis 
de 1961 e de 1971 apresentam em seu conteúdo requisitos mínimos de formação e, na 
falta ou insuficiência de profissionais, previa outras alternativas. Diferente dessas, a 
LDBEN de 1996 não indica os termos de insuficiência ou ausência de professores 
habilitados, ainda que especifique a formação mínima em nível superior para atuar em 
toda a educação básica, sendo admitida a formação em nível médio (normal) para atuar 
da Educação Infantil e primeira etapa do Ensino Fundamental, e indica Programas de 
Formação Pedagógica para graduados não licenciados. A Lei nº 13.415/2017 mantém as 
especificações de formação já expressas, porém inclui a admissão de profissionais sem 
formação com notório saber para atuar em cursos da Educação Profissional. Percebe-se, 
assim, um retrocesso na longa e tardia jornada em busca da defesa pela formação e pelo 
reconhecimento da profissão, que reforça concepções coloniais acerca do fazer docente, 
negando o valor e o reconhecimento que lhe são devidos.  
 
Palavras-chave: Formação. Profissão docente. Legislação. 
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1 Introdução 

Ao investigarmos o histórico da expansão das escolas, vimos que se deu, 

inicialmente, sem a preocupação com a habilitação dos professores. Havia uma 

concepção de que bastava ter vocação para o ensino e se dispensava uma habilitação ou 

formação específica com conhecimentos elaborados e rigor inerente à prática educativa. 

Foi se construindo um imaginário de que docência é um ofício que pode ser executado 

por simples saber fazer ou por meio da formação pela prática – um pensamento colonial 

que necessita ser superado. 

Outrossim, essa concepção se manifesta na presença de professores leigos 

atuando no ensino, o que revela uma permissividade que ainda se mantém – embora 

haja uma redução. Outro ponto que pode revelar como essa ideia persiste é investigar a 

própria permissividade legal para tais ocorrências.  

Por outro lado, preocupa a imprescindível necessidade formação diante das 

transformações e contradições geradas pela própria sociedade. Nessa conjuntura de 

“instabilidade e de provisoriedade do conhecimento” (FELDMANN, 2009, p. 74), a 

formação desse profissional é um elemento essencial para perceber suas contradições e, 

ao mesmo tempo, buscar alternativas de superação.  

Imbernón (2011) destaca um problema há muito vinculado nesse ofício: a 

alienação profissional. Em seus argumentos, o autor considera que o professor sofre 

com tradições, ideologias, condições inadequadas de trabalho, decisões, entre outros 

aspectos que lhes são impostos. Para superá-las, considera que se faz necessário formá-

lo para mudanças e para ser um participante ativo dessas modificações. 

Ao refletirmos sobre esses aspectos, a formação inicial e continuada do 

professor e da professora pode servir como uma ponte que permite o acesso a novos 

caminhos no percurso dessa carreira que tem seu sentido para e sobre o conhecimento, o 

saber. Nesse sentido, o reconhecimento sobre o preparo do profissional é um 

fundamento que envolve a própria valorização da carreira, suas condições de 

desempenho e em seu próprio protagonismo nas decisões que afetam o cotidiano escolar 

e a educação.  

Outrossim, é possível analisar em pesquisas sobre nível de escolaridade docente 

(como o Censo Escolar) que ainda têm professores leigos atuando na educação básica, 
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sem formação mínima adequada3. Nos Planos Nacional de Educação (2001/2011; 

2014/2024) a metas sobre a formação mínima de professores da educação básica não 

atingiram, ainda, o proposto. 

Em análise ao nível de escolaridade dos docentes da Educação Infantil (EI) e 

anos iniciais do Ensino Fundamental (EF1), percebemos que, em 2017, havia um 

percentual com formação em “nível médio ou inferior” que atuavam na educação 

básica, sendo 6% na EI e 5% no EF1 (INEP, 2018). Essa escolaridade, contudo, não 

condiz aos requisitos mínimos dispostos no artigo 62 da Lei nº 9.394/1996.  

Para Andrade (2011), essa situação persiste porque há uma concepção de que 

para lecionar basta ter pouco conhecimento e que essa recorrência mostra uma 

representação da fragilidade acerca da profissão e da legislação, pelo fato de ainda ser 

aceita a contratação de professores leigos.  

Dada a relevância e preocupação sobre esse tema, essa pesquisa propõe analisar 

textos de publicações legais das diretrizes e bases da educação nacional, a fim de 

destacar os requisitos e as exceções nessa história - que é a luta por uma formação 

mínima para o profissional que lida primordialmente com o conhecimento.  

 

1.1 Objetivos 

A partir dessa problemática, esse trabalho objetiva analisar os textos das Leis nº 

4.024/1961, 5.692/1971, 9.394/96 e 13.415/2017.  Nessa apreciação, pretendemos 

destacar como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, desde sua primeira 

versão, apresenta os requisitos de habilitação para atuação de professores, que varia 

entre os documentos, a organização da educação e as condições em atender as demandas 

por profissionais formados, conforme o idealizado.  

 

2 Referencial Teórico 

Para referir sobre a formação de professores, requer mencionar sobre seus 

saberes que, de acordo com Tardif (2014, p. 54), tratam-se de “saber plural, saber 

formado de diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação 

                                                             
3 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, estabelece, em seu art. 62, que “a 
formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura 
plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal”. (Redação 
dada pela lei nº 13.415, de 2017). 
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profissional, dos currículos e da prática cotidiana, o saber docente é, portanto, 

essencialmente heterogêneo”. Nesse sentido, é possível acordar que um professor e uma 

professora não se forma isoladamente e não interrompe seu aprendizado. Trata-se de um 

conjunto de conhecimentos e experiências que vão agregando novas aprendizagens que 

passam a integrar sua prática profissional. Tal interpretação não significa dispensar ou 

minimizar o grande valor da formação inicial – que é a base, o fundamento de seu saber 

profissional.  

Ainda que haja uma formação permanente (o que é muito salutar), é mister um 

preparo básico/inicial que propicie conhecimentos pedagógico, científico e cultural 

(IMBERNÓN, 2011) – que tenham acesso e/ou sejam revistos.  

Outro fator importante a ser considerado é que do professor e da professora são 

exigidas inúmeras aptidões e conhecimentos, num contexto, muitas vezes, desafiador e 

em constantes mudanças. Ante esse contexto, Imbernón (2011, p. 28) traz argumentos 

sobre seu exercício profissional, aludindo que o conceito de profissão resulta de “um 

determinado conteúdo ideológico e contextual” e, portanto, não é neutro. Reconhecer a 

docência enquanto profissão é assumir que, por meio de  

 

[...] seu exercício, o conhecimento específico do professor e da professora se 
ponha a serviço da mudança e da dignificação da pessoa. Ser um profissional 
da educação significará participar da emancipação das pessoas. O objetivo da 
educação é ajudar a tornar as pessoas mais livres, menos dependentes do 
poder econômico, político e social. E a profissão de ensinar tem essa 
obrigação intrínseca. (IMBERNÓN, 2011, p. 28). 

 

Desse modo, afirma que se trata de um “delicado equilíbrio entre as tarefas 

profissionais [...] e a estrutura de participação social” (IMBERNÓN, 2011, p. 30). Esse 

aspecto da profissão é defendido ou combatido – a depender dos interesses que se têm 

sobre a educação e seu papel na formação dos sujeitos. Esses interesses influenciam na 

tomada de decisões acerca da formação e atuação docente.  

Duarte (2003) tece críticas à desvalorização do conhecimento científico, 

teórico, acadêmico e escolar que está presente em pensamentos pedagógicos e 

epistemológicos sobre formação de professores. Nesse sentido, indica que é essencial 

analisar criticamente esses ideais formativos pois, pouco ou nada adianta “se o conteúdo 

dessa formação for maciçamente reduzido ao exercício de uma reflexão sobre os saberes 

profissionais, de caráter tácito, pessoal, particularizado, subjetivo etc.” (DUARTE, 

2240



 

 

2003, p. 620). Face ao exposto, é possível notar que o conhecimento/os conteúdos que 

são estabelecidos para essa formação, é um cerne de disputas. Entre os diferentes 

interesses, há o que tende por seu esvaziamento. 

As determinações do capital (que são mutáveis) afetam a educação, as 

instituições e os sujeitos envolvidos. Dessa maneira, são alvo de disputas hegemônicas e 

antagônicas que atuam em prol da manutenção ou da mudança social (MÉSZÁROS, 

2008). A educação pode contribuir ativamente para a uma transformação social ou para 

conservá-la e esses ideais educativos/sociais requerem perfis de professores distintos. 

Kuenzer (1999) explica que esse perfil se altera de acordo com o 

desenvolvimento social, produtivo e econômico. Com efeito, há distintas concepções de 

educação e de sociedade, assim como interesses que são contraditórios e, por isso,  

 

[...] as demandas de formação de professores respondem a configurações que 
se originam nas mudanças ocorridas no mundo do trabalho e nas relações 
sociais, e a configurações oriundas das diferentes posições que são assumidas 
em relação aos projetos apresentados pelo grupo que ocupa o poder a partir 
de determinada correlação de forças. (KUENZER, 1999, p. 166). 
 

Esse entendimento coaduna com Imberón (2011, p. 52), ao considerar que “a 

formação do profissional de educação está diretamente relacionada ao enfoque ou à 

perspectiva que se tem sobre suas funções”, ou seja, a visão que se tem e o que se espera 

desse profissional, influenciará no direcionamento de sua formação. Para se refletir e 

entender a formação de professores é preciso, primeiramente, investigar o que se espera 

da escola e da educação (ANDRADE, 2011). 

A partir dessas considerações, é possível destacar que nessa ampla e constante 

(re)configuração e disputas, os interesses sobre a formação e a atuação dos professores 

não é neutra, nem desinteressada. O que o professor precisa saber e fazer envolve o que 

se espera para a educação, à formação dos sujeitos e aos interesses do capital. O que 

esse profissional deve conhecer/dominar? O que não precisa saber? Pode/deve participar 

das decisões? Quais são as condições mínimas para executar e cumprir seu trabalho? É 

exigida uma formação inicial mínima ou esta é negociável? Esses são alguns 

questionamentos que podem despertar uma reflexão sobre determinadas tomadas de 

decisão que têm um sentido intencional, baseadas em interesses mais amplos.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 
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Pesquisa documental e bibliográfica com enfoque qualitativo que, de acordo 

com Chizzotti (2006, p. 26) “admitem que a realidade é fluente e contraditória”.  

 

4 Resultados 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB) foi aprovada em 20 de dezembro de 

1961 após tramitar por 13 anos. A Lei nº 4.024/1961 apresentava fins para a educação 

nacional com aparatos de dignidade, unidade, solidariedade, igualdade, respeito e 

formação para a sociedade. A educação idealizada tinha o ideal de moldar a 

personalidade em prol de um bem comum, de dominar conhecimentos sobre ciência e 

tecnologia com vistas a utilizá-las em benefício de seu meio. A igualdade era apregoada 

desde a oferta da educação a todos até o respeito às diferenças – ainda que, 

contraditoriamente, no artigo 93, nos fundamentos acerca dos custos na educação, se 

justificava o interesse em atender a maior quantidade possível de estudantes (BRASIL, 

1961).  

Nesse cenário, ainda tímido, a LDB tornara-se uma orientação sobre a educação 

nacional, em lei específica. No que concerne à formação de professores, apresentava a 

seguinte regulamentação (Quadro 1):  

 

Quadro 1: Formação de Professores de acordo com a Lei 4.024/1961 (Publicação Original) 

NÍVEL/DISCIPLINAS 
DE ATUAÇÃO  

HABILITAÇÃO 
REQUERIDA 

OBSERVAÇÕES  

Ensino Pré-Primário Não consta Não consta 

Ensino Primário  Escola Normal (Ginasial)  
Escola Normal (Colegial) 

Não consta 

Ensino Médio Curso superior 
(licenciatura) ofertados em 
Faculdades de Filosofia, 
Ciências e Letras 

Na insuficiência ou falta de 
professores licenciados, a 
habilitação para o exercício do 
magistério será feita por meio 
de exame de suficiência  

Ensino Médio Técnico, 
cursos: industrial, 
agrícola ou comercial 
(disciplinas específicas) 

Cursos Especiais de 
Educação Técnica 
ofertados por 
estabelecimentos de ensino 
industrial 

Na insuficiência ou falta de 
profissionais formados, 
poderão ser aproveitados, como 
professores de disciplinas 
específicas do ensino médio 
técnico, profissionais liberais 
de cursos superiores 
correspondentes ou técnicos 
diplomados na especialidade 
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Ensino Normal  Cursos de formação de 

professores institutos 

de educação e em 

Faculdades de 

Filosofia, Ciências e 

Letras  

Não consta 

Ensino Religioso4 Não há menção sobre um 
curso específico. Cabe à 
determinada “autoridade 
religiosa” fazer o registro 
do professor de ensino 
religioso 

Não consta 

Fonte: Lei 4.024/1961. Elaboração própria. 

 

Para a educação Pré-Primária (crianças até sete anos), ministrada em escolas 

maternais ou jardins-de-infância não havia menção sobre os profissionais e, 

consequentemente, sobre a qualificação desses.  Para a Educação Primária (obrigatória 

para crianças a partir dos sete anos) indicava a formação em curso Normal, Ginasial ou 

Colegial, os quais eram ofertados em escolas normais e nos institutos de educação.  

A exigência de cursos de licenciatura era apresentada apenas para professores de 

ensino médio. Em caso de insuficiência de licenciados, era possível realizar um exame 

de suficiência e, caso aprovado, estaria apto para exercer o magistério nessa etapa. Nos 

termos do artigo 117, “enquanto não houver número bastante de professores 

licenciados em faculdades de filosofia, e sempre que se registre essa falta, a habilitação 

a exercício do magistério será feita por meio de exame de suficiência” (BRASIL, 1961, 

grifos nossos).  

A lei assume uma exceção à regra e equipara a legitimidade do professor 

licenciado com o leigo que foi avaliado e considerado suficiente para exercer a mesma 

atividade. Estava evidenciado que a insuficiência e/ou ausência de professores 

                                                             
4 A disciplina “Ensino Religioso” foi posta pelo Decreto nº 19.941/1931, que dispõe sobre a instrução 
religiosa nos cursos primário, secundário e normal. A ser ofertada pelas instituições públicas, mas de 
matrícula facultativa, divide a responsabilidade sobre a “inspeção e vigilância do ensino religioso” ao 
Estado (referente a disciplina escolar) e “às autoridades religiosas, no que se refere à doutrina e à moral 
dos professores”, cabendo as mesmas autoridades designar os professores para a referida disciplina 
(ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL, 1931, art. 5º e 6º). 
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diplomados era tão comum ao ponto de se regulamentar o aceite de profissionais 

habilitados pela prática, julgando-se suficiente sua aprovação em exames com base em 

critérios (in)definidos, discrepantes e triviais.  

Para o ensino de disciplinas específicas da área técnica, em nível médio, se 

requeria o conhecimento do conteúdo a ser ensinado. Desse modo, esse professor era 

formado em Cursos Especiais de Educação Técnica que eram ofertados por 

estabelecimentos de ensino industrial. Ainda assim, admitia-se a contratação de 

profissionais liberais de cursos superiores correspondentes ou técnicos diplomados na 

especialidade.  

Já para a disciplina de Ensino Religioso (de oferta obrigatória e matrícula 

facultativa) não se requeria habilitação mínima, sendo aceite a indicação feita por 

autoridades religiosas com poder instituído para designar um indivíduo como professor. 

Essa condição nos indica o entendimento de formação pela prática e do ensino enquanto 

talento, dom ou predestinação natural – que dispensa o conhecimento científico.  

Dez anos mais tarde, em 11 de agosto de 1971 é publicada a Lei nº 5.692 que 

fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. A 

referida lei reflete o período de medidas autoritárias e impositivas que sobrevinham no 

Brasil: a educação geral foi reestruturada e se constituiu a formação técnico-profissional 

compulsória5 para o 2º grau que, de acordo com o artigo 5º e § 2º, se destinava à 

“iniciação e habilitação profissional, em consonância com as necessidades do mercado 

de trabalho local ou regional, à vista de levantamentos periodicamente renovados” 

(BRASIL, 1971). 

Fica explicitado a serventia dessa reforma em favor do atendimento aos 

interesses e necessidades do mercado. Para tanto, a formação de profissionais em cursos 

de habilitação de 2º grau era considerada necessária e suficiente para atender as 

demandas.  

Sobre a formação de professores e especialistas, indicava-se níveis de elevação 

progressivos, fomentando o ajuste às diferenças regionais (de cultura) e diversidade de 

graus, disciplinas, áreas de estudos e fase de desenvolvimento dos educandos. 

Estabelecia, em seu texto, uma formação mínima para os níveis/seriações, critérios e 

indicava alternativas para situações de insuficiente oferta de professores “legalmente 

                                                             
5 Determinação revogada apenas em 1982, por meio da Lei nº 7.044 (BRASIL, 1982). 
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habilitados” ou em “falta real de professores” (Quadro 2). Permanecia a probabilidade 

de tais situações, tornando a formação mínima negociável e/ou reconhecendo como 

aceitável a sua ausência. 

  

Quadro 2:  Habilitação de professores de acordo com a Lei nº 5.692/1971 (Publicação Original) 
NÍVEL/ 

SÉRIE DE 
ENSINO 

HABILITAÇÃO 
REQUERIDA 

INSUFICIÊNCIA FALTA REAL 

1º grau, 
(1ª à 4ª 
série) 

Habilitação específica 
de 2º grau 

Não consta  Candidatos habilitados 
em exames de 
capacitação regulados 
pelos Conselhos de 
Educação.  

1º grau 
(até 5ª 
série) 

Habilitação específica 
de 2º grau 

Não consta  

1º grau 
(5ª à 6ª 
série) 

Habilitação específica 
de 2º grau obtida em 
quatro séries ou, 
quando em três 
mediante estudos 
adicionais 
correspondentes a um 
ano letivo que 
incluirão, quando for o 
caso, formação 
pedagógica 

Diplomados com 
habilitação para o 
magistério ao nível da 
3ª série de 2º grau 

Candidatos que hajam 
concluído a 8ª série e 
venham a ser 
preparados em cursos 
intensivos 

1º grau 
(até 8ª 
série) 

Habilitação específica 
de grau superior, ao 
nível de graduação, 
representada por 
licenciatura de 1º grau 
obtida em curso de 
curta duração 

Diplomados com 
habilitação para o 
magistério ao nível da 
4ª série de 2º grau 

Habilitados em 
exames de suficiência 
regulados pelo CFE6  
  
Profissionais 
diplomados em outros 
cursos de nível 
superior poderão ser 
registrados no MEC, 
mediante 
complementação de 
seus estudos, na 
mesma área ou em 
áreas afins, onde se 
inclua a formação 
pedagógica 

Até o 2º grau  Habilitação específica 
obtida em curso superior de 
graduação correspondente a 
licenciatura plena 
 
Poderão alcançar, no 
exercício do magistério, a 2ª 
série do ensino de 2º grau 
mediante estudos adicionais 
correspondentes no mínimo 
a um ano letivo 

Portadores de diploma 
relativo à licenciatura de 1º 
grau 

Fonte: Lei 5.692/1971. Elaboração própria. 

 
 

                                                             
6 Conselho Federal de Educação. 
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É importante mencionar que o artigo 80 da Lei nº 5.692/1971 apresentava a 

opção de “programas especiais de recuperação” para os professores com o objetivo de 

que, gradualmente, chegassem à qualificação exigida. Desse modo, havia uma 

sinalização de uma “recuperação” lenta e progressiva com vistas à qualificar o professor 

leigo até alcançar os parâmetros mínimos indicados.  

No contexto de educação profissional compulsória, se abarcava o interesse pelo 

aumento quantitativo de profissionais aptos para o mercado de trabalho. A qualidade 

dessa formação e a emancipação dos indivíduos era, por outro lado, relegada. Para tal 

ensino, não se estranhava (nem legalmente) que o professor atuasse sem uma formação 

mínima consistente, sendo aceitável manter as alternativas paliativas no caso de 

ausência/insuficiência de profissionais habilitados – o que não era incomum. 

Com a publicação da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) traz novas determinações sobre a 

formação de “profissionais da educação”. Considerando os requisitos e as normativas 

estabelecidas, foi elaborado o Quadro 3 que apresenta a formação para cada nível, série 

e atividade da educação nos pressupostos: 

 
Quadro 3: Formação de profissionais da educação de acordo a Lei nº 9.394/1996 (Publicação Original) 

NÍVEL/SÉRIE DE 
ATUAÇÃO 

FORMAÇÃO MÍNIMA  

Educação infantil e primeira 
etapa do ensino fundamental 

-Formação de nível médio na modalidade Normal  
-Curso normal superior7  

Educação Básica: educação 
infantil, ensino fundamental e 
ensino médio 

-Nível superior: licenciatura, de graduação plena 
-Programas de Formação Pedagógica para portadores 
de diplomas de educação superior que queiram se 
dedicar à educação básica 

Educação superior Formação em nível de pós graduação, prioritariamente 
em programas de mestrado e doutorado 

Profissionais para: 
administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e 
orientação educacional para a 
educação básica 

Cursos de graduação em pedagogia ou em nível de 
pós-graduação  
 

Fonte: Lei 9.394/1996. Elaboração própria. 

 
                                                             
7 Curso de nível superior, modalidade licenciatura. Foi criado a partir da LDB de 1996 e, devido a 
mudanças curriculares indicadas a partir de 2005 o curso não teria sentido, uma vez que teria que 
adequar-se ao curso de Pedagogia. Devido a tais mudanças, o curso Normal Superior foi cessando 
gradativamente nas IES, mantendo-se o curso de Pedagogia.  
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Na LDBEN, em disposições transitórias, foi instituída a Década da Educação, 

que iniciou um ano a partir de sua publicação. Nessa parte, o artigo 87 apresentava que 

“até o fim da Década da Educação” apenas seriam “admitidos professores habilitados 

em nível superior ou formados por treinamento em serviço” (BRASIL, 1996). 

Interpretando que a formação em nível médio (normal/magistério), não seria mais 

válida, causou a quase extinção desse curso e uma expansão em cursos superiores, 

principalmente em instituições privadas, nas modalidades semi presencial e de educação 

à distância (INEP, 1999).  

Nessa legislação, não consta explicitamente sobre insuficiência ou ausência de 

professores habilitados como havia nas publicações de 1961 e 1971, embora, haja 

especificado a formação mínima graduação em licenciatura para atuar na Educação 

Básica e, em outros tópicos, admitia-se o curso normal de nível médio e de nível 

superior8 para atuar na Educação Infantil e primeira etapa do Ensino Fundamental. 

Além disso, os graduados não licenciados poderiam realizar os Programas de Formação 

Pedagógica.  Desse modo, foram previstas outras alternativas. 

Em relação à Educação Profissional, o Decreto nº 2.208/1997, artigo 9º, instituía 

que as disciplinas do ensino técnico poderiam ser ministradas por “professores, 

instrutores e monitores” que eram selecionados, primeiramente, “em função de sua 

experiência profissional” e, posteriormente, seriam “preparados para o magistério, 

previamente ou em serviço, através de cursos regulares de licenciatura ou de programas 

especiais de formação pedagógica” (BRASIL, 1997). Mantinha-se, portanto, a primazia 

para o conhecimento específico adquirido com a prática da profissão. 

Em 2004, o Decreto nº 2.208/1997 foi revogado com a publicação do Decreto nº 

5.154 que trouxe importantes mudanças, como a (re)articulação entre a educação 

profissional e o ensino médio, mas não apresentou referência sobre a professores, 

instrutores ou monitores (BRASIL, 2004).  

Como já mencionado, após a publicação da LDBEN de 1996, houve um 

movimento em favor da elevação no nível de formação dos docentes e uma expansão 

dos cursos superiores, com grande demanda para atender as exigências legais em vigor e 

das metas e planos traçados para a educação nacional. Outrossim, mesmo com esse 

incentivo que parecia tornar mais exigente a educação dos professores, em 1998 apenas 

                                                             
8 Curso Normal Superior. 
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20% dos que atuavam na educação básica eram formados em nível superior (INEP, 

1999).   

A Lei nº 12.014/2009 alterou o artigo 61 da Lei nº 9.394/1996 e discriminou as 

categorias de profissionais da educação escolar básica, conforme expresso em seu artigo 

1º:  

I  – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
II  – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 
orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas 
mesmas áreas; 
III  – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 
superior em área pedagógica ou afim. 
Parágrafo único.  A formação dos profissionais da educação, de modo a 
atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos 
objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como 
fundamentos: I – a presença de sólida formação básica, que propicie o 
conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de 
trabalho; II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 
supervisionados e capacitação em serviço; III – o aproveitamento da 
formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras 
atividades. (BRASIL, 2009).  
 

Mantinha-se, portanto, a validade da formação em nível médio, em cursos de 

modalidade normal para atuar na EI e no EF1. Trata-se do “Curso de Formação de 

Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em nível 

médio, na modalidade Normal”, que é requisito mínimo para a docência em tais etapas 

de ensino. Em 2017, foi publicada a Lei nº 13.415/2017 e, a partir dessa, foram 

incluídos os seguintes critérios para ser profissional da educação básica (os quais 

passaram a integrar o artigo 61 da LDBEN de 1996:  

 

IV  - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas 
de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou 
experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de 
ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das 
corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao 
inciso V do caput do art. 36;         
V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, 
conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (BRASIL, 2017). 
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Portanto, essa é a (re)configuração dos profissionais da educação básica que 

legitima a docência por profissionais com notório saber.  A Lei nº 13.415/2017 também 

altera o artigo 62 da LDBEN9 que passa a ter a seguinte redação:  

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros 
anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 
normal.  (BRASIL, 2017).     

 

Permanece, assim, a perspectiva de continuidade do curso na modalidade 

normal, mostrando que se mantém necessário para atender a demanda de profissionais 

habilitados, ainda que a Meta 15 do PNE 2014 – 2024 seja/fosse de garantir e assegurar, 

no prazo de um ano de vigência do mesmo “que todos os professores e professoras da 

Educação Básica possuam formação específica em nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam” (BRASIL, 2014, p. 78).  

A legislação analisada mostra a permissividade sobre a formação de docentes, 

que se configura no fato de que admite a contratação de não licenciados, não-

diplomados e de profissionais com notório saber.  

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Devido à natureza do trabalho do docente, a defesa por sua formação é uma 

luta que se perpetua. Sua relevância não se deve apenas por ter uma “habilitação legal 

ao exercício profissional da docência” mas se espera “que forme o professor. Ou que 

colabore para sua formação” (PIMENTA, 2012, p. 18. Grifos da autora). Contudo, ao 

analisarmos os textos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vimos que a 

mesma apresenta alternativas e admissões na falta ou insuficiência do que seria o ideal.  

Ao vermos essa constante na legislação podemos destacar alguns pontos que 

merecem atenção: (1) a defasagem entre demanda de profissionais e o (des)interesse em 

cursar licenciatura e atuar na docência; (2) as influências e interferências do capital para 

                                                             
9 Retira uma especificidade sobre a formação em nível superior. O trecho subtraído foi o seguinte: “de 
graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação”. Para informações sobre 
documentos legais referentes à formação superior para a docência, recomendamos consulta ao site do 
MEC em: http://portal.mec.gov.br/observatorio-da-educacao/323-secretarias-112877938/orgaos-
vinculados-82187207/12861-formacao-superior-para-a-docencia-na-educacao-basica. Acesso em: 9 nov. 
2018.  
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a educação nacional, principalmente acerca do conhecimento; (3) a (des)valorização 

financeira, social e cultural da profissão; (4) a concepções espontâneas ou simplistas 

acerca da docência – conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, atuação; (5) a 

educação e a formação como alvo de disputas e interesses antagônicos.  

A Lei nº 13.415/2017, que é a publicação mais recente entre as analisadas, 

mostra um retrocesso ao reconhecer até o conhecimento tácito como suficiente para ser 

ou tornar-se um profissional da educação. Essa “reforma” mostra não apenas um 

fracasso acerca das metas traçadas e não atingidas, mas também a falta de empenho, de 

investimentos e interesses para alcança-las.  
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R esumo 

Este artigo tem como objetivo contribuir para os estudos sobre as relações entre a 

juventude, escola e trabalho apresentando resultados de investigação que analisa as 

percepções dos jovens sobre o ensino médio como etapa de formação, dadas às 

condições em que o mesmo está sendo oferecido, e a partir dessa percepção, observar 

quais suas expectativas de futuro. Foi empreendida uma pesquisa empírica com jovens 

estudantes matriculados no ensino médio de uma escola pública de Ituiutaba-MG. O 

procedimento metodológico adotado foi a aplicação de questionário e a técnica da roda 

de conversa com alunos. Para realização dos procedimentos analíticos a investigação se 

nutriu de referenciais teóricos alinhados à interpretação de que a educação tem 

importante papel na elaboração de estratégias capazes de efetivar mudanças nas 

condições objetivas de reprodução, bem como na automudança consciente dos 

indivíduos (Mészáros, 2004). Os resultados apontam que os jovens buscam na educação 

escolar uma possibilidade de inserção profissional qualificada. No entanto, muitas vezes 

não se reconhecem na sala de aula sendo os conteúdos considerados como saberes 

distantes de suas realidades, pouco atrativos e, em grande parte, sem sentido. Os alunos 

percebem os professores desmotivados, irritadiços e limitados à tarefa de aplicar 

conteúdos, o que caracteriza uma acentuada dificuldade de diálogo entre docentes e 

discentes. Quando às suas perspectivas de futuro, os dados demonstram que o 

prosseguimento dos estudos em nível superior se configura como sonho a ser realizado, 

mas ainda o consideram distante de suas realidades. Os jovens demonstram preocupação 

com o futuro sendo que a maioria indica que, possivelmente, essa seria a última 

oportunidade de educação formal na medida em que teriam que iniciar suas atividades 

laborais em atividades que exigem baixa qualificação e/ou recorrer a cursos 

profissionalizantes ao finalizar o ensino médio. Essa preocupação reflete a divisão 

técnica própria do sistema produtivo capitalista, que reserva o ingresso ao ensino 

superior à elite econômica, destinando os alunos provenientes das escolas públicas às 

ocupações consideradas menos “intelectualizantes” e de menor prestígio social. Sem 

dúvida essa importante etapa da educação básica precisa de mudanças para reencontrar 

seu lugar como instituição cultural que permita a emancipação social e política dos 

estudantes da escola pública.  
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Introduçã o 

O ensino médio compõe a última fase da educação básica, sendo 

responsabilidade dos estados preparar os jovens para o trabalho e o exercício pleno da 

cidadania, tornando-os capazes de se adaptar com flexibilidade às novas condições de 

ocupação, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico (BRASIL , 1996). 

O processo formativo nesse nível de ensino implica na condição indispensável 

para que o estudante tenha domínio do conhecimento no sentido amplo, aliado a uma 

formação humana crítica e problematizadora da realidade. Ou seja, esse nível de ensino 

não se restringe ao simples aprendizado de técnicas, habilidades e competê ncias 

produtivistas. O jovem nessa etapa da formação espera uma educação consolidada para 

torná-lo um sujeito autônomo. 

Para Juarez Dayrell (2009) a noção de juventude deve ser entendida como 

condição social de direito. Há um caráter universal dado pelas transformações do 

indivíduo em determinada faixa etária, na qual completa o seu desenvolvimento físico e 

enfrenta mudanças psicológicas. Mas a forma como cada sociedade e, no seu interior, 

cada grupo social vai lidar e representar esse momento é muito variada. 

Muito tem sido discutido sobre a juventude em diversos contextos. Isso é o que 

nos mostra estudiosos sobre o tema tais como Dayrel (1996, 2007, 2009, 2011), Leão 

(2011), Bajoit (2006), entre outros, que categorizam o jovem conforme sua classe social 

e discutem sobre os lugares onde vivem, as suas diversidades culturais, suas linguagens, 

seus anseios. Os estudos apontam que os sonhos dos jovens – especialmente os de 

classes economicamente desfavorecidas – estão cada vez mais distantes de se 

concretizar, pois são relegados por uma sociedade de consumo, seletiva e excludente. 

Essa realidade se agrava quando os jovens buscam sentido no ensino médio, com 

expectativa de formação humanística e sólida preparação para a vida e para o mundo do 

trabalho e não encontram ressonância no que esperam.  

Com o objetivo de contribuir para os estudos sobre as relações que os jovens 

estabelecem com a escola, este trabalho apresenta resultados de investigação que analisa 

o que pensam os jovens sobre o ensino médio como etapa de formação, dadas às 

condições em que o mesmo está sendo oferecido, e a partir dessa percepção investigar 

quais suas expectativas de futuro.  
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Pensar o processo de escolarizaçã o na perspectiva do ser jovem  

Quando nos referimos ao Ensino Médio pensamos logo na juventude. Mas quem 

são esses jovens? Quais seus ideais? Até que ponto o Ensino Médio tem contribuído 

para a formação integral desses sujeitos? O que eles pensam sobre sua formação?  

A  juventude é uma fase de desenvolvimento da vida humana que assume 

características muito especificas na vida do ser humano, marcada por várias 

transformações psicológicas, sociais, culturais e biológicas. Poderíamos definir 

juventude como um conjunto das experiê ncias vivenciadas pelos indivíduos no seu 

contexto social. Para Bajoit (2006) os conceitos de adolescê ncia e juventude 

correspondem a uma construção social, histórica, cultural e relacional que, em diversas 

épocas e contextos, foram adquirindo denotações e delimitações diferentes.  

Dayrell (2009) acredita que a noção de juventude deve ser entendida, ao mesmo 

tempo, como uma condição social e uma representação. De um lado, há um caráter 

universal dado pelas transformações do indivíduo em determinada faixa etária, na qual 

completa o seu desenvolvimento físico e enfrenta mudanças psicológicas. Mas a forma 

como cada sociedade e, no seu interior, cada grupo social vai lidar e representar esse 

momento é muito variada. 

O autor ressalta ainda que é importante considerar o conceito de juventude(s) no 

plural, a fim de permitir que o jovem seja visto como sujeito social em face da 

heterogeneidade de classe, gê nero, condição socioeconômica, cor, credo religioso, 

enfim, da diversidade de condições em que os jovens produzem suas identidades e se 

constituem a partir das relações sociais em que vive. 

Cada jovem tem sua identidade e personalidade, onde buscam para o futuro um 

projeto de melhoria de vida. Eles sonham, acreditam e planejam suas vidas de acordo 

com suas possibilidades, constroem seus estilos e se expressam nos diferentes tipos 

culturas, misturam o rock com o samba, o pop com o sertanejo em busca de um estilo 

que tenha significado para eles, criando seus próprios espaços. Para muitos jovens 

destituídos por experiê ncias sociais que lhes impõem uma identidade subalterna, o 

grupo cultural é um dos poucos espaços de construção de uma autoestima, 

possibilitando-lhes identidades positivas (DAY RELL e GOMES, 2002; 2003). Nesse 

período, a convivê ncia social é determinada por um conjunto de fatores e determinadas 

convenções como destaca Bourdieu (1983, p. 113)  

 

2255



 

 

[...] a idade é um dado biológico socialmente manipulado e 

manipulável; e que o fato de falar dos jovens como se fossem uma 

unidade social, um grupo constituído, dotado de interesses comuns, e 

relacionar estes interesses a uma idade definida biologicamente já 

constitui uma manipulação evidente. 

 

Compreender, pois, a juventude como etapa do desenvolvimento humano não 

configura apenas uma delimitação cronológica ou psicológica, mas, sobretudo, como 

um processo contínuo de transformação individual e coletiva a partir das relações de 

poder que se estabelecem. 

Esta fase é marcada por uma ampliação dos espaços de socialização e os amigos 

“constituem o espelho de sua própria identidade, um meio através do qual fixam 

similitudes e diferenças em relação aos outros” (PAIS, 1997, p. 94). Dentre os diversos 

espaços de socialização que os jovens ocupam está a escola que, para muitos, é mais 

que uma instituição de ensino e aprendizagem, é um lugar para encontrar e fazer 

amigos.   

Nesse sentido, a escola não é apenas um espaço de aprendizagem, mas lugar 

social de vivê ncia e experiê ncia da condição juvenil. Dayrell (2007) argumenta que 

escola se configura como espaço sociocultural: um ambiente de tensões e conflitos entre 

a organização oficial do sistema escolar e os sujeitos do cotidiano escolar (alunos, 

professores e funcionários). O sistema escolar hierarquiza e define relações sociais. 

Assim, para que os jovens se se reconheçam nesse espaço criam uma trama própria de 

relações sociais. 

 

A  escola de ensino médio é importante? para que e para quem? com a palavra, a 

juventude 

Ao propor desenvolver um estudo sobre o ensino médio com foco na percepção 

dos jovens que cursam esse nível de ensino, tomou-se como referê ncia o rigor 

metodológico de estabelecer critérios de seleção da escola e dos sujeitos que se 

envolveram na pesquisa. A escolha da escola levou em conta uma instituição pública 

localizada na região central e que atende alunos da maioria dos bairros da cidade de 

Ituiutaba-MG. Os critérios de seleção dos sujeitos foram por adesão dos que se 

prontificaram a participar da pesquisa e obtiveram a autorização da família. Foram 

aplicados questionários contendo 13 questões de múltipla escolha e 3 questões abertas. 
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Responderam o questionário 89 estudantes do ensino médio com idade entre 15 

a 17 anos. No contexto da pesquisa outro instrumento metodológico utilizado foi à 

técnica da Roda de Conversa onde contamos com a participação de 4 alunos de cada um 

dos trê s anos do ensino médio.  

Indagados sobre a importância da escola 70% dos alunos consideram a escola 

importante, 17% acreditam ser razoável, 13% afirmam ser de pouca importância. 

Elaboramos perguntas para saber como os alunos analisam o ensino ofertado pela 

escola. 90% dos estudantes responderam que o ensino é tradicional com muitos 

conteúdos, teoria e exercícios sistematizados para a memorização. E os conteúdos são 

selecionados de modo a atender a proficiê ncia do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), sobretudo nas disciplinas de Portuguê s e Matemática que concentram o maior 

número de aulas por semana. A lguns alunos (5%) assinalaram que o ensino é fraco e 

fora da realidade o que demonstra que os jovens não se identificam com o ensino 

adotado na escola. Da mesma forma, a maioria dos alunos não reconhecem que a 

formação oferecida pela escola tenha conotação crítica e reflexiva, pois apenas 5% dos 

respondentes atribuíram essas qualidades aos critérios utilizados pela escola. 

A  definição dos currículos deve levar em conta os interesses dos jovens 

considerando suas singularidades, suas aspirações, assegurando a sua permanê ncia com 

proveito até a conclusão da Educação Básica. As DCNs para o ensino médio apontam 

que “pesquisas realizadas com estudantes mostram a necessidade de essa etapa 

educacional adotar procedimentos que guardem maior relação com o projeto de vida dos 

estudantes como forma de ampliação da permanê ncia e do sucesso dos mesmos na 

escola” (BRASIL , 2013, p. 155).  

Consideramos premente a oferta de uma formação humana integral em 

detrimento de orientações que privilegiam a preparação para testes padronizados e 

exames vestibulares. O ensino médio deve ser de fato a possiblidade de realização dos 

sonhos de todos os jovens que por ele passam. De fato, o ensino, o currículo não fazem 

sentido para muitos desses alunos: 

 

Eu não entendo este conteúdo, ainda bem que as provas são todas de 

marcar x assim facilita minha aprovação para o próximo ano, porque 

agora eu ando mais estudando para passar do que para aprender, não 

posso falar por todos, mas é a maioria. (Aluno P do 1° ano do Ensino 

Médio). 
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As nossas provas são as cópias do Enem, e quem não pensa em um 

estudo superior, a escola se torna para ele em vão... (Aluno R do 3° 

ano do Ensino Médio). 

 

 

Outra questão analisada pelos sujeitos da pesquisa refere-se a forma de avaliação 

utilizada pelos professores. Observou-se que o instrumento de avaliação utilizado 

majoritariamente pelos professores é a prova escrita, gabaritada em forma de 

treinamento em preparação para o Enem e os exames vestibulares. Os dados revelam 

também que a avaliação em forma de seminários e outras atividades não são 

consideradas pelos professores em nenhum dos trê s anos. A  prevalê ncia da cognição 

para se submeterem a processos avaliativos para o ingresso no ensino superior assinala 

o tom forte da prática dos professores. Aqui são pertinentes as observações de Demo 

(2004, p. 86) 

Olhando para o tipo predominante de ensino médio, o desempenho 

esperado é um estoque fantástico de memorização, dentro do ritual 

clássico do mero ensinar e do mero aprender. Os alunos tornam-se no 

máximo “idiotas especializados”. Não se preparam para a vida, mas 

para o vestibular. Avalia-se, pois, esse desempenho reprodutivo, 

estando em jogo as melhores vagas da Universidade Pública Gratuita. 

 

Acompanhando o pensamento do autor, esses alunos são avaliados apenas em 

seu desempenho reprodutivo, nunca pela sua real absorção de conhecimento, sem 

possibilidade de uma exposição crítica ou argumentativa que poderiam revelar o que 

realmente esse aluno aprendeu e desenvolveu para se expressar de forma autônoma. 

Também perguntamos aos alunos sobre o modo como os professores trabalham 

o currículo na sala de aula. De acordo com as respostas, os professores ensinam a sua 

matéria, explicam os conteúdos de forma fragmentada, não estabelecendo relação com 

as demais disciplinas e não estabelecem conexão entre o saber escolar e a vida dos 

jovens e nem com a comunidade escolar no qual estão inseridos.  

Quando referimos a jovens, tratamos de futuros e projeções. Desta forma, 

perguntamos aos alunos sobre o que pretendiam fazer após o término do ensino médio. 

A  maioria dos jovens (60%) que responderam ao questionário pretendem trabalhar e, ao 

mesmo tempo, estudar em curso técnico ou faculdade particular. Esse resultado indica 

que os jovens querem garantir uma formação e ao mesmo tempo conquistar sua 

autonomia financeira. Esses dados apontam também que o ingresso nos cursos de 
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ensino superior de tempo integral não serão os cursos preferidos pelos alunos.  28% 

responderam que planejam cursar uma universidade pública e 10% dos estudantes ainda 

estão indecisos sobre o que almejam para as suas vidas. E por fim um número pouco 

significativo, pouco mais de 2% querem trabalhar sem continuar os estudos.   

Em linhas gerais percebemos que os procedimentos adotados pela escola e pelos 

professores na formação dos alunos do Ensino Médio destoam das prescrições do 

próprio Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e a Resolução CNE/ CEB nº 4/2010, que definem 

as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica, especificamente 

quanto ao Ensino Médio, reconhecendo como etapa final do processo formativo da 

Educação Básica e indicam que deve haver uma base unitária sobre a qual podem se 

assentar possibilidades diversas. Diante as falas dos alunos, observamos que eles tê m o 

desejo de ingressar em um ensino superior, mas para muitos, ainda é um sonho difícil de 

se concretizar:  

Eu tinha muita vontade de fazer faculdade, só que conheci um cara e 

acabei engravidando, hoje tenho meus 16 anos, mãe solteira e incapaz 

no momento de seguir para uma faculdade, porque hoje estou no fim 

do segundo ano, nem sei se volto para finalizar o terceiro, quem dirá 

uma faculdade? Agora tenho que me sustentar e sustentar um filho. 

Fazer o que...  (Aluna A do 2° ano do Ensino Médio). 

 

[...] Faculdade para mim é uma grande vontade, mas isso não é para 

mim no momento, quem sabe faço um técnico que é mais rápido. 

V eremos as possibilidades mais para frente. (A luna B do 3° ano do 

Ensino Médio). 

 

A inda não sei se vou para faculdade, não sei se vou ter tempo, até o 

terceiro ano decido isso, no momento estou trabalhando e já tá 

puxado, e dizem que na faculdade fica mais puxado ainda. (Aluno X  

do 1° ano do Ensino Médio). 

 

De acordo com Dayrell (2007), os jovens vivem em um período de incertezas e 

em momentos de transição; se encontram em encruzilhadas, onde devem pesar o que 

querem, o que podem e o que devem fazer. Nota-se a importância de se definir uma 

identidade para o Ensino Médio, preparando o jovem para dar continuidade aos estudos, 

para o mundo do trabalho, a cidadania e para a vida, sem que o ensino seja fragmentado. 

 

A lgumas considerações  

A  pesquisa demonstra que, embora os jovens reconheçam a importância e 

necessidade de cursar o ensino médio e até gostam de estar na escola, mas não 
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conseguem estabelecem identidade com o curso, não se reconhecem nas aulas e não 

vê m sentido nos conteúdos ministrados na escola.  

Observou-se que escola adota um modelo tradicional de ensino, onde os alunos 

são avaliados por meio de aplicação de provas escritas e gabaritadas, de forma que eles 

sejam treinados e preparados para o Enem e os exames vestibulares.  

A  escola de nível médio é um espaço de socialização importante na percepção da 

maioria dos alunos, para fazer amizades e trocar de experiê ncias. A  maioria dos 

professores – preocupados cumprir o conteúdo a ser avaliado pelo Enem – não 

estabelecem relação de afetividade com os alunos, os quais não são ouvidos na maioria 

das vezes.  

Entre os dados apresentados na pesquisa nota-se uma separação dos alunos em 

trê s níveis: os que vão ingressar na universidade e os que vão procurar emprego e 

abandoar nos estudos e os que pretendem trabalhar e cursar o ensino superior ao mesmo 

tempo. Para muitos a universidade é sonho a ser realizado, mas ainda a consideram 

distante de suas realidades. 

É  urgente a necessidade de se reconstruir uma escola que atenda às necessidades 

de jovens, pois, a distância que eles mantê m da escola caracteriza-se num desencontro 

entre o mundo desses jovens e o universo escolar. Essa dissintonia provoca uma ruptura 

que não favorece o encontro entre eles. Sem dúvida a escola média precisa de mudanças 

para reencontrar seu lugar como instituição cultural que permita a emancipação social e 

política dos estudantes.  

 

R eferê ncias 

BAJOIT, Guy. T udo Muda: proposta teórica e análise da mudança sociocultural 

nas sociedades ocidentais contemporâneas. Ijuí: Editora Unijuí, 2006. 

 

BOURDIEU, Pierre. 1983. Questões de sociologia. Rio de J aneiro: Marco Zero. P. 

112-121.  

 

BRASIL , Constituição (1998). Constituiçã o da R epública Federativa do Brasil. 

 

______. L ei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 dez. 1996. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf>. Acesso em: 20 

de setembro de 2015. 

2260



 

 

 

______. Parecer CNE /CE B nº 15/98, de 02 de junho de 1998. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio. Relatora: Conselheira Guiomar Namo de Mello. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 02 jun. 1998. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Par1598.pdf>. Acesso em 10 de Setembro de 

2015. 

 

DAY RELL, Juarez. A  escola “faz” as juventudes? R eflexões em torno da 

socializaçã o juvenil. Educação & Sociedade, v. 28, n. 100, p. 1105-1128, 2007. 

Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a2228100.pdf>. Acesso em 02 de 

Novembro de 2015 

 

DAY RELL, Juarez; CORROCHANO, Maria Carla. J uventude, socializaçã o e 

transiçã o para a vida adulta. In: GUIMARÃ ES, Maria Tereza Canezin; SOUZA, 

Sonia Maria Gomes (Org.). Juventude e contemporaneidade: desafios e perspectivas. 

Goiânia: Cânone Editorial/Editora UFG, 2009. p. 119-136. 

 

DAY RELL, J . LEÃ O, G. REIS, J . B. dos. J uventude, projetos de vida e E nsino 

Médio. Educação & Sociedade. Campinas, v. 32, n. 117, p. 1067-1084, 2011 

 

DEMO, Pedro. Avaliação Qualitativa - Polê micas do nosso tempo, Campinas, Ed. 

Associados, 2008, p. x. 4 

 

FRIGOTTO, G. A  produtividade da escola improdutiva. 5. ed. São Paulo: Cortez, 

1999. 

 

LEÃ O, Geraldo. E ntre sonhos e projetos de jovens, a escola. In: DAY RELL, Juarez; 

MOREIRA, Maria Ignez Costa; STENGEL, Márcia (Org.). J uventudes 

Contemporâneas: um mosaico de possibilidades. Belo Horizonte: PUC Minas, 2011. 

p. 99-116. 

 

PAIS, J .M. Culturas juvenis. Lisboa-Porto-Coimbra, Imprensa Nacional Casa da 

Moeda, 1997. 

 

QUEIROZ, Lucileide Domingos. Um estudo sobre a evasã o escolar: para se pensar 

na inclusã o escola. 2004. Disponível em: <http://www.anped.org.br/>Acesso em: 14 de 

abril de 2015. 

2261



 

 

Educação Básica, Trabalho e Formação Docente 

 

O LUGAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CURSO DE PEDAGOGIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA P ARAÍ BA: CONQUISTAS E LIMITAÇÕES 

PARA A FORMAÇÃO DO TRABALHADOR EM EDUCAÇÃO 
 

Jéssica Nascimento Martins1  
Jorge Fernando Hermida 2 

 

Resumo 

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

Ao falarmos em Educação Infantil, no contexto atual, se faz necessário levarmos 

em consideração o movimento do contexto histórico em torno desta. Com a aprovação da 

Constituição Federal em 1988 dá-se início ao reconhecimento do direito das crianças à 

educação, tendo em vista que, a Constituição é considerada como um novo marco legal e 

pedagógico que começa a regulamentar a educação nacional e a Educação Infantil, em 

particular, até os dias de hoje. 

Nessa perspectiva, a formação do pedagogo, atuante na Educação Infantil, 

também ganhou espaços significativos do ponto de vista histórico, tendo em vista que 

essa formação ganhou maior destaque durante a década de 1990, à medida que a Educação 

Infantil passou a ocupar um lugar mais central nas políticas públicas educacionais. A 

formação deste profissional nos remete a refletir acerca do currículo do Curso de 

Pedagogia e sua proposta pedagógica. Para Franco: 

Pensar em um currículo para tal curso implica, também, considerar o 
currículo numa perspectiva dialética, qual seja, um configurador de 
práticas sociais e culturais, ao mesmo tempo que funcione como 
articulador e inovador dessas práticas, ou seja, um currículo que deve 
ser encarado como um projeto cultural, bem como converter-se em 
cultura real, a ser incorporada no objeto de conhecimento de que se 
trata- no caso, o campo conceitual da Pedagogia (2011, p. 101). 

 

Neste artigo procuramos debater o lugar que ocupa a Educação Infantil no 

processo de formação do pedagogo que irá atuar diretamente nessa primeira etapa da 

Educação Básica, tendo como base de análise o currículo do Curso de Pedagogia da 

UFPB.  

As considerações supracitadas nos conduziram à elaboração da seguinte questão 

norteadora: como acontece a formação dos pedagogos e qual é o lugar que ocupa a 

Educação Infantil nesse processo no curso de Pedagogia da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB)? 

A elaboração de um artigo que procure respostas à questão norteadora explicitada 

se justifica pelo fato de que, na opinião dos autores deste trabalho, a Educação Infantil 

ainda ocupa um lugar minoritário no Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de 

Pedagogia da UFPB. Tal afirmação é respaldada no que se encontra exposto nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do próprio curso, as quais destacam que o curso de 
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Licenciatura em Pedagogia tem como objetivo formar o trabalhador em educação 

(pedagogos) para atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil. 

O presente estudo, fundamentado teoricamente, será apresentado em três sessões, 

além dessa parte introdutória. Num primeiro momento fez-se uma breve contextualização 

sobre a Educação Infantil no Brasil e a formação dos trabalhadores dessa primeira etapa 

da Educação Básica. Após essa contextualização fez-se um breve histórico do curso de 

Pedagogia no Brasil e uma discussão acerca das suas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Na terceira e última sessão tratamos sobre a Educação Infantil no curso de Pedagogia da 

UFPB, destacando as conquistas e limitações presentes no currículo e no PPP do curso 

em prol da formação do trabalhador em educação (pedagogo) que pretende atuar na 

primeira etapa da Educação Básica. 

O artigo se encerra com a apresentação das Considerações Finais, nas quais 

apresentamos a síntese dos principais resultados da pesquisa realizada, mas também 

apontamos que o Curso de Pedagogia da UFPB, mesmo alicerçado por uma legislação 

que o toma como principal formador do trabalhador em educação, habilitado para o 

exercício na Educação Infantil, ainda apresenta uma omissão frente à oferta de uma 

proposta pedagógica adequada para a efetivação da formação do pedagogo para atuar na 

Educação Infantil. 

 

2. Educação Infantil no Brasil e a formação de seus professores 

 
A história da Educação Infantil, no Brasil, seus avanços e retrocessos, refletem 

bem o descaso com o campo e com a formação do profissional que atua nessa etapa da 

Educação Básica. A história da educação de crianças pequenas no Brasil é marcada por 

uma tradicional trajetória de guarda, prevalência do assistencialismo, nas creches e 

escolas maternais. Destinadas à infância pobre, o assistencialismo “foi configurado como 

uma proposta educacional específica para esse setor social, dirigida para a submissão não 

só das famílias, mas também das crianças das classes populares” (KUHLMANN JR., 

2015, p. 166). Kuhlmann Jr. ainda nos afirma que: 

A Pedagogia das instituições educacionais para os pobres é uma 
Pedagogia da submissão, uma educação assistencialista marcada pela 
arrogância que humilha para depois oferecer o atendimento como 
dádiva, como favor aos poucos selecionados para o receber. Uma 
educação que parte de uma concepção preconceituosa da pobreza e que, 
por meio de um atendimento de baixa qualidade, pretende preparar os 
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atendidos para permanecer no lugar social a que estariam destinados. 
Uma educação bem diferente daquela ligada aos ideais de cidadania, de 
liberdade, igualdade e fraternidade (2015, p. 166-167). 

 

A tradição assistencialista na Educação Infantil foi sendo rompida com as 

iniciativas de políticas públicas voltadas para essa etapa educacional. A reflexão sobre as 

políticas públicas destinadas à Educação Infantil remete-nos ao desafio frente à superação 

do assistencialismo e à efetivação de uma educação de qualidade como sendo direito 

subjetivo da criança pequena. Nesse contexto das políticas públicas, a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88) inaugura uma nova perspectiva no que diz respeito 

à criança pequena no Brasil, reconhecendo a Educação Infantil como sendo direito da 

criança e um dever do Estado a ser cumprido nos sistemas de ensino. A Constituição 

afirma em seu artigo 208 que “o dever do Estado com a educação efetivado mediante a 

garantia de: [...] IV- Educação Infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 6 (seis) 

anos de idade [...]” (BRASIL, CF/88).3 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, (LDBEN/96) 

reafirma o disposto na Constituição Federal de 1988 ao trazer, pela primeira vez, o termo 

Educação Infantil e regulamentar esta como primeira etapa da Educação Básica em nosso 

país. 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte 
forma:  a)- pré-escola; II - educação infantil gratuita às crianças de até 
5 (cinco) anos de idade. (BRASIL, LDBEN, 1996). 
 

A LDBEN/96, em sua Seção II, traz considerações importantes acerca da 

Educação Infantil e destaca a definição desta nos seguintes termos: 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 
(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da comunidade 
(BRASIL, LDBEN, 1996). 

 

Nesse sentido, a definição apresentada pela LDBEN/96 nos faz refletir e 

compreender que a Educação Infantil tem como objetivo principal o desenvolvimento da 

                                                           

3 Essa faixa etária para a Educação Infantil só foi alterada em 2005, a partir da Lei nº 11.114, que torna 
obrigatório o ingresso da criança de seis anos de idade no Ensino Fundamental, que passou a ter uma 
duração de nove anos. 
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criança pequena em sua plenitude. Logo, “a finalidade de desenvolvimento integral da 

criança, necessariamente, faz das instituições de Educação Infantil um espaço onde se 

desenvolve uma ação educativa multifacetada” (DIAS, 2008, p.184). 

Considerando a responsabilidade das instituições de atendimento à criança 

pequena frente ao desenvolvimento deste sujeito, a LDBEN/96 também afirma que, para 

alcançar tal objetivo, as instituições, em seu cotidiano e práticas educativas, devem ser 

assumidas por trabalhadores em educação que tenham uma formação mínima para o 

exercício pedagógico na Educação Infantil. Nos termos da lei, temos que: 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 
médio na modalidade Normal (BRASIL, LDBEN, 1996). 

 
 Ao retratar a formação em nível superior como sendo mínima para atuação na 

Educação Infantil, a legislação nos faz refletir acerca dessa formação no âmbito das 

Instituições de Ensino Superior. Tendo em vista que este processo formativo e a 

qualificação dos profissionais que trabalham com as crianças, ou a sua ausência, refletem 

diretamente na qualidade da Educação Infantil e, consequentemente, no desenvolvimento 

da criança pequena. Bem como afirma os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

(IQEI): 

Um dos fatores que mais influem na qualidade da educação é a 
qualificação dos profissionais que trabalham com as crianças. 
Professoras bem formadas, com salários dignos, que contam com o 
apoio da direção, da coordenação pedagógica e dos demais 
profissionais – trabalhando em equipe, refletindo e procurando 
aprimorar constantemente suas práticas – são fundamentais na 
construção de instituições de educação infantil de qualidade (BRASIL, 
IQEI, 2009, p. 54). 

 

A formação do trabalhador que atua em creches e pré-escolas, conforme previsto 

na legislação, deve ser realizada em nível de Educação Superior, mais especificamente 

no Curso de Licenciatura em Pedagogia. Mas a realidade nos retrata que, apesar de 

prevista em Lei, a questão da formação do trabalhador para Educação Infantil é um dos 

pontos que está longe de ser alcançado. Considerando que esse processo formativo ainda 

se encontra numa perspectiva precária, o qual tem seus reflexos diretamente na qualidade 

da educação ofertada e na efetivação do direito da criança pequena à educação de 

qualidade. 
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3. Breve histórico do curso de Pedagogia no Brasil e suas Diretrizes Curriculares 

 
A década de 1930, no Brasil, é considerada como um período histórico marcado 

por grandes revoluções. Essa década é reconhecida como marco da evolução pedagógica 

no Brasil. E é a partir dessa concepção que Brzezinski (1996) afirma:  

A educação passou a ser fator de reconstrução social e à escola foi 
atribuído um novo papel em decorrência das novas condições de vida e 
de trabalho dos centros urbanizados, com repercussões sobre a política 
de formação para o magistério (BRZEZINSKI, 1996, p. 26).  
 

É neste período que se têm iniciativas em prol da institucionalização da formação 

de professores, e estas, tomam corpo, embasadas pelas propostas educacionais do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932. Pois, “Entre as reformas 

empreendidas nesse período situam-se as que abrangeram o aperfeiçoamento de 

professores vislumbrando a elevação dos estudos pedagógicos ao nível superior por 

iniciativa do poder público” (BRZEZINSKI, 1996, p. 27). 

Foi durante o governo de Vargas que se deu a organização da Universidade do 

Brasil, regulamentada pela Lei nº 452, de 5 de julho de 1937. A qual foi, “concebida como 

modelo padrão a ser seguido por todas as instituições de ensino superior do país, [...] 

determinou a forma de organização desse nível de ensino durante todo o período que vai 

de 1940 a 1968” (SAVIANI, 2012, p. 33). E é no contexto de regime centralizado do 

Estado Novo que temos a promulgação do Decreto-Lei nº 1.190, de 4 de abril de 1939, 

que dá organização à Faculdade Nacional de Filosofia. Este Decreto-Lei organizou a 

Faculdade Nacional de Filosofia em quatro seções, sendo estas: filosofia, ciências, letras 

e pedagogia, e, assim, marca a origem do Curso de Pedagogia no ensino superior.  

Nesse contexto, o Curso de Pedagogia foi definido em nível de bacharelado no 

decorrer de três anos de formação, e para a aquisição do diploma como licenciado, se 

fazia necessária a complementação com o curso de didática, o qual tinha duração de um 

ano. E é esta lógica que dá origem ao esquema conhecido como “3+1” na formação do 

Curso de Pedagogia.  

Com a promulgação da Lei da Reforma Universitária nº 5.540, de 1968, tivemos 

a oferta de especializações dentro do Curso de Pedagogia, das quais: Supervisão, 
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Administração, Inspeção e Orientação no âmbito educacional. Nessa perspectiva, Saviani 

(2012) afirma que: 

A entrada em vigor da lei da reforma universitária (Lei n. 5.540/68) 
aprovada em 28 de novembro de 1968 ensejou uma nova 
regulamentação do curso de pedagogia, levada a efeito pelo Parecer n. 
252/69 do CFE, também de autoria de Valnir Chagas, do qual resultou 
a Resolução CFE n. 2/69, com a seguinte ementa ‘fixa os mínimos de 
conteúdos e duração a serem observados na organização do curso de 
Pedagogia (SAVIANI, 2012, p. 39). 

 

 Diante da realidade de efetivação do curso de Pedagogia, as políticas públicas 

brasileiras, no contexto da formação de profissionais da Educação Básica, nos remetem a 

um cenário de constantes mudanças e avanços no âmbito educacional. No que se refere à 

educação, a CF/88 nos afirma que: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, CF, 1988). 

 

No tocante à formação pedagógica de professores a LDBEN/96 nos traz saltos 

qualitativos e significativos para a reestruturação da formação dos trabalhadores em 

educação, e ao tratar dos cursos para a formação de profissionais para a Educação Básica, 

faz referência ao curso de Pedagogia em seu artigo 64, no qual expõe que: 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou 
em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, 
nesta formação, a base comum nacional (BRASIL, LDB, 1996). 
 

 No contexto das políticas públicas brasileiras que fundamentaram a formação 

inicial para docentes da Educação Básica podemos destacar o Plano Nacional de 

Educação (PNE/Lei nº 10.172/2001), que em seu item IV, define diretrizes, objetivos e 

metas relacionadas a essa formação, bem como o Parecer CNE/CP nº 9/2001, o qual 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; o Parecer CNE/CP 

nº 27/2001, que dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP 9/2001; o 

Parecer CNE/CP nº 28/2001, que dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, que 

estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; a 
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Resolução CNE/CP nº 1/2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, 

de graduação plena; a Resolução CNE/CP nº 2/2002, institui a duração e a carga horária 

dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação 

Básica em nível superior. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (DCN´s) foram 

fruto desse contexto legislativo apresentado. Apesar de tardia, quase dez após a 

promulgação da LDBEN/96, tais Diretrizes Curriculares marcaram uma importante etapa 

no processo de discussão para o Curso de Pedagogia e foram aprovadas por intermédio 

dos Pareceres CNE/CP n. 5/2005, CNE/CP n. 3/2006 e da Resolução CNE/CP n. 1/2006. 

As DCN’s de 2006 para o Curso de Pedagogia nos trazem uma concepção 

integrada acerca da formação inicial para o exercício da docência na Educação Básica e 

deixam claro, em sua redação, os objetivos formativos do curso.  

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, 
na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e 
apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos (BRASIL, Resolução CNE/CP n.1/2006). 

 

Algumas mudanças ocorreram no Curso de Licenciatura em Pedagogia a partir 

das DCN’s de 2006. O curso assume uma nova estrutura, sendo exigida agora uma carga 

horária mínima de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, divididas em: 2.800 horas 

referentes às atividades formativas, 300 horas dedicadas ao estágio supervisionado e 100 

horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento. Além da mudança na carga 

horária, o curso também passou a ser constituído por três núcleos: um núcleo de estudos 

básicos, um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos e um núcleo de estudos 

integradores. 

Em consonância com o disposto nas DCN’s de 2006 para o Curso de Pedagogia, 

o Plano Nacional de Educação com vigência entre 2014 e 2024 (PNE, 2014), instituído, 

tardiamente, pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 faz menção à formação de todos 

os professores da Educação Básica em nível superior como uma de suas metas. Logo,  

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, 
o Distrito Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência deste 
PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de 
que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as 
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professoras da educação básica possuam formação específica de nível 
superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em 
que atuam (BRASIL, PNE, 2014). 
 

Assim, as DCNs de 2006 para o Curso de Pedagogia caracterizam um avanço 

histórico no contexto educacional, tendo em vista que marcaram uma importante etapa 

no processo de formação dos trabalhadores em educação. Compreendemos que tais DCNs 

trouxeram avanços significativos para a educação, bem como saltos qualitativos quanto 

ao reconhecimento da formação inicial dos profissionais da Educação Básica, 

considerando que esta irá refletir diretamente no processo de construção e efetivação de 

uma educação de qualidade.  

 

4. A Educação Infantil no curso de Pedagogia da UFPB: conquistas e limitações 
para a formação docente 

 
 A formação do profissional que atua em creches e pré-escolas, conforme previsto 

na legislação, deve ser realizada em nível de Educação Superior, mais especificamente 

no Curso de Licenciatura em Pedagogia. No tocante a essa formação, as DCNs, do próprio 

curso, especificam a Educação Infantil como sendo uma das áreas de atuação do egresso 

licenciado em Pedagogia. Em seu texto as DCNs afirmam que: 

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 
Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 
Resolução CNE/CP n.1/2006). 

  

Na tentativa de adequação do Curso de Pedagogia às novas orientações previstas 

nas DCNs do curso, as Instituições de Ensino Superior tiveram que reformular as 

estruturas curriculares desta licenciatura, bem como adequar os seus PPPs aos novos 

direcionamentos presentes no documento das Diretrizes. 

Nessa perspectiva, e não obstante dessa realidade que foi vivenciada no âmbito 

educacional superior, a UFPB passou por esse processo de reestruturação do currículo do 

Curso de Pedagogia e do PPP do mesmo. A estrutura curricular, por sua vez, foi 

modificada na tentativa de adequar-se às orientações previstas nas DCNs. 

 Com relação ao currículo de Pedagogia da UFPB, sua composição encontra-se, no 

PPP, definida a partir da divisão dos conteúdos curriculares, os quais são elencados como 
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Conteúdos Básicos Profissionais, que subdivide-se em Componentes Básicos 

Profissionais, e Conteúdos Complementes, os quais são subdivididos em: Componentes 

Complementares Obrigatórios, Componentes Complementares Optativos e Componentes 

Complementares Flexíveis, que formam um todo da estrutura curricular. 

 No que diz respeito à formação do trabalhador que atuará, especificamente, na 

Educação Infantil, as disciplinas específicas nesse processo formativo fazem parte dos 

Conteúdos Básicos Profissionais, que são uma disciplina teórica, Organização e Prática 

da Educação Infantil, e uma disciplina voltada para a prática, Estágio Supervisionado em 

Educação Infantil. Os conteúdos de cada uma delas totalizam uma carga horária de 60 

horas cada, ambas são oferecidas ao longo do mesmo semestre para que seja possível, 

concomitantemente, a contextualização teórica e a realização da prática no Estágio 

Supervisionado. 

Diante desse contexto nos indagamos quanto à formação do Pedagogo que 

pretende atuar na educação das crianças pequenas, pois como é possível dar conta da 

teoria e ao mesmo tempo fazer relação com o campo educativo com a oferta de apenas 

duas disciplinas ao longo de apenas um semestre, com carga horária total de 120 horas? 

Que formação se espera do aluno de pedagogia que pretende atuar diretamente na 

primeira etapa da Educação Básica? 

A definição da carga horária do curso considera como mínima o total de 3.210 

horas de efetivo trabalho acadêmico, das quais 1.680 horas são dedicadas, conforme 

consta no PPP, aos Conteúdos Básicos Profissionais. Tendo como referência esses 

números, nos indagamos novamente, como afirmar que o egresso do Curso de Pedagogia 

estará apto ao exercício da profissão na Educação Infantil, se dentro de um total de 1.680 

horas apenas 120 horas são dedicadas a esta formação?  

Esta realidade da formação mínima, para atuação direta na etapa legitimada pelas 

políticas públicas como primeira e fundamental da Educação Básica, recai como uma 

problemática formativa do curso, pois a complexidade de conteúdos a serem abordados, 

supostamente, ao longo de apenas 60 horas de formação teórica, refletirá no contexto 

prático do Estágio Supervisionado em Educação Infantil, também realizado ao longo de 

60 horas. Tendo em vista que, sem uma compreensão teórica fundamentada, dessa 

Educação Infantil, se torna inviável o cursar de um estágio que lhe sirva de base e como 

experiência de sua futura vida profissional. 
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Tendo em vista que, além dos Conteúdos Básicos Profissionais, nos quais estão 

as duas disciplinas ora citadas, o curso de pedagogia também apresenta os Conteúdos 

Complementes, os quais representam um total de 1.530 horas. Dessa carga horária que se 

apresenta entre componentes obrigatórios, optativos e flexíveis, não há uma disciplina, 

optativa, sequer direcionada à formação em Educação Infantil. Bem como, é importante 

destacar que fazem parte dos componentes obrigatórios as áreas de aprofundamento, as 

quais serão escolhidas pelos alunos para a elaboração do seu trabalho final de curso. Em 

sua estrutura curricular, o Curso de Pedagogia oferece como opções de aprofundamento 

apenas as áreas de Magistério em Educação de Jovens e Adultos e Magistério em 

Educação Especial. É nítido que a formação para Educação Infantil também não é 

contemplada na oferta de área de aprofundamento no Curso de Licenciatura em 

Pedagogia da UFPB. 

A problemática apresentada nos faz compreender que o que fora exposto no PPP 

do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UFPB, que apresenta como objetivo a 

formação de professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nas 

demais áreas por ele apresentado, está distante do que se encontra previsto nas DCNs do 

próprio curso, a qual é clara em afirmar ao longo do seu artigo 4º que “O curso de 

Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores para exercer funções de 

magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental [...]” 

(BRASIL, Resolução CNE/CP n.1/2006). Sendo importante considerar que as disciplinas 

existentes, que visam à formação do Pedagogo em Educação Infantil, são insuficientes 

para a garantia de uma formação em nível superior de qualidade. 

 

Considerações Finais 

A conquista de políticas públicas, destinadas às melhorias na formação dos 

profissionais da nossa educação, e a prática destas, por quem de direito e dever, refletem 

diretamente na efetivação do direito da criança pequena a uma educação de qualidade. As 

políticas públicas educacionais vigentes caracterizam grandes avanços, principalmente 

no tocante à formação dos profissionais de atuação direta na Educação Infantil. Porém, 

não podemos ser ingênuos a ponto de afirmar e achar que a simples determinação presente 

na lei é capaz de realizar mudanças nas formas de organização, planejamento e gestão das 

unidades de Educação Infantil (DIAS, 2008, p. 185). Tendo em vista que, apesar de todo 
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o aparato legal vigente, a formação para o professor de Educação Infantil ainda se faz de 

forma incipiente e superficial. 

Ao analisarmos a estrutura curricular do Curso percebemos que a Educação 

Infantil, apesar de ser uma das etapas da Educação Básica na qual o Pedagogo atuará 

diretamente, ainda ocupa um pequeno espaço no vasto currículo do Curso de Pedagogia 

da UFPB. Sendo importante deixar claro que o objetivo desta pesquisa não é reivindicar 

a inserção de mais disciplinas de Educação Infantil, ou mais estágio, mas sim uma sólida 

formação teórico-prática, respaldada em parâmetros que vise uma formação ampla e de 

qualidade, e que, assim, garanta uma formação sólida para a que o Pedagogo atue em 

todos os campos da educação. 

Portanto, é nítido o desafio frente à formação inicial e continuada dos 

trabalhadores em educação, e em especial da Educação Infantil, principalmente quando 

se leva em consideração que a formação dos profissionais (pedagogos) que trabalham em 

creches e pré-escolas assume um papel de grande relevância para o sucesso do trabalho 

educativo na Educação Infantil. 
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A PRECARIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO DOCENTE EM GEOGRAFIA SOBRE A 

INFLUÊNCIA DAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS DO SÉCULO XXI 

 

Bianca de Souza Rocha1 
Márcia Verssiane Gusmão Fagundes2 

 

Resumo 

O sistema educacional brasileiro teve sua consolidação marcada por políticas de intervenção 
estatal. No âmbito nacional, a partir das determinações que foram estabelecidas na 
Constituição Federal (CF) de 1988 e na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional 
(LDBEN), de 1996, as reformas neoliberais ganham corpo na segunda metade da década de 
1990 no campo do currículo, marcadas por exemplo na implantação dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), de 1997, para todas as disciplinas de educação básica. Como 
já era prevista na CF e na LDBEN essas determinações refletiram no desempenho profissional 
docente. A precarização do trabalho do professor em Minas Gerais na atualidade é o resultado 
de políticas públicas adotadas entre os períodos de 2003 a 2014 denominada como choque de 
gestão para os professores da Rede Pública. Sob forte impacto educacional, provocaram a 
proletarização, a intensificação e a precarização do trabalho docente na Rede Estadual de 
Ensino - REE/MG. Em detrimento dessas políticas estaduais, houve uma expansão dos ideais 
neoliberais provocando um desgaste na atuação do professor. Esse estudo se propõe a analisar 
a precarização da formação docente, com foco no aligeiramento da formação de professores e 
na desvalorização teórica, onde se predomina o praticismo sob a influência do neoliberalismo 
nas políticas educacionais e seus impactos na formação em Geografia. Tais políticas reduz a 
questão epistemológica das áreas de conhecimento e banaliza a formação docente, já que 
desconsidera a importância deste, como um processo cumulativo do professor, 
comprometendo seu desempenho profissional no que diz respeito ao ensino e aprendizagem.  
 
Palavras-chave: Formação de Professores. Desvalorização do Docente. Políticas 
Educacionais. 
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Introdução 

A influência do neoliberalismo na educação, sobretudo nas políticas educacionais 

brasileiras, atua nas mais diversas escalas, desde a educação básica até o ensino superior. A 

forma com que a racionalidade neoliberal emprega suas perversidades altera toda a estrutura 

da gestão escolar e afeta diretamente na qualidade do ensino a partir do modelo dado como 

ideal para se formar sujeitos consumidores. Assim, compreender tal racionalidade torna-se de 

suma importância para notar as dificuldades que hoje encontramos no sistema educacional, e 

que, para além da formação de alunos, a formação de futuros professores está comprometida e 

precarizada nesse modelo que determina uma nova ordem mundial3. 

 O presente trabalho se refere a uma análise sobre a precarização do docente em 

geografia com a influência de tais políticas neoliberais, visto que a geografia compreende a 

sociedade e a natureza como um todo, tal ciência promove um estudo sobre as diversas 

relações que ocorrem entre “homem e meio”, especialmente na corrente do materialismo 

histórico dialético que investiga o nascimento do capitalismo e a subversão que este promove 

nessa relação de homem com o meio. A importância desta ciência que é capaz de intervir na 

vida e no modo de pensar e agir de cada indivíduo e manter o equilíbrio de convivência da 

comunidade humana, práticas sociais que corroboram à solidariedade e o conhecimento, e que 

estimulam a crítica e a participação ativa da sociedade vem se desmantelando ao longo da 

adoção de práticas neoliberais, formando sujeitos e agentes submetidos ao mercado e ao modo 

de produção capitalista instaurado.  

 Torna-se de suma importância compreender o processo de adoção do neoliberalismo 

no Brasil e suas práticas nas escolas e universidades brasileiras, bem como salientar as 

transformações associadas que estruturam novas políticas educacionais e que dispõe como 

objetivo principal  um modelo de formação de sujeitos para exercer as funções decorrentes da 

estruturação produtiva e acima de tudo o impedimento, por parte desses novos sujeitos 

formados, da exploração cotidiana, que  não identifiquem o sujeito causador desse processo e 

lutem contra ele. Inseridos nesse processo, os docentes das mais diversas áreas, sobretudo nas 

ciências humanas se esbarram nas dificuldades para uma formação completa e que garantirá 

os alicerces do saber e do pensamento crítico.   

 

                                                           

3 COSTA, Rogério Haesbaert; PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A des-ordem econômica mundial: a nova 
divisão internacional do trabalho. In: ______. A nova desordem mundial. São Paulo: UNESP, 2006. 
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Objetivos 

O objetivo deste trabalho é apresentar um breve histórico sobre como o neoliberalismo 

enquanto razão para a formação de novos sujeitos se insere no Brasil e no sistema educacional 

brasileiro através de práticas e políticas educacionais de cunho neoliberal, como por exemplo, 

através dos documentos da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional - LDBEN, e 

também nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s. Visto que a compreensão deste 

processo nos permite entender como se dá a formação e as suas dificuldades encontradas no 

ensino superior, especificamente no curso de graduação em Geografia.  

 

Referencial Teórico 

Para melhor compreender a precarização da formação docente em Geografia sob 

influência das políticas neoliberais é necessário fazer um recorte histórico do surgimento, do 

avanço e das características principais do neoliberalismo, e a partir de então, discutir como 

este firma suas marcas no Brasil e principalmente no sistema educacional brasileiro, 

ressaltando que a construção e o desenvolvimento da educação nos países subdesenvolvidos4
 é 

um desafio, já que a cada década as políticas sociais sofrem alterações. Para realizar esse 

resgate utilizamos autores que discutem o neoliberalismo como Dartot e Laval (2016) e 

Harvey (2005), assim como outros pesquisadores que incorporam em suas pesquisas o 

processo educativo como Cosmo e Fernandes (2009) e Miranda (2013). 

 O neoliberalismo tem o seu surgimento a partir de ramos do liberalismo clássico e do 

liberalismo econômico. O liberalismo clássico se manifesta pelas críticas adotadas através das 

práticas mercantilistas dos reis absolutistas que não atendiam as necessidades da burguesia 

industrial e financeira, como apontado por Silva (2011). Assim, promovendo a defesa da 

liberdade individual o liberalismo surge com uma negação de poder ao Estado em defesa da 

liberdade de comércio, da propriedade privada e, sobretudo da liberdade natural pertencente 

ao indivíduo.  

Os ideais liberais em conjunto com a ascensão do capitalismo ocasionaram grandes 

alterações na relação do Estado com a sociedade, provocando uma intervenção mínima do 

                                                           

4 “Os primeiros e mais graves efeitos do desenvolvimento manifestaram-se precisamente naquelas regiões que 
estão hoje economicamente subdesenvolvidas e que ontem eram politicamente colônias. O subdesenvolvimento 
que existe nessas regiões é o primeiro produto do desenvolvimento desequilibrado do mundo. O 
subdesenvolvimento representa um tipo de poluição humana localizado em alguns setores abusivamente 
explorados pelas grandes potências industriais do mundo.” (CASTRO, 2003, p.2) 
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Estado na economia e expandindo-se rapidamente a partir da década de 1980 por todo o 

mundo ocidental.  

 As transformações e principalmente as crises econômicas que vão ocorrendo a nível 

mundial promoveram diversas modificações do modelo neoliberal, Dartot e Laval (2016) 

destacam os dois tipos de liberalismo vigentes, como o dos partidários da liberdade 

individual, que defendiam a não intervenção do Estado na economia e no controle do 

mercado, promovendo a defesa da liberdade individual a partir dos princípios que trariam 

benefícios para o próprio mercado; e também o dos reformistas sociais, que pregam um ideal 

de bem comum, como por exemplo, a política do Estado de Bem Estar Social, que defende a 

participação do mercado e do Estado, que se fez como co produtor das normas de 

competitividade tornando-se parte do funcionamento do capitalismo, rejeitando então o 

laissez-faire a fim de salvar o próprio na atuação de agente regulador e distribuidor das 

relações econômicas e sociais. 

 Em paralelo as crises do liberalismo ocorreu um dos marcos que propunha o 

surgimento do neoliberalismo, o Colóquio de Walter Lippman, realizado em agosto de 1938 

em Paris. O colóquio reunia os principais pensadores liberais da Europa e dentre eles o 

austríaco Friedrich Von Hayek, que tinha suas críticas desprezadas pela maioria dos 

integrantes do colóquio reunindo então os liberais mais extremados da Europa como Milton 

Friedman, Ludwing Von Mises, Michael Polany, entre outros, para fundar a sociedade de 

Mont Pèlerin, na Suíça. E justamente na sociedade de Mont Pèlerin que inicia as bases para o 

novo modelo de capitalismo que deveria ser inserido.  

“O que o liberalismo clássico não incorporou adequadamente foi precisamente o 
fenômeno da empresa, sua organização, suas formas jurídicas, a concentração de 
seus recursos, as novas formas de competição. As necessidades de uma “gestão 
científica”, que mobilizasse exércitos industriais enquadrados num modelo 
hierárquico de tipo militar por pessoal qualificado e dedicado. A empresa moderna, 
integrando múltiplas divisões, geridas por especialistas em organização, tornara-se 
uma realidade que a ciência econômica dominante ainda não conseguia 
compreender, mas que muitos espíritos menos preocupados com os dogmas, em 
particular entre os economistas “institucionalistas”, começaram a examinar”.  
(DARDOT e LAVAL, 2016, p.40) 

 Como defendido por Dartot e Laval (2016) o neoliberalismo combina a intervenção 

pública com uma concepção de mercado baseada na concorrência, que se torna a palavra 

chave e o princípio central desse modelo. O neoliberalismo emprega técnicas de poder sobre 

condutas e subjetividades onde a sociedade e o Estado se encontram subalternos ao mercado 

que deve impor de maneira impercebível uma adaptação do modo de vida ao capitalismo, se 

tornando uma racionalidade que estrutura governantes e governados.   
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“Continuar a acreditar que o neoliberalismo não passa de uma “ideologia”, uma 
“crença”, um “estado de espírito” que os fatos objetivos, devidamente observados, 
bastariam para dissolver, como o sol dissipa a névoa matinal, é travar o combate 
errado e condenar-se à impotência. O neoliberalismo é um sistema de normas que 
hoje estão profundamente inscritas nas práticas governamentais, nas políticas 
institucionais, nos estilos gerenciais”. (DARDOT e LAVAL, 2016, p.30) 

 Assim, como resposta as crises do capitalismo e do liberalismo o neoliberalismo 

emprega um Estado mínimo atua como agente regulador e controlador  que age com a 

concepção de mercado baseada na concorrência e que contribui para a manutenção da 

desigualdade social por meio da instauração dos privilégios da elite como afirma Cosmo e 

Fernandes (2009). 

Através da utilização da força, da coerção e da construção de consentimento exagera 

as questões que já estavam colocadas no liberalismo e produz juntamente com o universo 

jurídico, com a cultura, com os costumes e com diversas formas de subjetivação, novos 

sujeitos formados e forçados a se enquadrar em um padrão de reposição e reconstituição para 

se adaptarem ao novo modelo de empresa.  

 O neoliberalismo se caracteriza como o defensor da propriedade e do mercado cujos 

principais programas se baseiam na privatização dos serviços públicos, como a privatização 

de aposentadoria, dos sistemas de saúde e educação, transporte, entre outros, com o objetivo 

de reduzir qualquer organização que impeça o livre mercado e garanta os altos níveis de 

consumo.  

Harvey (2005) aponta que as primeiras experiências neoliberais são realizadas na 

América Latina, especificamente no Chile do governo de Pinochet, e a partir de então com os 

estudos avançados pelos economistas da Universidade de Chicago (os Chicago Boys) 

influenciados por Friedman e Hayek, o neoliberalismo começa a se disseminar pelos países de 

primeiro mundo, como o Reino Unido de Margaret Thatcher e os Estados Unidos de Ronald 

Reagan.  

Dois grandes agentes são criados para contribuir e reforçar as ideias neoliberais a 

partir da reconstrução das economias ocidentais afetadas pela Segunda Guerra Mundial 

oferecendo créditos aos países de terceiro mundo, que são o Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional, cujas medidas são discutidas e avaliadas no Consenso de 

Washington em 1989. Além de oferecer empréstimos aos países afetados pela guerra, 

buscavam dominar e propagar as concepções da nova política estrutural neoliberal, 

minimizando o papel do Estado e empregando forças a iniciativa privada.  

Um dos países que contaram com o auxílio oferecido por esses atores foi o Brasil, e 

um dos grandes exemplos que notamos essa influência para além do empréstimo monetário é 
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encontrado a partir dos anos de 1990, exercendo suas ráticas principalmente nas políticas 

educacionais, com o financiamento da rede pública de Ensino Fundamental no Brasil.  

Vários foram os processos para que essas economias periféricas se desenvolvessem 

dentro dessa nova política estrutural neoliberal, segundo Cury (1996) a educação escolar um 

dos focos desse movimento ocupou lugar de destaque, nesse sentido, a ter propostas 

legitimadas por meio da coerção e impondo novos caminhos com o objetivo de assumir novas 

condutas. 

“(...) enquanto o FMI exigia cortes de despesas com gastos públicos e ajustes 
estruturais, o Banco Mundial focalizava seus financiamentos na educação de nível 
fundamental com base na lógica do custo-benefício, ou seja, é muito menor o custo 
de um aluno de ensino fundamental do que de outros níveis e com essa formação o 
indivíduo é capaz de encontrar espaço no mercado de trabalho.” (HADDAD, 2008 
apud COSMO e FERNANDES, 2009, p.9)  

 A intervenção neoliberal do Banco Mundial no Brasil nas políticas educacionais 

ocorre através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/1996 e a partir de 

então, no estabelecimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s (1997), apontando 

uma descentralização no processo de municipalização da educação e na priorização do Ensino 

Fundamental. As práticas neoliberais são observadas através da inserção da competitividade 

no ambiente escolar, com a adoção de medidas de controle de qualidade da educação por 

meio de avaliações e articulação do sistema educacional com as exigências do mercado de 

trabalho.  

 Miranda (2013) defende que o neoliberalismo constrói um discurso a favor do 

individualismo pragmático que torna a sociedade cada vez mais fragmentada ficandoà mercê 

do capital e de como ele vai agir e instituir determinantes que vão a reger e o sistema 

educacional se encontra inerente a esse processo. Cosmo e Fernandes (2009) elucidam o 

escolanovismo com o “aprender a aprender”, encontrado nos documentos escolares brasileiros 

como nos PCN’s, em que as exigências de precisão conceitual e rigor teórico que deveriam 

ser encontrados na formação dos alunos se desmantelam sem desenvolver no indivíduo sua 

capacidade de aprendizado no que se refere a uma educação de formação crítica para as mais 

diversas áreas do conhecimento.  

 Nesse sentido, a consolidação de uma política educacional articulada aos documentos 

orientadores para a inserção de novas formas de ensinar e aprender, conforme as propostas 

contidas nos PCN’s interferiram e consolidaram novos processos de formação do educando 

por meio da construção de currículos focados minimamente em conteúdos básicos, somente o 

necessário para conduzi-lo ao ensino e aprendizagem precário e acrítico. 
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Com relação à formação do professor esta é cada vez mais depreciada sob a lógica da 

responsabilização, a meritocracia e as privatizações, segundo Freitas (2012), objetiva resgatar 

a lógica de práticas burguesas excludentes, além da disponibilização de manuais para que, na 

falta do professor, este possa ser facilmente substituído por outro profissional de qualquer 

área em que basta seguir os manuais.  

“A formação de professores já se encontra sob a égide do mercado, o economicismo 
já se coloca acima da política e os direitos sociais já se submetem à lógica da 
privatização, da terceirização e da flexibilização. Na mesma esteira, a ações 
pedagógicas dos professores se vêm esvaziadas de conteúdo, o clássico foi 
substituído pelo “cotidianismo”, ou seja, o professor parte da realidade da criança e, 
obviamente, chega a lugar algum. A escola de hoje não forma nem informa – 
meramente treina. Neste contexto, novas formas de controle cerceiam a ação política 
dos educadores que, silenciados por uma ação meritocrática do Estado não têm força 
nem individual e nem coletiva de lutar por uma transformação e pela superação da 
lógica neoliberal que impera sobre a educação.” (COSMO e FERNANDES, 2009, p. 
22) 

As políticas educacionais postuladas consolidaram que,a escola de hoje não forma e 

nem informa, elas passaram a ser meramente voltadas aos interesses de mercado, reforçando e 

desarticulando a formação do indivíduo como sujeito. Retiram a possibilidade de sua 

identificação e representatividade, assim, anula a formação e construção do sujeito crítico, que 

possa inferir sob quais concepções sua formação cidadã se concretiza e em que se deve 

balizar. 

Procedimentos Metodológicos 

A metodologia empregada na realização desse trabalho pautou-se em pesquisas 

bibliográficas e análises de documentos que promovem uma articulação nos impactos das 

políticas educacionais com a desvalorização do trabalho docente e sobretudo um resgate 

histórico do neoliberalismo que determina uma nova ordem e um novo modelo de educação a 

ser seguido, dado que as circunstâncias de construção da educação no país, foram pautadas 

pela isenção de um processo democrático e respeitoso a carreira docente. 

 

Resultados 

 O modelo neoliberal de governabilidade do sistema educacional com foco na educação 

básica em Minas Gerais se consolidou sob égide de administradores que comungavam de 

ideais neoliberais denominadas de choque de gestão entre os anos de 2003-2010, ao adotarem 

tais princípios desencadearam políticas públicas para o setor em um curto prazo de tempo, 

financiadas pelo Banco Mundial e alicerçada em ideologias educacionais norte americanas em 

que preconizava o “ensino baseado em resultados” (Freitas, 2012, p.).  

2282



 

 

 

 Esse pacote de normas objetivou o cumprimento de pactos e financiamentos, 

direcionou os PCNs como normatizadores dessa dinâmica estatal e utilizados como 

instrumentos de coesão e ordem, agindo no sentido de alcançar a uniformização do currículo 

nacional, caracterizado pelo conteúdo mínimo a ser desenvolvido na escola básica, GALIAN 

(2014). 

 Essa uniformização curricular nos remete a posturas recorrentes na história das 

políticas públicas educacionais no Brasil de se adequar as exigências dos órgãos financiadores 

e à lógica da ordem econômica globalizada, que na atualidade tem como “palavras-chave: 

consenso, competitividade, equidade, produtividade, cidadania, flexibilidade, desempenho, 

integração e descentralização” GALIAN (2014, p.650)  

Porém, esse projeto neoliberal para a educação se esbarrou em dificuldades entre as 

diferentes áreas de conhecimento propostas no PCNs, tanto em sua base sistematizadora  

quanto no seu processo de execução, encontraram na prática dificuldades em implantar e 

consolidar questões envoltas na equidade,  cidadania e nas propostas de  interdisciplinaridade, 

pois, as disciplinas são concebidas desde sua concepção teórica ao seu planejamento prático 

sempre num viés formal, “parece mais simples avançar nas concepções do que quebrar a 

tradição das listagens organizadas sob a lógica das disciplinas” (Brasil, 2010, p. 444), é 

complexo desenvolver as atividades docentes e conteúdos sobre as novas concepções de 

flexibilidade, integração e descentralização. 

Diante dessa dualidade entre o que é tradicional e em desenvolver novas 

possibilidades, recorrer aos projetos como uma saída, porém, a crítica que se faz é de que se 

apresentam,  em sua  grande maioria  completamente desfocados do processo de 

aprendizagem de conteúdos, a concepção pedagógica está “centrada na transmissão cultural, a 

função disciplinadora e de controle está presente como parte do processo de ensino e 

aprendizagem, embutida nas mesmas lições e atividades propostas aos alunos, [...] não mais 

está imbricada nas tarefas de aprendizagem de conteúdos”, SAMPAIO et all (2004, p.16). 

 Outro exemplo dessa política neoliberal instituído em 2008 pela Secretaria de Estado 

da Educação de Minas Gerais segundo Cardoso (2016), foi o Programa de Aceleração da 

Educação, tem sua proposta concebida a partir do currículo escolar reduzido e 

descontextualizado por desvincular as atividades práticas da teoria, tem como centralidade, 

capacitar os alunos para habilidades exigidas pelo mercado.  

 Com discurso progressista e de conformidade ao desenvolvimento econômico 

totalmente direcionado a lógica de mercado e a nova sociabilidade capitalista o programa 
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efetivado na década de 1990 propõe em caráter emergencial de alfabetização e aceleração da 

aprendizagem com o objetivo de forma docentes e discentes com habilidades e competências 

específicas a fim de:  

“[...]atender as demandas da sociedade, melhorar a produtividade das empresas, a 
capacidade de raciocínio abstrato, a resolução de problemas, e diante da realidade de 
alto índice de repetência e evasão escolar a proposta foi considerada emergencial em 
que o foco pautava na alfabetização e na melhora da qualidade educacional 
aumentasse para melhorar o desenvolvimento econômico e social do estado de 
minas e do país.” (CARDOSO, 2016) 

 

 O que se observou é a utilização do aparato estatal a serviço do setor privado, desde a 

concepção do programa à sua efetivação na prática, outro ponto a destacar, o processo de 

avaliação realizada sobre as escolas, utilizando da mesma concepção de desempenho 

empresarial, permanecendo a centralidade e responsabilidade aos professores por problemas 

estruturais e históricos educacionais em que o professor não tem como reverter tal quadro de 

inserção da competitividade no ambiente escolar. 

Como instrumento avaliativo às políticas neoliberais pautado na responsabilização do 

trabalho do professor a adoção de sistema avaliação de desempenho da qualidade do ensino, 

bastante questionado sua eficácia, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –IDEB 

criado no ano de 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais -  INEP, 

tido como principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil, para aferição da 

qualidade da educação é utilizado como referência os  índices pautados nos fluxos escolar e 

médias de desempenho nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática calculado a partir 

dados obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do INEP, o SAEB e 

a Prova Brasil. FERREIRA, (2018) 

A crítica que se faz ao sistema de avaliação é a responsabilização ao docente, 

perceptível mediante a resposta de Ramos, diretor de articulação e inovação do Instituto 

Ayrton Senna destaca que:  

“O ponto de partida é a formação do professor. O grande problema é que a formação 
do Brasil é muito teórica, não dialoga com o chão de escola, principalmente nas 
escolas públicas, e essa situação se agrava no ensino médio. Vamos carregando o 
déficit de aprendizagem dos anos finais do fundamental, que se torna mais complexo 
com o aumento de número de disciplinas. A formação é péssima e temos uma 
inadequação: muitos professores não lecionam a disciplina na qual se formaram. 
Temos uma tempestade perfeita.” (entrevista cedida à FERREIRA, 2018) 

O que se pode verificar é um discurso em que todas as deficiências encontradas para 

que esse instrumento avaliação se efetive com precisão recai sobre os professores, subtraindo 

uma série de variáveis fundamentais que se fosse consideradas, poderiam diminuir as causas 
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dos índices apresentarem deficientes, como: investimento maior na carreira do professor, a 

tornando mais atrativa, com plano de carreira e formação continuada que dê conta dos 

desafios da aprendizagem e de gerar motivação nos alunos, e também gestores escolhidos 

com critério técnico. Estas variáveis demonstram a fragilidade e as condições de trabalho do 

professor diante dessas políticas neoliberais aferidas nessas últimas décadas do século XX. 

 
Considerações Finais 

Concluimos que, as políticas neoliberais aplicadas à educação na sua configuração 

geral, remontam precarização do trabalho docente e necessitam de aprofundamento em 

concepções que expõe o professor como o único responsável pelos fracassos ou sucesso 

desses projetos, quanto às e propostas e proposições curriculares e a formação prevista para os 

estudantes, não existe encaminhamento de soluções para dificuldades relativas ao ensino e à 

aprendizagem dos alunos, esses pontos não foram suficientemente contemplados na relação 

com o modo de selecionar conteúdos das disciplinas diante das listagens extensas não 

permitem supor flexibilidade e adequação de tratamento às necessidades de aprendizagem dos 

alunos. 

 As propostas neoliberais apontam para o enfrentamento dessas questões, porém, 

atesta a necessidade de superar o caráter formal das propostas, como também nos sugere uma 

maior mobilização da categoria no sentido de questionar, debater e atuar em busca critérios 

condizentes com a profissão no que se refere a profissionalização, mercado de trabalho e 

desempenho profissional apesar das pressões e realidades dispostas, temos que caminhar 

nessa direção. 
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GT7 – Educação Básica, Trabalho e Formação Docente 

 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS: outros jovens, outros professores! 

 
Rosana Ramos de Souza1 

 

Resumo 

O estudo expõe as contradições presentes numa escola pública estadual de Parintins que 
oferta o ensino fundamental (8º e 9º ano) e ensino médio, e diante das discussões sobre 
as políticas públicas educacionais sobre o ensino médio, militarização das escolas, e, 
considerando que as escolas estaduais de Parintins alcançam bom desempenho no 
IDEB, ENEM e IDEAM cabe verificar a satisfação dos alunos com atendimento da 
escola e suas implicações na organização do trabalho pedagógico. A coleta de dados foi 
realizada por meio de questionários aplicado para duas turmas do 3º ano do ensino 
médio, professores e funcionários terceirizados do turno matutino. Utilizou-se ainda 
análise de microdados do Censo Escolar, o desempenho da escola no IDEB, IDEAM e 
ENEM. Como referenciais teóricos ressalto pesquisadores que defendem uma escola 
pautada na formação crítica e emancipadora. Na referida escola mais de 80% dos alunos 
atendidos cursam o ensino médio (1º ao 3º ano). Embora esteja localizada na área 
central de Parintins, a escola recebe alunos dos bairros periféricos e da área rural (Vila 
Amazônia, Aninga e Parananema). Acerca da escola os alunos destacam como aspectos 
positivos a relação, a atenção e envolvimento dos professores no processo de ensino 
aprendizagem, o descontentamento paira na relação com os funcionários terceirizados, 
na desorganização da escola e recorrente paralisações e redução do tempo das aulas. Em 
relação aos professores, pedagogos e funcionários terceirizados esses precisam lidar 
com questões como uso de arma branca, consumo de drogas nas dependências da 
escola, número alto índice de gravidez que provoca desistências e evasão e recorrente 
falta de professores. Do outro lado, verifica-se que as dificuldades da escola estão 
envoltas da ausência de ações e projetos macros que consolide preparação para vida 
pautada na formação integral.  
 
Palavras-chave: Educação. Ensino Médio. Jovens.  
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1 Introdução  

O presente trabalho foi construído, após observações e análises numa escola de 

grande porte da rede estadual de Parintins, foi aplicado um questionário aos alunos do 

ensino médio, que compõe 80% do público atendido. O questionário também foi 

aplicado aos professores e funcionários terceirizados, a fim de verificar a satisfação 

destes com atendimento da escola e suas implicações na organização do trabalho 

pedagógico. Assim como, quais perspectivas, dificuldades e sugestões dos professores e 

funcionários terceirizados acerca da escola. Neste trabalho será apresentado um recorte 

do diagnóstico aplicado aos alunos do 3º ano, professores e funcionários terceirizados 

do turno matutino.  

Atualmente Parintins constitui um polo na Região do Baixo Amazonas com duas 

universidades públicas (federal e estadual), um instituto federal de educação e escolas 

de ensino fundamental e médio que ocupam as melhores posições no ranking estadual, 

depois de Manaus, a capital do Amazonas. O município também se destaca na 

economia, cultura e oferta de produtos e serviços para os municípios circunvizinhos do 

Amazonas e Pará.  

Conforme dados do Censo Escolar 2018, a escola pesquisada atende 935 alunos, 

sendo 140 do Ensino Fundamental (Anos Finais) e 795 do Ensino Médio. Quanto as 

dependências a escola dispõe de 14 salas de aula, sala de diretoria, sala de professores, 

laboratório de informática, laboratório de ciências, quadra de esporte coberta, cozinha, 

biblioteca, sala de secretaria, refeitório, despensa, auditório e 65 funcionários.  

É uma escola de grande porte, ao considerarmos em funcionamento 14 salas de 

aulas, no turno matutino e turno vespertino. A arquitetura do prédio apesar de ampla, 

expõe limitações quanto a ausência de espaço diversificados para lazer durante os 

intervalos em sala de aula.  

Ressalta-se que a rotina nas escolas públicas brasileiras para os jovens tornou-se 

um local de aprisionamento para suas manifestações políticas, sociais e culturais. A 

manifestação de sua identidade juvenil é omitida por gestores, professores no 

planejamento do calendário escolar, no cronograma da escola e no planejamento dos 

professores. No cotidiano da sala de aula as expressões são omitidas e reprimidas, nega-

se as mudanças no comportamento das gerações, as novas formas de manifestações e as 

transformações nas relações sociais. As consequências da omissão causadas pelas 

diferenças geracionais provocam drásticos conflitos na relação professor-aluno, aluno-
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escola. Os jovens hoje desfrutam dos avanços tecnológicos, do uso exaustivo das 

mídias, de relações sociais efêmeras, do outro lado esse contexto é omitido no ambiente 

na formação dos professores, nos currículos da escola e na organização do trabalho 

pedagógico.  

 

1.1 Objetivos 

 Verificar a satisfação dos alunos com atendimento da escola e suas 

implicações na organização do trabalho pedagógico. 

 Verificar quais técnicas são utilizadas no cotidiano da sala de aula e 

como os alunos são avaliados pelos professores.  

 Identificar a relação dos funcionários terceirizados com a escola, 

professores e alunos e suas implicações.  

 

2 Referencial Teórico 

 

É inviável pensar o espaço educativo sem dissociá-lo das mutações que ocorrem 

no âmbito político, econômico, social, cultural e tecnológico. Ao contrário a escola é o 

espaço onde essas transformações se manifestam no âmbito individual e coletivo 

(professores e alunos) podem ser acolhidas, omitidas e até reprimidas nas ações do 

gestor e na organização do trabalho pedagógico. Quantos aos Outros jovens que 

vivenciam essas transformações Arroyo (2014) destaca:  

 
Se o conhecimento é dinâmico, o currículo não pode ser reverenciado como 
um campo estático. Os jovens estudantes que vão chegando ao Ensino Médio 
são também Outros, de outras origens sociais, raciais, étnicas, dos campos e 
das periferias. Como garantir seus direitos ao conhecimento, à cultura, aos 
valores, à formação plena (ARROYO, 2014, p. 54) 

 

 Arroyo (2014) ao abordar a questão que currículos, que docentes e que Ensino 

Médio para esses novos outros jovens? Ressalta ser imprescindível valorar as questões 

sociopolíticas como norteadoras das ações do Estado nas educação para as classes 

populares. Com a busca da universalidade da educação, inserção das classes populares 

nos espaços educacionais e dadas as manifestações dos diversos coletivos em busca do 

reconhecimento de suas identidades, raças, etnias o currículos, os espaços educativos 

ainda demonstram traços de homogeneidade.  
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Neste espaço homogêneo o jovem não se identifica com a escola, os professores 

e o currículo. Estar no espaço escolar torna-se um momento de tensão por ser proibido 

de manifestar de traços de sua própria constituição juvenil. Na escola tem-se exigências 

rígidas de uso do uniforme, regras quanto ao corte de cabelo, uso de boné, piercing, 

calçados e adereços, como se na escola ele fosse proibido de ser jovem.  

Omite-se no próprio processo de aprendizagem que o convívio harmonioso, a 

afetividade entre professores-aluno a identificação e apropriação do aluno com a escola 

também são fatores decisivos para uma prática educativa bem sucedida.  Marques e 

Carvalho (2017) ao investigar mediações constitutivas de professores e alunos que 

desenvolvem com sucesso práticas educativas, com base dos estudos Vigotski e do 

filosofo Espinosa conceitua, “bom ensino o que se desenvolve por meio de práticas 

educativas aquele que gera aprendizagem e colabora com o desenvolvimento de funções 

psíquicas superiores” (MARQUES; CARVALHO, 2017, p. 2). Neste sentido, 

“compreendemos práticas educativas bem-sucedidas aquelas que, além de gerar 

aprendizagem e desenvolvimento possibilitam a expansão de afetos que potencializam 

mentes e corpos humanos a agirem com compromisso social” (MARQUES; 

CARVALHO, 2017, p. 2)  

Assim, a relação afetiva entre escola-professores-alunos gera um ambiente 

propício de ensino-aprendizagem, elevando a potencialidade dos sujeitos. Assim como, 

cabe ao Estado garantir as condições e espaços necessários ao bem estar, segurança, 

apoio aos professores e alunos. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

  

Para atingir os objetivos propostos na pesquisa foram realizados observações das 

reuniões dos professores, dos momentos em sala de aula, dos momentos recreativos, o 

encaminhamento de alunos até a coordenação pedagógica, o registro do professor 

quanto a “indisciplina” e também a escuta do aluno quanto a ação cometida.  

 O questionário foi aplicado aos alunos do 3º ano, turno matutino, cada turma é 

formada por 35 alunos, totalizando 70. Foram devolvidos 56 questionários que 

abordavam sobre: localização do aluno, quem era o responsável por ele, escolaridade 

dos pais, com quantas pessoas moravam, como chegava a escola, estado civil, qual o 
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critério para optar pela escolha da escola, se encontra satisfeito com atendimento da 

escola, por quê? Descrever os pontos positivos e negativos identificados na escola.  

 Para os professores do turno matutino foram recolhidos 14 questionários, das 

quais destaco questões relacionadas a formação, tempo de experiência na docência, 

tempo de atuação na escola, técnicas utilizadas para trabalhar em sala de aula, métodos 

de avaliação dos alunos e satisfação com o processo educativo da escola.  

  Aos funcionários terceirizados foram aplicados e recolhidos cinco questionários 

das quais ressalto questões sobre a formação, satisfação com o processo educativo da 

escola e espaço para observações. Assim sendo cinco pessoas atuavam como auxiliar de 

serviço geral e um como porteiro.  

 Primeiro foram realizados leitura em artigos e livros acerca das políticas 

públicas educacionais, da relação professor-aluno, a identidade juvenil, jovens e 

tecnologias, violência na escola e adoecimento docente.  A pesquisa se baseia no estudo 

de natureza qualitativa, pois, entende-se que as ações, relações sociais e conflitos, 

presentes no cotidiano da escola perpassam por uma análise do espaço micro e macro, 

dos alunos, dos professores, da escola, do estado e da sociedade.  

  

4 Resultados 

 

Nas reuniões com os professores, nas conversas com os professores sobre o 

desempenho das turmas verificou-se um descontentamento destes quanto a ausência de 

interesses do alunos no processo de aprendizagem, professores relataram sentir-se 

desmotivado por não conseguir alcançar o interesse/atenção dos alunos. Quando o aluno 

não está focado nas aulas, sua atenção é direcionada para conversas paralelas, conflitos, 

saídas repentinas da sala tirando atenção daqueles que desejam apreender.  

Quando o professor encaminha os alunos para coordenação pedagógica ou 

gestão escolar, ele espera uma advertência, punição, ações drásticas e que muitas vezes 

não ocorrem, pois, para que as mudanças comportamentais ocorram é necessário um 

processo longo de reaprendizagem, ações direcionadas e avaliação dos múltiplos fatores 

que influenciam o agir dos alunos.  

A reflexão sobre as percepções dos jovens acerca da escola ocorreu a partir de 

observações da relação professores-alunos, professores-funcionários e funcionários-

alunos, não cabe neste artigo discutir as relação aluno-aluno. As normas da escola, as 
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regras dos professores vão de encontro com a flexibilidade que o mundo oferece, 

estudar é essencial para emancipação do homem na sociedade, no entanto, o estudar no 

século XXI, ainda mantém os rituais do século XIX, esses rituais fazem sentido para os 

professores e gestores, não para os alunos.  Podemos afirmar que um dos conflitos do 

jovem na escola paira no conflito geracional, que ainda precisa ser trabalhado no 

ambiente escolar.  

Afirmar que os jovens não apresentam interesse em estudar, pode ser um 

equívoco, daí questionar os métodos de ensino e aprendizagem adotados na escola, que 

precisam ser revisados, remodelados para atingir o público juvenil. Ao serem 

questionados sobre a satisfação com o atendimento dado pela escola, os alunos foram 

unânimes em pontuar que gestão, professores e funcionários prestam um serviço de 

qualidade, com competência e bom atendimento. E destacaram o papel do corpo 

docente ao manifestar interesse, preocupação e esforço em busca de meios para 

melhorar aprendizagem dos alunos.  

Verifica-se um paradoxo na percepção dos professores e alunos, na visão dos 

alunos, “os professores são excelentes, capacitados2”, esta acepção sobre o professor foi 

pontuada por todos alunos que devolveram o questionário. Enquanto pode-se verificar 

nas reuniões uma preocupação dos professores em relação aos alunos, por não 

manifestarem interesse em estudar e, o uso constante de celular durante as aulas, as 

conversas paralelas, saías repetitivas durante a aula, falta de respeito entre os colegas. 

Constata-se que professores e alunos manifestam uma visão diferentes sobre o mesmo 

processo de ensino.  

Sobre os pontos positivos identificados na escola os alunos tornaram a ressaltar 

o empenho de professores, gestores, funcionários, a estrutura da escola e qualidade da 

merenda. Quanto aos pontos negativos foram destaques: ausência de material esportivo, 

preocupação excessiva com o uso de uniforme, falta de respeito dos funcionários 

terceirizados com alunos, recorrente paralisações para programações da escola, tempo 

reduzido das aulas, falta de organização da escola, uso de drogas nas dependências da 

escola, ausência de rigor com alunos indisciplinados, má qualidade da merenda, 

ausência de espaço para escuta dos jovens.  

                                                             
2 Trecho do questionário. 
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Podemos extrair de um dos questionários a resposta de um jovem de 17 anos, 

referente as duas perguntas, “Vocês está satisfeito com o atendimento da escola, por 

quê? Quais os pontos positivos e negativos você identifica na escola”, respectivamente: 

“Sim, porque não me expulsaram até agora e eu não fumo maconha porra, só Skank”; 

“Se preocupa com o uniforme às vezes quando vem de sandália, voltam, e não se 

preocupam no mais importante deixar o aluno estudar, pois se o aluno se deu trabalho 

de ir até a escola e por que ele pode pelo menos copiar do quadro”.  

A escola tem um sistema de câmera para monitorar alunos em situações 

suspeitas de consumo de drogas, quando há suspeitas são os próprios alunos que 

procuram a gestão para denuciar. Como medida cautelar, um funcionário fica na entrada 

do banheiro durante o recreio, mas já houve registros de alunos que saem durante as 

aulas para consumir drogas no banheiro. O aluno é notificado, os pais são convocados a 

comparecer na escola, quando maior de idade é encaminhado para autoridade policial.  

Ao destacar o atendimento diário de novecentos e trinta e cinco alunos, mais de 

quatrocentos e cinquenta por turno, para seis funcionários terceirizados que além de 

realizar suas atividades de serviços geral, porteiro precisam trabalhar como monitores 

dos alunos durante o recreio. Na qual os alunos tem apenas o espaço da quadra esportiva 

como espaço recreativo. A limitação do espaço, a ausência de opções recreativas 

acarreta muita tensão aos alunos que consequentes são descarregadas durante as aulas.  

A partir deste ponto destaco duas reclamações recorrentes dos alunos: o 

momento do recreio e conflitos com os funcionários. Foram pontuadas reclamações 

quanto a falta de organização no momento de formação da fila, a entrega e a preparação 

da merenda, sendo essas atribuições dos funcionários terceirizados. Ao acompanhar o 

recreio no refeitório verificou se que os funcionários se exaltavam ao falar com os 

alunos na fila e ao entregar a merenda, o espaço do refeitório é pequeno para atender 

mais de quatrocentos e cinquenta alunos num intervalo de 15min. Sendo que os 

funcionários durante o intervalo eram escalados para monitorar os alunos na entrada do 

banheiro, na quadra esportiva, nos corredores da sala, na fila da merenda, no refeitório, 

e revezar na entrega da merenda e limpar as louças.  Essa rotina seguia de segunda a 

sexta-feira, tornando o recreio um momento de tensão entre os funcionários 

terceirizados e os alunos.  

2294



 

 

O conflito entre funcionários e alunos foi identificado de forma recursiva nos 

questionários, os funcionários “não respeitam, gritam com os alunos, são mal 

educados”3. No período de três meses essa tensão provocou o registro de duas agressões 

de alunos contra funcionários nas dependências da escola, uma ocorreu na entrada da 

escola pelo cumprimento do uso do uniforme para entrar na escola, a segunda durante o 

intervalo, durante a ocorrência na sala da coordenação pedagógica constatou-se que o 

aluno reagiu de forma agressiva ao ser empurrado por uma funcionária. 

Do outro lado os professores já registraram reclamações quanto ao tratamento 

dos funcionários com os alunos, do contrário no questionário os funcionários descrevem 

a ausência de disciplina e rigidez dos professores, da escola perante os comportamentos 

inadequados dos alunos. Percebe-se então um conflito ou podemos afirmar diferentes 

perspectivas sobre a visão de educação, escola e aluno para os funcionários e 

professores. Os professores pela formação e experiência buscam no diálogo resolver os 

conflitos presentes no cotidiano da escola, enquanto aos funcionários terceirizados pela 

falta formação ou ausência de experiência no ambiente escolar, buscam tratar os alunos 

aos gritos. Neste caso vale exigir a necessidade de formação aos funcionários 

terceirizados ou estabelecer critérios para que os mesmos possam propiciar uma 

convivência mais harmoniosa com os alunos, razão de ser do ambiente escolar, 

tornando-o um espaço de diálogo, respeito e solidariedade.  

Dentre as reclamações proferidas pelos professores destaca-se o uso de celular 

recorrente durante as aulas, estudos afirmam que o celular atualmente é uma extensão 

do corpo humano, ver um jovem sem celular hoje é uma situação atípica. O uso de  

novas tecnologias no processo educacional é uma alternativa plausível, uma ferramenta 

que alinhada aos objetivos educacionais pode contribuir substancialmente no processo 

de ensino-aprendizagem.  

Neste contexto, não podemos desconsiderar que as escolas públicas apresentam 

um déficit muito alto em relação ao uso e manutenção das salas de informática. Embora 

o Anuário da Educação Brasileira/2019 alegue que 82,1% das escolas de ensino médio, 

possuem laboratório de informática, se formos verificar in locus, estas salas encontram 

sem funcionamento, como é o caso da escola pesquisada. Nos dados do Censo Escolar 

2019 constam laboratório de ciências e laboratório de informática, ambos sem 

                                                             
3 Trechos dos questionários. 
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funcionamento. A escola recebe mais de 900 jovens diariamente e não dispõe de 

nenhuma atividade que possa envolver o uso de computador no processo educativo. 

Sobre o uso computador na escola Carvalho reitera: 

 
O trabalho colaborativo, a pesquisa, a leitura, a escrita, a criatividade, o 
trabalho de projeto e outras atividades de aprendizagem podem ser, hoje em 
dia, suportados pela utilização de ferramentas e aplicações que, tirando 
partido dos equipamentos e acessos, disponíveis nas escolas, as transformam 
e verdadeiras “escolas do século XXI (CARVALHO, 2015, p. 8).   

  

 O uso do laboratório de informática seria uma ferramenta útil aos alunos no 

processos de apreender os códigos da informática, utilizar editores de texto, aperfeiçoar 

a escrita, exercitar o papel de pesquisa, filtrar informações com criticidade. Destarte, o 

jovem é exímio usuário de celular, conquanto temos nas plataformas inúmeras 

aplicativos educativos e outros criados para fins diversos que podendo ser trabalhado no 

ambiente educativo.  Carvalho (2015) destaca as habilidades e interação contínua dos 

alunos com dispositivos móveis.  

 

Os nossos alunos designados como Geração Net, Geração Polegar, 
Screenagers, Nativos Digitais, Homo Zapiens, Geração Móvel ou 
Superficiais, têm efetivamente um comportamento e uma capacidade de 
atenção diferente dos alunos de algumas décadas atrás, bem como uma 
interação constante com os seus dispositivos móveis. A aprendizagem ativa e 
interativa não só ajuda a focar a atenção dos alunos como os ajuda a aprender 
(CARVALHO, 2015, p.10).  

  

 As tecnologias educacionais podem ser utilizadas na escola como subsídio para 

complementar, fundamentar e auxiliar o aluno na construção do conhecimento. Cabe 

ainda apropriação dos professores pelas tecnologias educacionais, diferentes formas de 

uso, aplicação e critérios de avaliação dos aplicativos móveis.  

 Quando obtemos dados de que os alunos veem professores interessados em 

ensinar, que os alunos afirmam o desejo de aprender, mas os professores não visualizam 

esse interesse dos alunos nas aulas. Poderíamos questionar onde ocorre o desencontro 

entre professores e alunos? No currículo, na organização do trabalho pedagógico, na 

relação professor-aluno, nas metodologias de ensino, no processo de avaliação? Para 

sanar tais dúvidas caberia aplicação de novos questionários, observações, período de 

escuta. Mas neste caso, vamos dar destaque para as metodologias de ensino e os 

processos de avaliação utilizados pelos professores. 
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A respeito da formação de professores entre os quatorze professores graduados, 

nove concluíram especialização em suas respectivas áreas de atuação. Ao questionar 

sobre o tempo de experiência na docência, identificamos que três professores 

assinalaram apresentar mais de vinte e cinco anos na docência, três atuam mais de 

quinze anos, quatro com dez anos em sala de aula, e outros quatros há cinco em sala de 

aula.  

 Sobre a prática educativa, verifica-se segundo os PCN para o Ensino Médio: 

 

A prática educativa é bastante complexa, pois contexto de sala de aula traz 
questões de ordem afetiva, emocional, cognitiva, física e relação pessoa. A 
dinâmicas dos acontecimentos e uma sala de aula é tal que mesmo uma aula 
planejada, detalhada e consistente dificilmente ocorre também conforme 
olhares, tons de voz, manifestações de afeto ou desafeto e diversas outras 
variáveis interferem diretamente na dinâmica prevista (BRASIL, 1997). 
 

 Na categoria com mais de vinte e cinco, pontuaram utilizar como técnicas em 

sala de aula: dinâmicas, slides, debates, pesquisas, estudos de casos, aulas expositivas, 

livro didático. Como método de avaliação: observação de atitudes comportamentais, 

participação, aquisição de aprendizagem, provas, trabalhos, exercícios, seminários, 

provas e resenhas.  

 Com os professores atuantes mais de quinze anos em sala de aula destaque para 

as técnicas de exposição oral, apresentação de slides, aulas discursivas e interativas, 

leitura compartilhada, rodas de conversas e estudo dirigido, abordagem audiovisual. 

Quanto a avaliação destaque para os seminários, debates, participação interativa nas 

aulas, produção escrita, teatro, produção de vídeos, simulados, leituras compartilhadas e 

individuais, avaliação objetiva e subjetiva.  

 Professores há 10 anos em sala aula assinalaram trabalhar por meio de estudos 

dirigido, trabalhos em grupos, seminários, slides, vídeos, apostilhas, exposição oral, 

flash cards, exposição oral, data show e audição de músicas.   

 Enquanto os professores com mais de cinco anos em sala de aula destacam como 

técnicas aulas dialogadas com auxílio de aparelho multimídia, caixa de som, 

computador, aula expositiva/dialogada, estudo dirigido, textos, seminários, debates, 

vídeos e aulas práticas. Quanto ao método de avaliação: provas objetivas, discursivas, 

trabalhos, exercícios e conceitos qualitativos, avaliação escrita (prova, exercício e 
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resumo), provas discursiva, abordagem qualitativa e quantitativas. Destaco que o regime 

de avaliação nas escolas estaduais é dividido em qualitativa e quantitativas.  

Ao buscar identificar o uso de tecnologias educacionais nas metodologias de 

ensino, pode se verificar que não foi pontuado o uso de aplicativos móveis. Houve 

maior destaque ao uso de slides, ou seja do editor Power Point. E os professores com 

mais de 10 e 5 anos de experiência na docência utilizam mais ferramentas tecnológicas 

como recurso didático quando comparado com os professores com mais de 15 e 20 anos 

de experiência. O uso de ferramentas tecnológicas e escolha das metodologias de ensino 

guarda relação com os conteúdos curriculares e dinamicidade da relação professor-

aluno.  

 Questionados sobre a satisfação dos professores quanto ao processo educativo, 

com opções de ótimo, bom, regular, péssimo. Todos classificaram o processo educativo 

como bom. No entanto, ao acompanhar o cotidiano da escola registrou-se frequente 

reclamações dos professores de diferentes áreas sobre o comportamento dos alunos, 

falta de apoio da gestão, melhor acompanhamento do processo pedagógico, 

encaminhamento dos alunos – por indisciplina, falta de respeito com o professor ou 

colegas. Com isso, entende-se que os professores reconhece que mesmo com as 

dificuldades diárias na sala, na escola o processo educativo ocorre.  Neste caso, verifica-

se ausência do Estado em possibilitar programas, ações, espaços estruturados e 

adequados para que professor possa realizar suas atividades e o aluno ter melhores 

oportunidades educativas.  

Dos quatorze professores entrevistados dois no item observações, destacaram 

mais rigor e melhoria na disciplina dos alunos, assim como mais apoio aos professores 

quanto ao material didático e rotinas em sala de aula, bem como a cooperação entre 

pedagogos e professores:  

 
Sempre é bom melhorar a disciplina dos alunos oferecer mais apoio ao corpo 
docente em relação aos materiais didáticos e a rotina em sala de aula. 
(Professor G) 
Rigor na disciplina com os alunos, cooperação entre pedagogos e professores 
(fundo mental para realização de um bom trabalho). (Professor L).  

 

 

Dos funcionários terceirizados três possui ensino médio completo, duas ensino 

superior incompleto e uma o ensino fundamental incompleto. Dadas as opções de 
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ótimo, bom, regular e péssimo, cinco assinalaram como o bom e um como ótimo o 

processo educativo da escola. Duas que assinalaram como bom, apontaram como 

observações, sendo a primeira “temos que melhorar mais na parte da gestão, ser mais 

rígidos com os alunos, observar mais”; “para melhorar um pouco mais no momento do 

recreio deveria ser diferenciado o horário do 7º ao 8º ano”. A primeira aponta mais 

acompanhamento da gestão junto aos alunos, entende-se que o papel do gestor não se 

restringe ao monitoramento dos alunos, seria inviável. Mas verifica-se a falta de 

monitores para acompanhar os alunos nos corredores da escola durante o período das 

aulas, esse papel não cabe a gestora e pedagogo, menos ainda aos funcionários 

terceirizados.  

 

5 Considerações Finais 

  

 Diante dos apontamentos constata-se os diferentes fatores que interferem, 

colaboram ou alteram a organização do trabalho pedagógico e o processo de ensino-

aprendizagem, entre eles, as diferentes perspectivas sobre o processo educativo, a 

relação professor-aluno, alunos-funcionários, professores-funcionários. Destaco ainda a 

ausência de profissionais de áreas específicas para trabalhar com os jovens, na área de 

música, esportes, artes, danças, politização, formação de lideranças.  

 A escola com um público-alvo de 80% de alunos do ensino médio, após as aulas 

em sala, ter apenas uma quadra coberta como atividade recreativa para oferecer aos 

alunos, cabe repensar a função da escola, os espaços, a estrutura, as ferramentas 

atrativas do século XXI para os jovens. Não se trata de reduzir a carga horária, extenuar 

os conteúdos, extinguir componentes, mas sim potencializar a formação, dar condições 

aos professores de realizarem um trabalho de excelência e aos alunos possibilidades de 

ampliar o leque de conhecimento, emancipando-o para o trabalho e convívio 

harmonioso na sociedade.   
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GT7 – [Educação Básica, Trabalho e Formação Docente] 

 

PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

EM MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL 

 
Laís de Castro Agranito Rodrigues1 

 

Resumo 

O texto integra uma pesquisa de mestrado concluída na qual analisou-se os limites e 
perspectivas da formação e ação de professores da Educação Infantil no contexto de três 
municípios do Estado de Mato Grosso do Sul: Água Clara, Paranaíba e Três Lagoas. O 
objetivo do texto é apresentar a categoria de análise que discutiu a formação inicial e 
continuada do professor da Educação Infantil e sua configuração nos âmbitos municipais, 
adotando-se o pressuposto de que esta deve ser valorizada e viabilizada como um direito dos 
professores enquanto trabalhadores da educação básica. Relaciona-se assim aos objetivos do 
GT7 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente. A pesquisa foi estruturada com base 
na abordagem qualitativa - Chizzotti (2010), Bogdan e Biklen (1994), Ludke e André (1986) - 
por meio dos procedimentos de aplicação de questionário, análise documental e entrevista 
semiestruturada realizada com três sujeitos de cada município (um técnico da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMEC; um coordenador pedagógico e um professor da Educação 
Infantil, ambos atuantes em Centros de Educação Infantil - CEINF). Os dados coletados 
foram analisados sob o enfoque da Análise de Conteúdo (Bardin, 2004) e Franco (1986). 
Foram utilizados no processo de construção teórica Didonet (2009) e Morettini (2000) para 
situar historicamente a Educação Infantil no Brasil; Gatti e Barreto (2009), Ghedin (2012), 
Pimenta (2006, 2012) para compreender o panorama da formação dos professores, seus 
impasses e desafios no contexto brasileiro; e Kramer (2013), Kramer, Toledo e Barros C. 
(2014), Nunes, Corsino e Kramer (2005), Oliveira Z. (2011), na reflexão sobre as políticas 
nacionais e práticas de formação do profissional de Educação Infantil. Os resultados da 
pesquisa apontaram para a formação inicial como incipiente, disciplinar e teórica, 
possibilitando pouca relação com o trabalho pedagógico. Apesar de reconhecerem a 
importância da formação inicial, os sujeitos da pesquisa reverberaram a formação continuada 
como imprescindível para o trabalho docente. A pesquisa revelou que a formação continuada 
ocorre de modo dual nos municípios: centralizada na figura da SEMEC e descentralizada no 
contexto dos CEINF. Não há assim uma política de formação continuada estruturada nos 
municípios que englobe condições de trabalho para sua efetivação, valorização salarial, dentre 
outros aspectos necessários para sua consolidação. A pouca voz dada aos profissionais 
envolvidos no processo formativo, a falta de parceria com as universidades, a alta rotatividade 
dos cargos de gestão, as duplas jornadas de trabalho dos professores, as inferências políticas e 
indicações de cargos de confiança foram apontados como impasses na formação e atuação dos 
profissionais da Educação Infantil. Os sujeitos indicaram que os encontros de formação 
continuada realizados nos CEINF são mais pertinentes em relação aos oferecidos pelas 
SEMEC, já que contemplam aspectos teóricos e da prática pedagógica com as crianças de sua 
realidade. Esses achados desnudaram a necessidade de repensar tanto as políticas públicas 
quanto as condições de trabalho docente que inferem nos processos formativos dos 
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professores. Corroboram ainda para a emergência de novos estudos e pesquisas sobre a 
formação e atuação dos profissionais da Educação Infantil. 
 
Palavras-chave: Educação Básica. Formação Docente. Políticas Públicas. 
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1 Introdução –  

O texto integra uma pesquisa de mestrado concluída do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (PPGEdu/UFMS),  na qual 

analisou-se os limites e perspectivas da formação e ação de professores da Educação Infantil 

no contexto de três municípios do Estado de Mato Grosso do Sul: Água Clara, Paranaíba e 

Três Lagoas. Apresenta-se nesse trabalho a categoria de análise que discutiu a formação 

inicial e continuada do professor da Educação Infantil e sua configuração nos âmbitos 

municipais pesquisados. 

Sabe-se que é profícuo o campo de estudos e pesquisas que asseveram a necessidade 

de formação docente para uma prática de qualidade. Marcelo Garcia (1999, p. 26) entende 

como objeto de estudo da formação docente “os processos de formação inicial ou continuada” 

que permitem aos docentes “adquirir ou aperfeiçoar seus conhecimentos, habilidades, 

disposições para exercer sua atividade docente, de modo a melhorar a qualidade da educação 

que seus alunos recebem”. 

Especialmente em se tratando da Educação Infantil, percebe-se a necessidade de 

cursos de formação voltados para a preparação do profissional interdisciplinar que atenda e 

respeite as especificidades da criança, proporcionando a ela ações que envolvam o cuidar, o 

educar e o brincar. Novos olhares, novas políticas, novos rumos têm sido lançados para a 

infância e a educação das crianças pequenas. Muitos desafios ainda permanecem, dentre eles a 

própria formação dos professores que atuam com as crianças de 0 a 5 anos. 

Kramer (2005) enfatiza que somente alicerçado por uma sólida formação inicial e 

continuada, pautada no estudo e na fundamentação teórica sobre a infância, o cuidado, o 

ensino e a aprendizagem, e ainda, considerando o contexto institucional de sua atuação 

(social, cultural, político, econômico) é que o professor poderá atender os reais desafios da 

atualidade e efetivar uma prática de qualidade na Educação Infantil. 

Pensar na formação inicial e continuada de professores que atuam na Educação 

Infantil exige-nos uma reflexão sobre o atendimento adequado voltado para a necessidade das 

crianças, o respeito às especificidades de desenvolvimento das diferentes faixas etárias, as 

práticas pedagógicas que contemplem suas características e a qualidade da educação 

oferecida. É, sobretudo, pensar no sujeito docente, nas suas condições de trabalho, em um 

plano de carreira que valorize esse sujeito, que viabilize e garanta condições de atuação e 

formação profissional as quais qualifiquem sua prática. Esse pensar se faz necessário na 

medida em que o trabalho docente e a formação de professores encontram-se imbricados e 

interligados. 
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Nessa via a presente pesquisa comunga Kramer (2005, p. 224) concebendo a formação 

não apenas como estratégia de aprimoramento da ação profissional, mas como “direito de 

todos os professores [...] conquista e direito da população, por uma escola pública de 

qualidade”. Sendo assim, configura-se como um desafio conjunto. 

 

1.1 Objetivos 

Apresentar a categoria de análise que discutiu a formação inicial e continuada do 

professor da Educação Infantil e sua configuração nos municípios de Água Clara, Paranaíba e 

Três Lagoas. 

 

2 Referencial Teórico 

Historicamente, a Educação Infantil assumiu papéis e características diferentes, 

oscilando entre práticas ora de cunho assistencialista, ora compensatórias. O magistério nessa 

etapa da Educação Básica não era valorizado, sendo exercido de forma quase exclusiva por 

mulheres, e encarado como missão, vocação, sacerdócio e extensão da família e da 

maternidade. Não se exigia uma formação específica e, além de tudo, a desvalorização desse 

profissional expressava-se nos baixos salários (DIDONET, 2009; MORETTINI, 2000). 

Lutas, reivindicações e pesquisas consolidaram, por sua vez, mudanças na legislação 

brasileira no que tange ao atendimento na Educação Infantil e na formação de seus 

profissionais. Gatti e Barreto (2009) observam que, após as deliberações da Lei de Diretrizes 

e Base da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96, houve uma “explosão” de cursos 

superiores voltados para a formação de professores para atuar nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e na Educação Infantil. As autoras destacam ainda o surgimento de inúmeras 

iniciativas de formação a distância, aligeiradas, e a abertura de cursos de licenciaturas, 

visando a ampliar a formação de professores em nível superior. Porém, questionam a 

qualidade de tais iniciativas, já que uma análise mais aprofundada das ementas de alguns 

cursos de Pedagogia no Brasil revelou que essa formação ainda é realizada de forma 

insuficiente. 

Diversos estudos e pesquisas têm demonstrado a insuficiência da formação inicial para 

a atuação e a aprendizagem da docência, especialmente quando se trata da formação 

específica do professor que atuará na Educação Infantil. Tardif (2014) contesta o fato de a 

formação para o magistério estar, sobretudo, ainda dominada pelos conhecimentos 

disciplinares, produzidos no campo científico sem conexão com a ação profissional, os quais, 

por sua vez, devem ser aplicados posteriormente de forma prática no estágio ou em atividades 
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similares. Pimenta (2006, p. 8) afirma que a Pedagogia é uma ciência que tem como objeto de 

estudo a Educação enquanto prática social e fenômeno múltiplo, síntese de múltiplas 

determinantes. Sendo assim, requer novos modos de formação que superem os saberes das 

áreas de conhecimento e o saber técnico/tecnológico. 

Nessa visão, a formação inicial deve contemplar a compreensão do real e da sua 

complexidade. Pimenta (2006) aponta a relevância da contextualização dos atos educativos e 

seus múltiplos determinantes nos cursos de formação inicial. A compreensão de que as 

situações singulares do cotidiano docente requerem perspectivas filosóficas, históricas, 

sociológicas e psicológicas para dar sentido à ação docente é imprescindível na formação 

inicial. Especialmente no caso da Educação Infantil, em que o desafio de lidar com uma faixa 

etária mais vulnerável, que necessita de cuidados especiais, exige uma atitude interdisciplinar 

do docente no sentido de compreender e contemplar a criança em sua totalidade, priorizando a 

tríade cuidar, educar e brincar. 

Gatti e Barreto (2009, p. 153), ao analisarem as ementas de cursos de Pedagogia no 

Brasil concluem que “a escola, enquanto instituição social e de ensino, é elemento quase 

ausente nas ementas, o que leva a pensar numa formação de caráter mais abstrato e pouco 

integrado ao contexto concreto em que o profissional-professor vai atuar”. Pimenta (2006) 

tem revelado a necessidade de ressignificar os processos formativos no curso de Pedagogia, 

reconsiderando os saberes essenciais para o exercício da docência, colocando a prática 

pedagógica e docente escolar como objeto de análise.  

Kramer (1989, apud BODNAR, 2013, p. 199) afirma que a articulação da teoria e da 

prática nas propostas de formação fortalece os professores na sua atuação. Desse modo a 

teoria não deve ser vista como soberana à experiência, assim como a experiência não pode 

substituir a análise crítica da realidade proporcionada pela teoria. Ao contrário, a experiência 

deve ser mediada pela análise teórica. Espera-se que a formação inicial “mobilize os 

conhecimentos da teoria da educação e da didática necessários à compreensão do ensino como 

realidade social” e que desenvolva nos alunos “a capacidade de investigar a própria atividade 

para, a partir dela, constituírem e transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num 

processo contínuo de construção de suas identidades.” (PIMENTA, 2006, p. 19). 

Nessa perspectiva a articulação teoria e prática é entendida como uma práxis, ou seja, 

uma unidade indissolúvel por meio da qual o docente é levado à compreensão do seu contexto 

e a uma atividade transformadora de si por meio de sua ação, de forma crítica e intencional. 

Portanto, fica clara a necessidade de os cursos de formação inicial propiciarem a 

problematização da prática, possibilitando uma reflexão crítica sobre ela, dialogando com a 
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teoria e questionando-a, tendo em vista uma perspectiva de conscientização dos docentes para 

o exercício da práxis, atividade social transformadora. Essa reflexão crítica sobre a prática 

deve considerar, por sua vez, as múltiplas determinantes do contexto de atuação docente onde 

a ação do professor é produzida (PIMENTA, 2012; GHEDIN, 2012). 

Gatti e Barreto (2009, p. 153) revelaram que “poucos cursos de licenciatura em 

Pedagogia propõem disciplinas que permitam algum aprofundamento e formação de 

competências na área de Educação Infantil”. Machado (1999) e Andrade (2014) criticam essa 

questão ao reafirmar que o trabalho docente na Educação Infantil exige a formação ampla do 

profissional, com competências específicas voltadas para o cuidado e a educação das crianças 

pequenas. Micarello (2013) e De Marco (2014) registram que os cursos de formação de 

professores ainda não compreendem temas essenciais para a consolidação de práticas que 

valorizem as especificidades da infância. Nesse sentido, as situações apontadas fazem da 

instituição de Educação Infantil um lugar privilegiado de formação “seja nas interações entre 

pares, seja no contato com as próprias crianças, quando o docente se mostra sensível àquilo 

que os pequenos vão sinalizando como suas necessidades e seus interesses reais.” 

(MICARELLO, 2013, p. 222).  

Freire, A. (2009) reitera que as pessoas que trabalham com crianças necessitam 

atualizar-se continuamente, na busca de exercer sua função da melhor maneira possível, 

promovendo a ampliação de seus conhecimentos. Esse processo se dará, por sua vez, por meio 

da formação continuada em serviço, prevista e motivada legalmente pela LDBEN 9.394/96 

(BRASIL, 2015), conforme já apontado neste estudo. O Plano Nacional pela Primeira 

Infância reafirma essa questão, ao enfatizar que “a formação dos profissionais que atuam 

diretamente com a criança precisa ser revista na perspectiva de ampliar e aprofundar sua base 

de conhecimentos, aperfeiçoar qualidades e habilidades e desenvolver sua prática.” (BRASIL, 

2010, p. 116).  

Nunes, Corsino e Kramer (2013, p. 166) ratificam que Estados, Municípios e Distrito 

Federal precisam “comprometer-se com a política de formação continuada, acompanhar e 

avaliar as definições dos sistemas e das unidades escolares quanto à formação, bem como 

elaborar propostas de formação específicas”. No entanto, as pesquisadoras alegam que, na 

maioria dos municípios que desenvolvem projetos de formação continuada, estes são 

implementados pelas Secretarias Municipais de Educação. Quanto a elaboração, planejamento 

e execução desses processos formativos, “a atribuição continua sendo prioritariamente das 

Secretarias Municipais de Educação e, em segundo lugar, dos coordenadores/orientadores 

pedagógicos”. Desse modo, persiste “a pouca participação de professores e auxiliares 
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envolvidos com a prática pedagógica, o que indica que o planejamento da formação é tarefa 

centralizada nos gestores.” (NUNES; CORSINO; KRAMER, 2013, p. 167).  

Cassan (2013) e Macedo (2014)  denunciam em suas pesquisas a descontinuidade dos 

processos e das políticas de formação continuada, em decorrência da mudança dos gestores 

municipais e das próprias políticas educacionais que regem esse tipo de formação. Kramer, 

Toledo e Barros, C. (2014), alegam a necessidade de processos mais justos e democráticos de 

seleção de gestores, assim como a criação de concursos para ingresso e desempenho de 

determinadas funções como, por exemplo, a de coordenação pedagógica. Isso, na mesma 

medida em que acredita-se que melhores condições de formação e a permanência dessas 

pessoas durante um período maior no desempenho de suas funções podem possibilitar a 

realização de um trabalho contínuo, a percepção de lacunas existentes e a implementação de 

inovações perante essa constatação.  

Pinazza (2013) assevera a necessidade ouvir as vozes dos professores sobre seus 

contextos, práticas e formação, no caminho de superar os modelos tradicionais de formação 

pautados na transmissão de conhecimentos e oferecendo a possibilidade de esses profissionais 

perceberem-se como agentes do processo formador e como promotores de mudança. Entende-

se que ouvir os docentes, suas expectativas formativas, as dificuldades que encontram no 

contexto institucional e nas relações com as crianças, as famílias e a comunidade escolar é, 

sem dúvida, uma necessidade sine qua non para a melhoria das ações, das práticas e da 

própria unidade educativa.  

Reporta-se a Oliveira, Z. (2011, p. 12), ao enfatizar que, “na complexa tarefa de 

aprimoramento da qualidade do trabalho escolar, os professores contribuem com seus saberes, 

seus valores e suas experiências”. Pinazza (2013, p. 57) corrobora esse pensamento afirmando 

que “a formação em serviço deve centrar-se na instituição educacional, posto que se vincula 

diretamente ao seu projeto e não se faz descolada do desenvolvimento institucional”. Desse 

modo, ela estabelece que a formação deve fazer do estabelecimento de ensino o lugar de onde 

emergem atividades de formação do profissional da Educação Infantil, com a finalidade de 

“identificar problemas, construir soluções e definir projetos”. 

Nesse sentido, a formação continuada descentralizada, no contexto das instituições, 

tem se revelado como uma alternativa que pode viabilizar processos coletivos, facilitando a 

participação docente na elaboração e na execução de propostas de formação atreladas ao 

cotidiano e à realidade institucional.  Assim, é no “chão da escola que se tece e constrói” uma 

educação voltada para o exercício da cidadania e que se constituem sujeitos capazes de 

transformações (MELLO; OSHIRO; AGRANITO-RODRIGUES, 2015, p. 42). Ou seja, o 
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envolvimento, a parceria, a participação, o compromisso dos autores envolvidos nos 

processos formativos são elementos fundamentais para a concretização de mudanças, 

melhorias e avanços nas ações realizadas dentro da escola. Esse processo pode e deve ser 

viabilizado pela efetivação do Projeto Político Pedagógico e da proposta pedagógica adotada 

pela instituição, os quais também devem constituir elementos das propostas formativas. A 

formação (tanto a inicial e especialmente a continuada) parece-nos ser um caminho possível 

para uma verdadeira práxis educacional na Educação Infantil.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa foi estruturada com base na abordagem qualitativa. Ludke e André (1986) 

destacam que a pesquisa qualitativa tem se apresentado como uma alternativa pertinente para 

as pesquisas no campo educacional. Minayo (2003, p. 21) afirma que esse tipo de pesquisa 

“trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, o 

que responde a um espaço mais profundo de relações, dos processos e fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.  

Chizzotti (2010, p. 79) argumenta que a abordagem qualitativa “[...] parte do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito”.  Assim o conhecimento não se restringe a dados 

isolados e “[...] o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 

interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e 

neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações”. 

(CHIZZOTTI, 2010, p. 79). 

O conhecimento na pesquisa qualitativa é elaborado a partir da análise dos 

significados que os sujeitos atribuem a suas ações, no ambiente onde constroem suas vidas e 

suas relações, as quais são indissociáveis do seu contexto de produção. Assim, o pesquisador 

se torna parte fundamental nesse processo, já que “para o investigador qualitativo divorciar o 

ato, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista o significado.” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 48). Para Chizzotti (2010), o pesquisador qualitativo deve lançar fora seus 

preconceitos e predisposições assumindo [...] uma atitude aberta a todas as manifestações que 

observa, sem adiantar explicações nem conduzir-se pelas aparências imediatas, a fim de 

alcançar uma compreensão global dos fenômenos. (CHIZZOTTI, 2010, p. 79).  

Utilizou-se dos procedimentos de aplicação de questionário, análise documental e 

entrevista semiestruturada realizada com três sujeitos de cada município (um técnico da 
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Secretaria Municipal de Educação – SEMEC; um coordenador pedagógico e um professor da 

Educação Infantil, ambos atuantes em Centros de Educação Infantil - CEINF). 

A escolha dos municípios pesquisados se deu no intuito de obter uma visão mais 

completa sobre a configuração da formação dos professores da Educação Infantil no Estado 

de Mato Grosso do Sul e seguiu os seguintes critérios: volume populacional; localização 

geográfica dos municípios e existência de universidades e/ou pólos de formação. A escolha 

dos sujeitos para a entrevista semiestruturada teve em vista sua formação inicial, o local de 

sua atuação, sua situação funcional, a função desempenhada e o tempo de sua atuação na 

Educação Infantil. Esses dados foram obtidos por meio da aplicação de um questionário. 

Ludke e André (1986) apontam que uma das maiores vantagens da entrevista 

semiestruturada é a sua flexibilidade. Esse tipo de entrevista possibilita ao entrevistador 

motivar o investigado a fornecer informações mais completas, aprofundar pontos 

questionados, além de permitir correções e adaptações que se tornam eficazes na obtenção de 

dados e informações desejados. 

Após a aplicação dos questionários e da efetivação das entrevistas, foi possível realizar 

a caracterização das nove profissionais entrevistadas. Utilizamos denominações fictícias para 

representar cada uma dessas atoras e autoras. Nesse sentido, utilizamos a letra S de sujeito, 

acrescida da primeira letra da função desempenhada pela entrevistada, seguida da numeração 

subsequente, que indica o município de sua atuação (1- Água Clara; 2 – Paranaíba; e 3- Três 

Lagoas). Assim, para as técnicas das SEMEC utilizamos os termos “ST1, ST2 e ST3”. Para as 

Coordenadoras Pedagógicas, “SC1, SC2 e SC3”. E as professoras foram denominadas “SP1, 

SP2 e SP3”.  

Os dados coletados foram analisados sob o enfoque da Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2004) e (FRANCO, 1986). A Análise de Conteúdo é uma abordagem teórica 

metodológica que se constitui em um conjunto técnicas de análise de comunicações, as quais 

podem ser empregadas seguindo procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo contido nas mensagens de documentos e textos de toda classe. Bardin (2004), define 

a Análise de Conteúdo como um conjunto de técnicas de análises das comunicações que visa 

[...] obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção [...] destas mensagens. (BARDIN, 2004, p. 44). 

Esse tipo de abordagem teórica metodológica permitiu realizar a leitura das mensagens 

contidas nos depoimentos dos sujeitos, possibilitando identificar e evidenciar, nas falas, os 

2309



 

 

discursos mais frequentes e em destaque, para então realizar inferências possíveis, por meio 

de uma análise crítica e rigorosa de nossa parte como pesquisadora. 

 

4 Resultados 

Nos depoimentos colhidos com os sujeitos da pesquisa, percebeu-se que, apesar do 

reconhecimento da contribuição da formação inicial para a atuação profissional, há ainda 

lacunas que corroboram o pensamento de Pimenta (2006), Tardif (2014), Gatti e Barreto 

(2009). Igualmente, os sujeitos revelaram que essa formação é ainda incipiente, como 

observado a seguir: “[...] A formação inicial de alguma maneira contribui, mas se ficar 

somente com esse conhecimento, não há desenvolvimento, então eu não acredito naquele 

professor que não busca o conhecimento. A formação inicial não basta”. (ST3). De acordo 

com SC2 “[...] A Pedagogia em si não contribui tanto [...] só com a teoria você não dá aula, 

você precisa da prática. Então, o professor no começo, ele sofre muito, apanha um pouquinho 

[...] falta o contato com a criança”. (SC2). SC3 aponta pontos falhos na formação inicial 

afirmando que “[...] Na universidade o professor prepara o estudante que está ali para a 

pesquisa, teoricamente. E essa parte mais prática e de organização estrutural, até mesmo do 

dia a dia de trabalho dele, acaba ficando falha”. (SC3). Para SP2 “[...] A Pedagogia contribui 

pouco [...] Quando eu cheguei na escola de verdade, tive muita dificuldade no primeiro ano, 

pois aparecem coisas que você não vê na formação”. (SP2). 

Nas falas acima pode-se entrever que ainda há um distanciamento entre os cursos de 

formação inicial e a realidade escolar. Os sujeitos reconhecem que a formação inicial é 

necessária, porém, a complexidade da prática impõe dificuldades de necessidades formativas 

mais contextualizadas. Na expressão utilizada por SP2: “quando eu cheguei na escola de 

verdade”, inferimos que, na visão da entrevistada, a sua formação inicial não refletiu o que 

realmente acontece no chão da escola, representando uma imagem talvez idealizada e/ou 

incoerente com a situação real apresentada na instituição. 

A falta de contato com as crianças, destacada na fala da entrevistada SC2, pode 

evidenciar a carência ou a ausência dos estágios durante a formação inicial. Gatti e Barreto 

(2009, p. 153) revelaram em seus estudos que “os estágios, obrigatórios, são registrados de 

modo vago, com pouquíssimas exceções” e que “não há propriamente projeto ou plano de 

estágio, nem sinalizações sobre o campo de prática ou a atividade de supervisão dos 

mesmos”.  

Percebeu-se nas falas citadas que há uma desarticulação e uma fragmentação entre a 

teoria e a prática. Talvez pela própria disciplinarização dos cursos, conforme apontado por 
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Tardif (2014) e Gatti e Barreto (2009). ST2 afirma que “[...] o professor tem muita falta de 

prática. A formação inicial é muito teórica. O professor, quando realmente chega à sala de 

aula, se depara com a turma que ele vai trabalhar. As turmas não são iguais, elas são 

heterogêneas, então ali que vêm as dificuldades”. (ST2). SP1 afirma que “[...] temos a teoria 

na formação inicial, mas temos que ter mais a prática, pois a realidade da Educação Infantil e 

da sala de aula é outra”. (SP1). Enquanto para SP2 “[...] a formação inicial contribui 

teoricamente. Na faculdade mesmo, você não tem a prática em sala de aula”. (SP2). Desse 

modo, os sujeitos não percebem a teoria como a prática e/ou vice-versa, a prática como teoria, 

enfatizando ora o conhecimento científico (como aquele produzido na academia), ora o 

conhecimento tácito (como produzido na experiência e na vivência profissional). 

A incipiente formação para o trabalho específico na Educação Infantil e a falta de 

definição do perfil desejado para esse profissional foi evidenciada na seguinte fala do SP1: 

“[...] lidar com as crianças e as múltiplas questões que aparecem no dia a dia com elas, o 

cuidar e o educar, não é tarefa fácil. Deveriam ter mais orientações nos cursos”. (SP1). A 

entrevistada SC3 reitera essa questão, afirmando que “o professor acaba se perdendo no 

trabalho em si com a criança na Educação Infantil [...] tem dificuldade de organizar um 

planejamento adequado [...] até a parte mais estrutural do trabalho dele fica falha”. (SC3). 

Nessa direção, as entrevistadas reconhecem que o contato com as crianças, a realidade 

institucional, as trocas entre pares e a formação contínua são de suma importância para sua 

atuação na Educação Infantil. Houve um consenso entre as entrevistadas sobre a 

imprescindível necessidade da formação continuada, já que, de acordo com o que foi expresso 

até aqui, apesar de reconhecerem a contribuição da formação inicial, todas reafirmaram a sua 

insuficiência para uma atuação segura e de qualidade na Educação Infantil. Além disso, elas 

reconhecem a salutar continuação dos estudos para o seu crescimento profissional, construção 

identitária e melhoria da atuação docente. ST3 afirma que acredita na formação continuada e 

que “[...] têm pessoas que acreditam que o que elas já sabem basta para elas trabalharem na 

Educação Infantil. E temos observado que é pouco. Hoje nós temos diferentes estudos acerca 

da criança, então, como que eu posso ficar alheio a esses estudos?”. (ST3). SC1 reitera “[...] o 

professor vai se constituindo através de formações e experiências. Tem que estar sempre 

estudando, construindo sua identidade”. (SC1). Para SP2 “[...] vamos aprendendo com os 

outros professores que já estavam ali, com as crianças e nas formações continuadas”. (SP2). 

SP1 relata que acredita na constante evolução e aprendizagem do ser humano e que a 

formação continuada é necessária já que “[...] conversamos sempre com outros colegas e 
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trocamos. Temos que observar mais como funciona uma sala de aula, como a criança aprende. 

Isso contribui com nossa experiência e prática”. (SP1). 

Contudo, ao analisar a configuração da formação continuada nos municípios 

pesquisados, a partir da análise dos Planos de Cargo, Carreira e Remuneração dos 

Trabalhadores da Educação Básica das Redes Municipais de Ensino pesquisadas (PCC) e das 

falas das entrevistadas, constatou-se que a formação continuada dos professores da Educação 

Infantil é prevista legalmente pelos municípios, dentro da carga horária, nas horas atividades 

dos docentes, de forma centralizada (na figura da SEMEC) e descentralizada (no contexto dos 

CEINF). Nos depoimentos das entrevistadas, ficou claro que a formação continuada na 

Educação Infantil ocorre de forma dualista (centralizada e descentralizada) nos três 

municípios.  Há divergências quanto às maneiras de oferta dessa formação; ao público-alvo; à 

frequência, à continuidade e às formas de participação dos docentes e demais profissionais 

envolvidos no processo educativo das crianças no planejamento, na escolha das temáticas a 

serem trabalhadas e na execução dessas formações. 

 

[...] A formação ocorre através de jornadas pedagógicas, sábados letivos e 
planejamentos coletivos. A Secretaria participa ativamente na formação. Nós 
buscamos estar sempre junto aos gestores e professores, realizamos visitas semanais 
e buscamos abordar as dificuldades dos professores e fazer essa formação junto a 
eles. Montamos o cronograma de formação e definimos os palestrantes em cima do 
que eles necessitam. Além disso, durante o ano, eles também nos pedem ajuda nas 
formações que realizam nas creches e escolas. (ST1). 
[...] Toda semana organizamos visitas nas instituições. Nessas visitas observamos a 
prática dos professores, conversamos com os coordenadores e eles nos relatam as 
dificuldades que eles observam no dia a dia. Buscamos trabalhar essas questões nas 
formações. Oferecer uma educação de qualidade para nossas crianças é prioridade. 
A formação continuada vai ajudar nisso. Os coordenadores têm a função de repassar 
a formação recebida para os professores nas suas unidades de atuação. Porém isso 
não acontece em todas as unidades. (ST2). 
[...] A SEMEC promove encontros anuais na Semana Pedagógica. No segundo 
semestre tem uma Semana Pedagógica que é voltada só para a Educação Infantil. 
Atendemos nos próprios CEINF. Cada escola precisa de atendimento e apresenta 
uma necessidade específica. Hoje nós estamos intensificando as visitas pedagógicas, 
trabalhando mais diretamente nas unidades, que são 28 ao todo. (ST3).  
 

A formação continuada nesse viés organizou-se nos municípios “na forma de cursos 

esporádicos de curta duração, propostos, via de regra, por equipes técnicas e de gestão 

administrativa e que se apresentam muitas vezes, desvinculadas das necessidades reais de 

formação dos agentes educacionais atuantes na escola.” (GOMES, 2013, p. 68). A falta de voz 

dada aos professores e profissionais que atuam diretamente nas escolas com as crianças foi 

denunciada nas falas enunciadas. SP2 denuncia que “[...] os temas dos estudos não eram 

escolhidos por nós professores [...] eram escolhidos pela coordenação, baseados nas 
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observações realizadas pelas coordenadoras”. (SP2). SP3 afirma que “[...] A secretaria que 

escolhia os temas com uma conversa ali com alguns professores que têm mais contato com 

eles [...] Mas nem todos os professores tem contato. Então, na maioria das vezes, os temas não 

eram pertinentes”. (SP3). SC3 também enfatizou que “[...] a secretaria sempre nos traz o 

cronograma de formação pronto e as temáticas, vez ou outra, são de acordo com aquilo que 

eles viram que eram necessidades dos professores”. (SC3).  Ainda de acordo com SC3 na  

maioria das vezes “[...] é uma temática que eles acham pertinente, algum tema em evidência 

que acham um palestrante disponível ou em cima de cursos e projetos que o governo federal 

implanta e eles tem que nos repassar”. (SC3). 

A mudança na gestão municipal, das secretárias municipais de Educação, assim como 

de diretoras e coordenadoras pedagógicas, a falta de prepara dos gestores responsáveis pela 

formação (que em sua maioria ocupam cargos de “confiança” e muitos deles não tem 

formação necessária para a função exercida), se revelaram como componentes que interferem 

provocando a fragmentação, a falta de qualidade e a descontinuidade do trabalho 

desenvolvido e da formação continuada. SP1 asseverou em sua fala: “Já tivemos várias tipos 

de formação [...] muda prefeito, secretário de Educação, diretor e coordenador... muda tudo 

[...] cada um tem uma forma de pensar e conduzir, não é? [...] antes, por exemplo, professor 

de creche não tinha hora de planejamento, agora tem”. (SP1).  

 As condições e a jornada dupla de trabalho, assim como o tempo destinado à 

formação, foram fatores que emanaram nos depoimentos dos entrevistados como 

dificultadores de sua participação em todos os encontros de formação continuada, e até como 

justificativas para a forma inadequada como a formação acontece.  

 

[...] A formação acontecia dessa forma devido ao número restrito de profissionais 
para atuar junto aos professores. Aqui na Secretaria é um profissional para trabalhar 
com cada etapa da Educação e, aqui na Educação Infantil, nós temos quase 130 
professores e apenas uma pessoa para fazer essa formação. Então por isso nós 
optamos pelos coordenadores para tê-los como parceiros porque é mais fácil eu 
formar 17 coordenadores para trabalhar com esses 130 professores do que apenas 
uma pessoa para trabalhar com esse público. Pena que a gente sabe que nem todos 
realizaram o repasse. (ST2). 

 

SP3 é concursada 40 horas no município, porém atua 20 horas no CEINF e 20 no 

Ensino Fundamental em uma escola municipal. SP3 avalia como um fator positivo da 

formação continuada o tempo para aprofundamento prático e teórico. Contudo, afirmou seu 

descontentamento, expressando que, 
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Na semana pedagógica da Educação Infantil, cada professor apresenta na exposição 
uma prática legal que fez com a turma. Eu não pude participar por conta da minha 
jornada de trabalho, eu estava na outra escola dando aula nesse dia. Aí minha 
coordenadora que apresentou, mas fui eu que fiz! Eu que sabia explicar o processo 
todo. Ela teve que ficar me perguntando, tirando as dúvidas, porque fui eu que 
acompanhei. Acaba sendo injusto com o professor. (SP3). 

 

 Não há assim uma política de formação continuada estruturada nos municípios que 

englobe condições de trabalho para sua efetivação, valorização salarial, dentre outros aspectos 

necessários para sua consolidação. Contudo os sujeitos indicaram que os encontros de 

formação continuada realizados nos CEINF - apesar de raros e recentes - quando ocorrem são 

mais pertinentes em relação aos oferecidos pelas SEMEC, já que contemplam aspectos 

teóricos e da prática pedagógica com as crianças de sua realidade. SP, por exemplo, 

demonstra satisfação com as trocas de experiências com as colegas nos processos de formação 

continuada nos CEINF: “Eu estou achando ótimo, amo trocar experiências [...] tenho 23 anos 

de sala de aula, mas as trocas nas formações são enriquecedoras! Os colegas relatam casos e 

atividades que a gente consegue contribuir com eles e aprender, ao mesmo tempo”. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

O trabalho realizado permite afirmar que é preciso o investimento de esforços no 

sentido de superar as lacunas percebidas, rever os PCC e concretizar ações para que a 

formação continuada, a valorização dos profissionais em carreira de magistério e a sua 

profissionalização não se tornem apenas “palavras rascunhadas”. 

Corrobora-se Kramer (2005) defendendo-se a imprescindível emergência de mudanças 

nas políticas educacionais, não somente no que tange à formação, mas também na melhoria 

das condições de trabalho, salário, infraestrutura, dentre outros elementos que interferem na 

qualidade da Educação. Reverbera-se ainda para a emergência de novos estudos e pesquisas 

sobre a formação e atuação dos profissionais da Educação Infantil. 
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VIOLÊNCIA SOCIAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA OS POBRES: 
O TERRENO ADVERSO EM QUE SÃO DESENVOLVIDOS OS PROCESSOS 

EDUCACIONAIS 

Camargo, Cláudia Rodrigues de 1 
Resumo 

O presente artigo intenta socializar parte de uma pesquisa de doutoramento. As análises 
aqui empreendidas se debruçam sobre os fatores que interferem no cotidiano da sala de 
aula, compreendendo a realidade como produto das relações estabelecidas entre as 
pessoas, em contextos e espaços historicamente vividos. Com isso, procuramos neste 
trabalho compreender como o sistema capitalista, em tempos de neoliberalismo, 
interfere no ensino ofertado às classes populares. Objetivamos investigar as violências 
simbólicas, sociais e de humilhações (HAROCHE, 2008), praticadas contra 
professores/as, estudantes e familiares que constituem a população pobre da sociedade, 
analisando a opressão sofrida pelos/as mesmos/as, demonstrando como as crueldades 
ocorrem nas sutilezas da rotina escolar. Essas violências ocorrem tanto de forma direta 
(condições precárias de moradia, falta de assistência médica, etc.) quanto simbólica 
(sentimentos de constrangimento, humilhação e culpa) e submetem a maioria das 
pessoas menos favorecidas à processos de exclusão social e de subtração de direitos 
civis. Por meio desta pesquisa, perquirimos aquilo que as escolas dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, destinadas aos estudantes em situação de desvantagem social, 
estão desenvolvendo no direcionamento das efetivas aprendizagens discentes. 
Constatamos que a dinâmica do capitalismo mundial no seu crescente processo de 
acumulação de riquezas, sobretudo, numa conjuntura em que prevalecem as teorias e 
práticas neoliberais, e, por decorrência, as condições impostas pelos países centrais aos 
países pobres ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, se reflete diretamente 
nas escolas por meio das políticas educacionais adotadas. O resultado dessas condições 
adversas e instáveis no campo político e econômico, no tempo presente, 
comprometeram ainda mais o cotidiano escolar de diversas formas, seja em termos das 
condições socioeconômicas dos/as alunos/as que frequentam as escolas que se localizam 
nas regiões pobres e periféricas; da infraestrutura inadequada das unidades escolares; do 
currículo erudito e, portanto, desarticulado das realidades discentes; da sobrecarga de 
trabalho dos/as profissionais da educação; da angústia sentida pela classe docente em 
decorrência da instabilidade no trabalho; das expressivas perdas e dos permanentes 
retrocessos (salários de efetivos/as sem reajustes, professores/as contratados/as à mercê 
de processos seletivos incertos, da reforma previdenciária); da ausência de legítimo 
amparo do Estado aos estudantes mais necessitados, dentre outros aspectos que podem 
transformar o ambiente escolar numa terra arrasada. A constatação das influências do 
plano macrossocial (GENTILI, 1998), no fazer docente e discente foi necessária e 
importante, pois, quando nosso olhar de pesquisadora se deslocou para o cotidiano 
escolar, percebemos que muitas das amarras que impedem um bom desempenho no 

                                                             
1 Doutoranda do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Uberlândia - UFU. Vice-diretora E. M. Sebastiana Silveira Pinto. Membro do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Avaliação Educacional – GEPAE/FACED/UFU. Email: claudiacasuariana@gmail.com  
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processo de ensino e aprendizagem extrapolam os limites das escolas, pois se prendem, 
também, aos preceitos da lógica do capitalismo.  
 

Palavras-chave: Neoliberalismo. Educação. Classes Populares. 

 

Este artigo apresenta dados parciais de uma pesquisa de doutoramento, cujo 

intento se debruça na análise sobre os desdobramentos das violências de classes nos 

espaços escolares, que ocorrem tanto de forma direta (condições precárias de moradia, 

falta de recursos para vestimenta, calçado, material escolar, falta de assistência média, 

etc.) quanto simbólica (sentimentos de constrangimento, humilhação, incapacidade, 

culpa) e que submetem a maioria das pessoas em desvantagem social à processos de 

exclusão, de negação e subtração de direitos civis duramente conquistados, que 

comprometem consideravelmente as condições de vida minimamente dignas. Como 

bem afirma Gentili, “quando um ‗direito’ é apenas um atributo do qual goza uma 

minoria [...], a palavra mais correta para designá-lo é ‗privilégio’” (GENTILI, 1998 p. 

248). É exatamente isso que ocorre quando analisamos o sistema de estratificação 

social, ou seja, os direitos que supostamente deveriam ser assegurados a todas/os 

passam a pertencer apenas à alguns (poucos) grupos privilegiados que exploram as 

categorias inferiores ou, ainda, como conquista individualizada, naturalizando-se, dessa 

forma, princípios de injustiça social, assegurando, também, a dominação de uma classe 

sobre a outra. 

As violências diretas e simbólicas podem ser evidenciadas a partir da estrutura 

macroeconômica da sociedade, cuja base, na conjuntura atual, está alicerçada em 

fundamentos do neoliberalismo, do dualismo entre pobres e ricos e, consequentemente, 

da legitimação da desigualdade social. Trata-se de uma ideologia conservadora e 

direitista2, que se posiciona favorável à naturalização da hierarquia social, à intervenção 

mínima do Estado no tocante aos direitos sociais, à rejeição a ideia de igualdade 

coletiva e na sustentação do discurso da necessidade do empreendedorismo, da 

eficiência e da meritocracia (virtude, esforço, talento, inteligência, aptidão) como pilares 

fundantes da pirâmide social. Essas premissas se convertem na coisificação das pessoas 

despossuídas de status financeiro e social, na precariedade das condições básicas de 

                                                             
2 Posição política favorável à manutenção entre as classes sociais, à hierarquização e naturalização das 
diferenças sociais.  
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vida da população carente, na permanência da divisão econômica desigual e na 

discriminação dos/as considerados/as incapazes ou menos esforçados/as. Essa violência 

se revela, por exemplo, na privação de acesso aos recursos, na inexistência de 

mobilidade social, na ausência de real igualdade de oportunidades, na carência de 

efetivas políticas protetivas às necessidades das cidadãs e dos cidadãos 

marginalizadas/os no tocante à saúde, educação, moradia, segurança, trabalho e na 

condução da manutenção do empobrecimento e da miséria da população desfavorecida. 

Oliveira (2008) colabora na compreensão do significado de violência estrutural, ao 

afirmar que 

 
A estrutura social capitalista, sob os auspícios da ética neoliberal, no 
mundo contemporâneo, é vista por muitos autores como 
essencialmente fomentadora de desigualdades, de assimetrias de poder 
político e econômico e, conseqüentemente, de opressão (Bauman 
1999; Morin, 1999; Santos, 1996). Essa ética do pós-mercado, como 
se refere Rifkin (1995), privilegia a exploração do trabalho, minando a 
dignidade humana e facilitando a erosão da auto-estima e da 
constituição sadia da subjetividade. A estrutura ideológica 
hegemônica na idade contemporânea, vista desta forma, viola, 
violenta e fomenta a violência em níveis interpessoal, inter e 
intragrupal e institucional, favorecendo o aparecimento de sofrimento 
material, biopsíquico e social. (OLIVEIRA 2008, p. 51) 
 

Essa violência estrutural conduz à opressão social das grandes massas excluídas, 

viola o sentido da vida, retirando das pessoas o direito às subjetividades que são 

inerentes à complexidade da condição humana, impondo uma realidade idealizada de 

sucesso a qual a maioria não consegue atingir, pois está vinculada aos preceitos 

mercadológicos, ao poder de consumo restrito a uma pequena parcela da população. 

Diante do cenário imposto, outras alternativas de sentir, pensar e intervir no mundo são, 

praticamente, inviabilizadas. A negação dos direitos básicos à educação de qualidade, à 

saúde pública, de condições mínimas de sobrevivência humana com dignidade, por 

exemplo, promove relações perenes de assimetria entre “o hegemônico e o contra-

hegemônico, o dominante e o dominado, o possuidor e o despossuído [...]. Quanto 

maior for a desigualdade, maior será seu potencial. ” (GOMES, 1997, p. 97).  Segundo 

Miguel, 

A violência estrutural é camuflada por sua conformidade às regras; é 
naturalizada por sua presença permanente na tessitura das relações 
sociais; é invisibilizada porque, ao contrário da violência aberta, não 
aparece como uma ruptura da normalidade. Em particular, a violência 
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estrutural tem beneficiários, mas não tem necessariamente 
perpetradores particularizáveis. (MIGUEL, 2015, p. 33) 

Atravessamos uma conjuntura, na qual, o conjunto de valores e princípios 

neoliberais que se tornaram hegemônicos (des)forma e determina as práticas sociais 

exploratórias, que alteram/reconfiguram os modos de produção do trabalho e das 

relações humanas entre grupos sociais (familiares, amigos, companheiras/os de laboro, 

etc), caracterizando-as pelo “progresso da insignificância”. (HAROCHE, 2008, p. 135). 

Essa propagação ocorre com a permanente tentativa de desarticulação, intencional, do 

pensamento coletivo para neutralizar processos de resistências contra a doutrinação, 

dentre outras características contemporâneas marcadas pelo sistema econômico e 

político que rege as sociedades capitalistas. Essa alienação não conduz somente à 

miséria material/física, mas, também, à psíquica, pois ocupa a dimensão interior do 

indivíduo fazendo-o “desinvestir de suas capacidades psíquicas de pensar e criar” 

(HAROCHE, 2008 p. 171). Se caracteriza, ainda, pela efemeridade dos relacionamentos 

humanos que passam, nesse contexto, a serem voláteis, fluidos e carentes de vinculação 

afetiva, pois o movimento provocado por essa lógica se inscreve na perspectiva da 

anulação dos indivíduos, no desengajamento de si mesmo. Esses processos subtraem 

das pessoas, ao mesmo tempo, o direito à construção da própria identidade e o direito à 

transformação social.  

Nesse sentido, as práticas sociais se constituem pelo limitado contato físico e 

pelo uso das tecnologias como forma de interação social. A violência observada nessas 

circunstâncias, gestadas de maneira sutil pela ideologia dominante, faz emergir no 

indivíduo sentimento de insegurança, de criação de hábitos solitários e de posturas 

individualistas. O isolamento provocado por esse movimento intenta universalizar os 

modos de ser, de viver, de agir, de se relacionar; modifica comportamentos que 

interferem na construção do sujeito enquanto pessoa e como parte de um corpo social. 

Chauí (1981) enriquece esse debate ao analisar assim a lógica da ideologia dominante 

nas sociedades contemporâneas: 

A sistematicidade e a coerência ideológicas nascem de uma 
determinação muito precisa: o discurso ideológico é aquele que 
pretende coincidir com as coisas, anular a diferença entre o pensar, o 
dizer e o ser e, destarte, engendrar uma lógica da identificação que 
unifique pensamento, linguagem e realidade para, através dessa 
lógica, obter a identificação de todos os sujeitos sociais com uma 
imagem particular universalizada, isto é, a imagem da classe 
dominante. (CHAUÍ, 1981, p. 3) 
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O resultado dessa formação individual pode ser percebido, em muitas 

circunstâncias, nas práticas cotidianas das pessoas, que se alicerçam em necessidade de 

consumo contínuo e ilimitado como sinônimo de felicidade, em agitação permanente 

em decorrência do volume de informações disponíveis, em automatismos nas ações e na 

falsa ideia de que o uso das tecnologias as colocam numa posição de sujeito de direitos. 

Segundo Haroche (1998) essa dinâmica produz uma  

[...] agitação constante que, por sua vez, leva a uma ausência de 
reflexão imposta pela rapidez, pela instabilidade e pelo imediatismo, 
avessos à alternância entre paralisação e movimento requerida tanto 
pela percepção quanto pela reflexão; avessos, portanto, à própria 
possibilidade de olhar. (HAROCHE, 1998, p. 244) 

A cegueira provocada por essa alienação impede tanto a mobilidade social para a 

diminuição das desigualdades como o desenvolvimento individual numa perspectiva 

libertária, crítica e sensível às mazelas humanas. O grande problema ocasionado por 

essas práticas sociais se refere ao culto à aparência como meio de felicidade (consumo 

exacerbado), ao afastamento da convivência física entre pares, a criação de culturas da 

indiferença e da incapacidade de refletir sobre si e sobre o outro, de se sensibilizar com 

o padecimento humano e de se perceber como agente de transformação de uma 

realidade exploratória. Eis o duplo viés da “eficiência da máquina repressiva” (CHAUÍ, 

1981, p. 46): a pessoa pode se tornar despossuída de sua capacidade de olhar por si 

mesma, tendo sua subjetividade negada (esse processo individualista alienante a afasta 

do convívio social), e pode ser desencorajada, muitas vezes, de participar de 

movimentos de resistências diante das barbáries praticadas pelo sistema vigente. 

Conforme Chauí (1981) 

O movimento das relações sociais gera para os sujeitos a 
impossibilidade de alcançar o universal através do particular, levando-
os a criar uma universalidade abstrata que não passa pela mediação do 
particular, mas por sua dissimulação e contra ele. A sociedade (e, 
portanto, as classes sociais) encontra-se impossibilitada de relacionar-
se consiga mesma, a não ser recusando aquilo que ela própria não 
cessa de repor, isto é, a particularização extrema de suas divisões 
internas. Este movimento denomina-se alienação. (CHAUÍ, 1981, p. 
64) 
 

Na verdade, a indiferença é uma das características intencionais das sociedades 

democráticas contemporâneas. Nesse modus operandi, o ser, enquanto categoria 

sociológica, constrói-se na ausência de sentidos que possam instrumentaliza-lo para a 
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não aceitação da opressão e para impedir possíveis alterações sociais, evitando-se, 

assim, o inconformismo e as possíveis resistências coletivas. Isso faz parte dessa lógica: 

desarticular processos coletivos de reflexão entre o pensamento e a ação, semear 

condutas de isolamento, promover a cultura da aparência social como sinônimo de 

dignidade e desencorajar qualquer tipo de movimento que contrarie os pressupostos da 

ideologia dominante. Logo, as pessoas podem agir, em alguns contextos, de modo 

irrefletido, favorecendo, dessa forma, vinculações sociais mais fugazes e superficiais. O 

distanciamento entre as pessoas, provocado por essa cultura que rege o desengajamento, 

a não vinculação, a solidão, se expressa, por exemplo, nas relações efêmeras 

estabelecidas entre as pessoas que pertencem aos mesmos grupos, famílias ou classe 

social; se manifesta na apatia diante das adversidades, no julgamento pelas aparências, 

na conduta individualista, afetando, significativamente, a formação numa perspectiva 

mais solidária.  

 A aparência social como referência de cidadania, corrobora a criação do “culto 

das aparências” (HAROCHE, 2008, p. 157), algo que implica no julgamento perverso 

daquelas/es que se encontram em situações de vulnerabilidade, que são 

desfavorecidas/os das aparências desejáveis pelo sistema político-econômico que 

orienta as sociedades contemporâneas. As aparências, nesse sentido, se referem às 

dimensões visíveis das pessoas; a padronização dos modos de ver o mundo, de sentir, de 

vestimenta, de condutas sociais esperadas, de anulação de si própria/o, de esforço 

individual para alcançar o “sucesso” no mercado de trabalho, de preferências musicais, 

dentre outros. O descompasso provocado por esse modelo produz a baixa autoestima, a 

naturalização de crueldades, de conformismos diante do sofrimento humano; promove o 

sectarismo e alimenta as desigualdades.  

Nos espaços educacionais observamos a violência simbólica praticada contra o 

direito às infâncias ao se impor às crianças pobres uma lógica de escolarização 

desumana. Essa violência se pronuncia de diversas formas dentro do ambiente escolar, 

ela pode ser observada desde os currículos alinhados às propostas mercadológicas, 

distantes das vivências, dos saberes discentes, nas cobranças por resultados impossíveis 

de serem alcançados uma vez que condições como a fome, por exemplo, são ignoradas; 

na forma como as/os desfavorecidas/os são tratadas/os, privados de sua qualidade 

humana, gerando medo, humilhação e vergonha; nos preconceitos nem sempre 

revelados pelas palavras, mas, sim, por ações de desprezo, na seletividade implícita na 
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própria organização do trabalho pedagógico que privilegia as/os melhores, na violência 

como algo comum, dentre outras maneiras veladas (e perversas) de exclusão. Temos 

presenciado o desenvolvimento de modelos e tendências de gerenciar a escola, de 

ensinar os/as os estudantes e de avaliar. Entretanto, são ações que se apresentam como 

fragmentadas, pouco efetivas no que se referem aos resultados insatisfatórios e que se 

prendem a uma lógica dotada de muita intencionalidade, que oculta em seu âmago que 

as condições sociais interferem na escola oferecida às camadas populares.  

O discurso liberal de igualdade de oportunidades se dissipa completamente 

quando nos deparamos com a invisibilidade daquelas/es que estão numa condição social 

inferiorizada. Salas lotadas, desconsideração dos fatores externos, organização do 

trabalho pedagógico desforme às infâncias, o confinamento para padronizar condutas 

para receberem os conteúdos de um currículo erudito são alguns dos pesados elementos 

que se incumbem de segregar as/os discentes das escolas para as/os socialmente menos 

favorecidas/os. Sem contar, ainda, a inexistência da relação entre o vivido e o 

aprendido. A violência se revela na exigência de que todas/os devem aprender do 

mesmo jeito e que a capacidade e o empenho individuais determinam o sucesso ou o 

fracasso da/o estudante no percurso escolar. A evocação do desprezo, da privação, da 

opressão social são consequências das orientações do capitalismo predatório, cuja base 

sedimenta-se na exploração e na alienação dos/as oprimidos/as.  

 Para além das relações de trabalho, as práticas de humilhação são estabelecidas 

nas sociedades contemporâneas a partir da mais tenra idade. É possível observarmos nas 

escolas que a cultura dominante se revela presente desde a educação infantil. Basta 

analisarmos as instituições educacionais destinadas às/aos pobres para percebermos que 

as crianças são condicionadas/treinadas à incorporarem um discurso de negação de si e 

do outro caso não estejam conforme os padrões estabelecidos. Como exemplo, citamos 

a dificuldade de alunas negras, de uma das escolas observadas nesta pesquisa, de 

aceitarem os cabelos naturais que têm. O desejo de se enquadrar em um padrão de 

beleza criado artificialmente e amplamente difundido pela mídia como se tratasse de um 

valor universal é tão expressivo, que alisar os cabelos é um dos maiores desejos dessas 

meninas. Nesse contexto, a violência é praticada na sutileza de propagandas que 

impõem um modelo idealizado (e muitas vezes inatingível) de beleza, de ser e de sentir 

aceito na sociedade, o que provoca a desvalorização das diversidades gerando 

sentimentos de vergonha e de humilhação.  
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 Esse fenômeno ratifica a alienação psíquica, interferindo profundamente na 

formação das personalidades das pessoas. Esse processo perverso, que se prende à 

lógica mercantilista, produz uma sociedade preocupada com a aparência externa e, por 

consequência, individualista e insensível para com a/o outra/o. O consumo em demasia 

como elemento fundante das relações sociais estabelece um ritmo frenético/acelerado de 

necessidades permanentes, inculca nos grupos destituídos de direitos a interiorização de 

sentimento de desmerecimento como causa natural/própria de sua condição social; 

promove a privação de si, a indiferença em relação ao semelhante e a superficialidade 

no contato com as/os outras/os. Como bem afirma Haroche (2008, p. 180) “A privação 

específica de si e o sentimento mais do que a consciência se encontram no cerne da 

humilhação nas sociedades de consumo”.  

 Portanto, a violência simbólica ocorre por meio de mecanismos sutis que não se 

discerne facilmente. É arbitrária e implícita. Trata-se de uma construção social essencial 

na manutenção das diferenças, uma vez que o dominado não se percebe como vítima 

desse processo. A dominação simbólica pode se manifestar de diversas formas como: 

nas ações do Estado, na mídia (formação de opinião pública e massificação da cultura), 

na escola, dentre outros espaços institucionais. Esses controles podem ocorrer por meio 

da doutrinação religiosa, pelas propagandas e pela atividade artística e literária, pela 

escolarização antidialógica e pela educação familiar.  No caso da educação formal, a 

violência simbólica se expressa quando as/os estudantes são abandonados à própria 

sorte, quando são desvalorizadas/os com gestos, atitudes e palavras discriminatórias e 

preconceituosas, ainda que de modo brando, não claramente explicitadas como tal; é 

perceptível, também, pelo tratamento dado aos saberes populares como algo menor, pela 

marginalização das diversidades, pela naturalização das disparidades entre gêneros, 

entre pessoas brancas e negras, por exemplo e, ainda, quando os conteúdos não se 

correlacionam às realidades discentes.  

Nesse dramático universo, a escola, especialmente a pública e de periferia 

destinada as classes oprimidas, se apresenta como reflexo dessa sociedade e, como tal, 

reproduz as contradições, os conflitos e as práticas de dominação. Em sociedades como 

a nossa, estruturadas em torno da coibição e da exploração das classes mais vulneráveis, 

determinados organismos do Estado, como a escola, podem se tornar vetores para a 

implantação de políticas gestadas por uma minoria branca e rica, que compõe os setores 

dominantes, imposta sobre as camadas despossuídas (maioria matizada por pessoas 
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negras, mulheres, homossexuais e as/os socialmente marginalizadas/os). Evidente que 

esses são mecanismos sutis de dominação que dificultam mudanças estruturais mais 

expressivas, pois, para a maioria das pessoas, trata-se de um processo irreversível. 

Conforme Bourdieu (2002), 

Para que a dominação simbólica funcione, é necessário que os 
dominados tenham incorporado as estruturas segundo as quais os 
dominantes os apreendem; que a submissão não seja um acto de 
consciência susceptível de ser compreendido na lógica do 
constrangimento ou na lógica do conhecimento. (BOURDIEU, 2002, 
p. 231)  
 

Ainda segundo Bourdieu (1987), para além do capital econômico outras 

acepções desse termo auxiliam no entendimento sobre os processos de exploração e 

dominação das classes populares. Tratam-se de outras dimensões do conceito que 

podem atuar de forma independente ou interligadas, como a do capital cultural (valores, 

estruturas psicológicas, conhecimento e saberes), do capital social (relações sociais, 

contatos e relacionamentos) e do capital simbólico (conjunto de rituais). Nesse sentido, 

a escola no contexto em que se insere, pode reproduzir e legitimar os ditames desses 

variados capitais corroborando os processos de violência simbólica, fomentando as 

desigualdades e o fosso entre as classes.  

A educação escolar como uma das formas de capital cultural, que não outorga o 

exercício da liberdade e que valoriza a cultura erudita, nessas circunstâncias, ensina 

objetivando a manutenção das diferenças sociais, priorizando uma formação que 

dissocia o pensamento (teoria) da ação (prática). Além disso, marginaliza e elimina 

as/os que se encontram em evidente declínio social, desconsiderando-se as múltiplas 

dimensões emocionais, sociais, culturais, econômicas, dentre outras. A ausência de 

diálogo e de correlação entre teoria e experiências distanciam as/os estudantes das 

escolas e as/os colocam numa posição de incapazes no cenário educacional. Este fato é 

facilmente observado nos índices de evasão escolar dos anos finais do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio. Muito embora o termo de igualdade de oportunidades 

esteja presente tanto na legislação vigente quanto nos discursos políticos, o mesmo pode 

ser interpretado, diante dos desníveis sociais, como uma falácia, um discurso infundado 

baseado numa lei que não se materializa universalmente nas práticas sociais. As 

próprias políticas públicas se incumbem de impedir que as prescrições estabelecidas na 

Constituição se efetivem. 
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Obviamente que nesse contexto inúmeras formas de resistências, de protestos e 

lutas das classes populares são articuladas como mecanismos de transformações, como 

forma de impulsionar a mobilidade social, de combater o desmonte do bem público 

ensejando minimizar os efeitos da exploração, da privatização diante do cenário 

desalentador, entretanto, aqui desejamos enfatizar que, no caso da educação formal 

destinada às crianças que se encontram à margem da sociedade, os constrangimentos e 

as práticas excludentes influenciam na incorporação do sentimento de inferioridade e na 

naturalização das condições de vida indigna eximindo, dessa forma, o Estado de 

cumprir suas obrigações.   

Ressaltamos que o hiato existente entre as classes dominante e dominada, na 

atualidade, vem intensificando a pobreza não somente material, como, especialmente, a 

psíquica. Nessas circunstâncias, a diretriz para condução dos processos de criação de 

culturas, de costumes e de valores se direciona para retirada do direito à pluralidade da 

condição humana, intentado produzir condutas de caráter acrítico, inercial, irrefletido e 

universal. A escola para as/os menos afortunadas/os, nesse sentido, representa o espaço 

ideal para o ocultamento da realidade, para a formação de culturas, de ritos e de ações 

que habituem as/os estudantes ao adestramento necessário à subordinação desmedida, à 

incorporação da falsa consciência sobre si, ao domínio ideológico da cultura 

hegemônica e a naturalização das práticas de humilhações. Na perspectiva dominante a 

escola para as classes populares precisa cumprir uma função de desarticuladora de 

movimentos que suscitem o pensamento questionador, indagador aos determinismos e 

perquiridor, pois tais movimentos podem suscitar reações de resistências frente à ordem 

instituída, podem impedir que a determinação se torne penetrável.    

Descrever essas situações não significa, porém, colocar as pessoas como massa 

amorfa ou vítimas passivas desse sistema. Obviamente que existem os campos de 

resistências e o desenvolvimento de táticas de sobrevivência às violências praticadas. 

Ocorre que, na atual conjuntura, com os retrocessos provocados pela “tsumani” 

denominada neoliberalismo, as reações estão cada vez mais dificultadas, pois, com a 

crescente erosão dos valores que possibilitam uma formação solidária, com os 

obstáculos que dificultam os processos de reflexão, com a dizimação de valores 

culturais que dão parâmetros de identidade, tudo isso, provoca um estado de letargia, 

afetando profundamente o modo de ser e de viver das pessoas. 
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Nesse contexto, o poder cumpre uma função de legitimação da dominação de 

naturalização das relações de natureza opressora. E, assim sendo, não se dá somente no 

campo material, ele ocorre, também, no plano simbólico intentando desarticular 

possíveis resistências que levem à emancipação e à não aceitação das excessivas 

explorações, demonstrando que as ações humanas se fundamentam em contextos 

datados e intencionais e que as coisas não acontecem por meio do acaso. Os 

determinismos sociais (divisão classista), a cultura e as representações dadas à 

sociedade ocorrem acintosamente para atender interesses.  

Diante desse sombrio cenário, a mercantilização da educação, o estreitamento 

curricular, as subtrações de direitos e a negação das culturas plurais, se revelam como 

uma das violências mais perversas contra as/os menos favorecidas/os e que atinge, 

cotidianamente, milhares de pessoas. Essa violência, praticada por meio de eufemismos, 

é sedimentada em mecanismos que ocultam o autoritarismo das elites, ela induz à ideia 

de necessidade da unicidade do pensamento como fio condutor do progresso da nação, 

na tentativa de impedir que as contradições emerjam e ganhem força nas práticas 

sociais. Reforça a tese de que o saber científico é o que valida as condutas humanas em 

suas distintas dimensões. Desse modo, a criação de padrões homogeneizados, (para as 

formas de ser e viver no mundo), se incumbe de fomentar os mercados de consumo e de 

alienar os indivíduos, dissimulando a crueldade praticada contra as/os dominadas/os. 

Ora, se o acesso ao conhecimento racional, canônico e verdadeiro não está disponível à 

todas as classes, logo, as classes populares são consideradas “pauperizadas 

intelectualmente” (CHAUÍ, 1981 p. 63) e, portanto, acríticas e incompetentes no tocante 

à compreensão e condução do desenvolvimento humano necessário (para o modo de 

produção capitalista). Por conseguinte, são consideradas ignorantes, e, por isso, 

necessitam de direcionamento dos dominantes. Nesse discurso entre o saber e o não-

saber surge a naturalização da necessidade de dominação. Tal dominação por vezes 

aparece disfarçada sob o argumento de que a identidade universal é o único caminho ao 

progresso social, econômico e político.  Chauí (1981) analisa esse panorama da seguinte 

maneira: 

[...] pode-se compreender o prestígio das ciências por que serve como 
critério da diferença entre a cultura dominante e a dominada: a 
primeira se oferece como saber de si e do real, a segunda, como não-
saber. Forma nova e sutil de reafirmar que a barbárie se encontra no 
povo na dimensão da “incultura” e da “ignorância”, imagem preciosa 
para o dominante sob dois aspectos: de um lado, a suposta 
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universalidade do saber dá-lhe neutralidade e disfarça seu caráter 
opressor; de outro lado, a “ignorância” do povo serve para justificar a 
necessidade de dirigi-lo do alto e, sobretudo, para identificar a 
possível consciência da dominação com o irracional, visto que lutar 
contra ela seria lutar contra a verdade (o racional) fornecida pelo 
conhecimento. (CHAUÍ, 1981, p. 51) 

 

A violência autoritária também se manifesta através da indústria cultural que, 

atendendo às necessidades do sistema capitalista, contribui para a criação de novos 

padrões sociais. Amparada pela globalização, pelo uso de novas tecnologias, a mídia 

rompe fronteiras estabelecendo e difundindo estereótipos de comportamentos e de 

consumo de produtos e serviços de caráter efêmero e descartável validados pela 

ideologia dominante. Trata-se de um poderoso instrumento de dominação, na medida 

em que, ao, distorcer a realidade, estimula o consumo desenfreado, criando falsas 

necessidades, promovendo a intolerância entre as pessoas, alienando, sendo as maiores 

vítimas os grupos vulneráveis, e, ainda por cima, alimentando a falsa ideia de 

democracia e de participação popular. A violência observada nesse contexto está na 

forma como as propagandas, por exemplo, vinculam a cidadania ao consumo. Nesse 

sentido, um tênis de marca ou um equipamento de tecnologia de última geração 

supostamente conferem ao indivíduo o poder necessário para ser reconhecido como 

cidadão. O efeito desta lógica nos espaços escolares reforça a exclusão e a sensação de 

humilhação, sobretudo daquelas/es que não possuem condições financeiras adequadas 

às demandas mercadológicas. Além de não terem seus direitos sociais dignamente 

garantidos conforme previsto na legislação, as/os estudantes de baixa renda ainda são 

moralmente constrangidas/os, pois carregam sobre si o peso e as nocivas complicações 

desse sistema repressor, ao serem socialmente comparadas/os, ridicularizadas/os e 

marginalizadas/os pelo baixo poder aquisitivo que apresentam. Aqui se insere a 

violência material e simbólica que convertem as assimetrias sociais em desigualdades 

permanentes. Nesse sentido, “O outro jamais é reconhecido como sujeito nem como 

sujeito de direitos, jamais é reconhecido como subjetividade nem como alteridade. ” 

(CHAUÍ, 2000, p. 89).        

A experiência em escolas de setores pobres nos mostra que num universo 

caracteristicamente de baixa renda há a comparação entre os pobres e os mais pobres, 

categorizando-os em subclasses sociais. Exemplificamos essa problemática com uma 

situação que tem sido recorrente nos espaços educacionais que frequentamos 
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cotidianamente: uma criança oriunda de um assentamento, por exemplo, é caracterizada 

como sendo mais pobre do que uma outra que reside nas imediações da mesma escola 

de periferia que frequentam, ainda que pertençam à mesma classe social.  

A humilhação e a vergonha do rótulo da pobreza fazem com que muitas pessoas 

tentem negar essa condição e isto é próprio do sistema capitalista que atrela a cidadania 

à capacidade de consumo, que dissemina a ideia da competitividade e do esforço 

individual como forma de superação dos problemas sociais, que naturaliza e banaliza o 

sofrimento humano. A lógica, nessa interpretação desumana, se pauta em controle 

social, em discriminações e práticas preconceituosas entre os próprios pares, num 

movimento permeado de contradições que ora coloca a pessoa numa condição de 

oprimida, ora a mantém no papel de opressora. Esse processo alienante se torna 

perpetuador da exclusão social e, desta forma, limita ações que poderiam promover o 

caráter solidário, coletivo e transformador das realidades.  

As políticas públicas educacionais, verticalizadas, intencionais, 

descontextualizadas em relação às realidades de discentes e docentes deliberam a favor 

da permanência desse modelo de educação.  A ideologia dominante, de caráter 

positivista, conservador e religioso, molda os destinos formativos educacionais 

(currículo, ensino e a avaliação) a partir daquilo que defende como sendo necessário 

para a manutenção das diferenças sociais, ou seja, a educação oferecida aos pobres não 

pode ultrapassar as fronteiras das classes sociais posto que a justificativa para as 

desigualdades, no discurso direitista, está no fatalismo imutável, como obra do 

sobrenatural, ou no pouco esforço que as pessoas em situações de desvantagem 

empreendem para a superação das mazelas sociais. De acordo com Gentili,  

A desordem neoliberal faz da violência do mercado uma das armas 
mais certeiras contra o bem-estar das maiorias. Isto impõe as regras de 
um implacável processo de “seleção natural” que, em sua macrovisão 
reacionária, expressa o grau mais perfeito de desenvolvimento da 
espécie humana. (GENTILI, 1998, p. 244) 
 

Essa responsabilização unilateral é uma das estratégias utilizadas para defender, 

por exemplo, a militarização e a privatização da escola pública e a implementação de 

políticas totalmente antidemocráticas, de desmonte do bem público. Nesse sentido, o 

discurso neoliberal é sustentado na ideia de que as desigualdades devam ser tratadas no 

âmbito das instituições religiosas, “das organizações comunitárias” (GENTILI, 1998, p. 
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242), pelas “associações de moradores e todo um conjunto de instituições 

descentralizadas” (Idem), sem a intervenção do Estado.  

[...] o neoliberalismo ataca a escola pública a partir de uma série de 
estratégias privatizantes, mediante a aplicação de uma política de 
descentralização autoritária e, ao mesmo tempo, mediante uma política 
de reforma cultural que pretende apagar do horizonte ideológico de 
nossas sociedades a possibilidade mesma de uma educação 
democrática, pública e de qualidade. (GENTILI, 1995, p. 244) 
 

O desmantelamento da educação ou o esforço para despolitiza-la nos espaços de 

educação formal podem ser observados através da materialização das políticas públicas 

compensatórias diante da extrema pobreza. Tratam-se de ações pontuais que financiam 

pequenas (quase que insignificantes) mudanças no contexto escolar. Projetos de 

aligeiramento ou reforço escolar são exemplos dos paliativos utilizados pelo Estado. No 

caso de discentes oriundas/os das classes populares, essas políticas não são suficientes 

para retira-las do quadro de desempenho inferior das escolas, uma vez que os problemas 

se vinculam muito mais à ordem estrutural da sociedade vigente do que aos fatores 

propriamente pedagógicos.  

Mesmo que a tese sobre a importância da escolarização seja defendida por todos, 

incluindo os setores conservadores, percebemos que a situação educacional apresenta 

graves problemas, regressões e retrocessos que se expressam por meio do descaso 

público com a população carente, por meio da cientificidade quantificável e meritória, 

dos currículos utilitários, das formações docentes aligeiradas, dentre outras implicações. 

E a contradição que observamos nessa análise é a de que quanto menos 

sucesso/rendimento escolar as/os estudantes oprimidas/os apresentam, mais elas e eles 

necessitam das escolas. 

A perversidade dessa pedagogia se encontra na legitimação do poder opressor 

sobre o oprimido e no desmerecimento dos saberes populares, que são tratados como 

algo menor. Trata-se de um processo desumanizador, desimaginativo, violento, atuante 

em todos os âmbitos da vida humana das/os oprimidas/os (social, psíquica, econômica, 

política) e que vislumbra na ignorância das/os desfavorecidas/os a oportunidade de 

manobra de exploração para a permanência da desigualdade. As políticas públicas 

educacionais, verticalizadas e intencionais, deliberam a favor da permanência desse 

modelo de educação.   
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A ideologia dominante, de caráter conservador e religioso, molda os destinos 

formativos educacionais (currículo, ensino e a avaliação) a partir daquilo que defende 

como sendo necessário à manutenção das diferenças sociais, ou seja, a educação 

oferecida aos pobres não pode ultrapassar as fronteiras das classes sociais posto que a 

justificativa para as desigualdades, no discurso direitista, está no fatalismo imutável, 

como obra do sobrenatural, ou no pouco esforço que as pessoas em situações de 

desvantagem empreendem na superação das mazelas sociais. 

Diante das crueldades praticadas contra as malhas frágeis da sociedade, 

observamos que a origem social das/os estudantes acaba por determinar o lugar que 

cada um/a poderá ocupar no meio educacional e, consequentemente, na sociedade. Se 

a/o discente consegue se manter no sistema educacional, tal fato ocorre pela sua 

“origem de classe” (FREITAS, 1995). Se há a exclusão da/o mesma/o na organização 

educacional, também ocorre pela mesma razão, ou seja, as violências simbólicas, as 

rejeições às/aos estudantes oriundos das classes populares, que apresentam fragilidades 

educacionais, se dão justamente pela classe social a que pertencem. E, a contradição que 

se apresenta no bojo dessa discussão é a de que os processos educacionais, muito 

embora sejam reconhecidos como formadores, se incumbem, por vezes, de reforçar e 

agravar as condições excludentes das pessoas que mais necessitam das escolas. Esse é o 

cenário adverso em que as/os estudantes “aprendem”.  
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ASSÉDIO MORAL E O TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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Cílson César Fagiani 2 
 
Resumo 
O assédio moral é, antes de tudo, a violência psicologia que afeta a dignidade, saúde (física e 
mental) e capacidade laboral do trabalhador, incluso o docente da Educação básica, além de 
suscitar impactos negativos em instituições e na sociedade. Trata-se de um fenômeno 
complexo, de difícil identificação, perceptivelmente contemporaneamente no mundo do 
trabalho, que não pode ser tratado de forma simplista, e que deve ser, efetivamente, coibido. E 
ponto vital para coibir e/ou lidar com essa prática, é possuir conhecimento acerca das razões 
que levam ao seu surgimento. Assim, frente ao exposto e ao contexto atual, em que discussões 
em torno do tema têm se intensificado, a apreciação e considerações no Grupo de Trabalho: 
Educação Básica, Trabalho e Formação Docente constitui uma oportunidade única e relevante 
de aprendizado na apresentação deste projeto de pesquisa que pretende trazer a questão do 
assédio moral no contexto do trabalho docente. O presente trabalho decorre de meu ingresso 
no Programa de Pós-Graduação em Educação: Formação Docente para Educação Básica da 
Universidade de Uberaba (PPGEB/UNIUBE), campus Uberlândia, dentro da linha “Práticas 
Docentes para Educação Básica”, e tem como objetivo principal qualificar e explicitar as 
noções básicas sobre o assédio moral, suas características essenciais e implicações 
decorrentes, e difundir, em especial entre os docentes da Educação Básica, os conhecimentos 
pertinentes a esse conceito e suas possíveis implicações frente ao trabalho desta categoria. 
Condições a que o docente está sujeito e sobre as quais deve ter ciência, mormente para se 
defender de seus efeitos. Trata-se de pesquisa sistematizada, de natureza bibliográfica, da 
produção literária, em especial no contexto brasileiro, que traz como referências, 
preferencialmente e com alguma simultaneidade, sobre: assédio moral (FREITAS, 2017; 
BARRETO, 2017; HELOANI, 2017; HIRIGOYEN, 2017), trabalho (BRAVERMAN, 1987; 
MANACORDA, 2007; ANTUNES, 2009;  ALVES, 2011; ANTUNES, 2011; LOMBARDI, 
2011; SAVIANI, 2005, 2007 e 2012) e reestruturação produtiva do trabalho relacionado com 
a educação (PREVITALI, 2011; SCOCUGLIA, 2011; PREVITALI, 2013; FAGIANI, 2018). 
Outras referências serão pesquisadas nas bases de dados SciELO Brasil, CAPES e ERIC, 
além da apreciação de obras completas e/ou capítulos específicos dos autores já citados. A 
metodologia de análise vinculada aos objetivos da pesquisa, faz uso dos resultados divulgados 
e das percepções dos autores e pesquisadores apresentados, para fundamentar, teoricamente, 
os temas e correlacionar situações e aspectos identificados no decorrer da análise, além de 
elencar observações pertinentes aos constructos pesquisados. Assim, com base na designação 
do assédio moral e na contextualização da reestruturação produtiva acrescer reflexões sobre o 
necessário cuidado com as práticas e atos institucionais, pois se estas extrapolam as 
faculdades administrativas, podem caracterizar condutas abusivas. E dessa pesquisa 
disponibilizar produto teórico-prático que possibilite ampliar ações preventivas e combativas; 
e corroborar entendimento de que o conhecimento é condição vital para se enfrentar qualquer 
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problema. De outro norte, revelar alguns dos principais avanços e lacunas presentes em torno 
do tema e demonstrar que discussões e novos estudos devem avançar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Assédio moral. Trabalho docente. Educação Básica. 
 
1 Introdução 

Transformações socioeconômica, reestruturações produtivas e precarização do 

trabalho há muito, são verificadas nos agrupamentos humanos, isto é fato. Assim como, a 

existência de relações abusivas nos mais diferentes moldes, no ambiente do trabalho, também 

não se configura como nenhuma novidade. Em especial, porque o capitalismo, reestruturou as 

classes sociais, e implantou um modelo em que o trabalho, antes visto como essencial à 

sobrevivência do homem, se torna eixo central na criação de valor nos modos de produção, 

além de categoria fundamental para compreender e explicar as relações sociais na sociedade 

contemporânea. 

Consideravelmente novos, entretanto, são os estudos que tem por objetivo identificar e 

compreender as causas e efeitos desse tipo de interação abusiva entre as pessoas, em especial 

no ambiente de trabalho. E é neste contexto contemporâneo que emerge o conceito de assédio 

moral, termo utilizado, de forma geral, para designar a conduta abusiva que, dentre outros 

fatores, se caracteriza por ter como eixo principal a prática de violência psicologia recorrente, 

que afeta a dignidade, a saúde (física e mental) e a capacidade laboral do trabalhador, além de 

suscitar impactos negativos nas instituições e na sociedade.  

Ato contínuo, o que pode ser observado é que discussões em torno do assédio moral, 

atualmente, têm se intensificado; assim como também a diminuição da tolerância da 

sociedade frente a atos que podem causar transtornos na vida do ser humano.  

Resoluções e moções A 3ª CNST, de caráter deliberativo e consultivo, aprovou 344 

resoluções, sendo 273 do governo federal, 204 do estadual e 255 do municipal.12 

[...] Seguem, na íntegra, as resoluções. q Eixo I – Como Garantir a Integralidade e a 

Transversalidade da Ação do Estado em Saúde dos(as) Trabalhadores(as)? 

(Resoluções de nº 1 a 163) q Eixo II – Como Incorporar a Saúde dos(as) 

Trabalhadores(as) nas Políticas de desenvolvimento sustentável no País? 

(Resoluções de nº 164 a 273) q Eixo III – Como Efetivar e Ampliar o Controle 

Social em Saúde dos(as) Trabalhadores(as)? (Resoluções de nº 274 a 362) [...] 54. 

Desenvolver ações no sentido de agilizar a tramitação do Projeto de Lei nº 2.369/03, 

que trata o assédio moral nas relações de trabalho como ilícito trabalhista e 

conceitua essa violência, com o objetivo de obter sua aprovação. [...] 78. Incluir os 

impactos psicofísicos na saúde, resultantes do assédio moral, como fator de risco 

ocupacional, caracterizado como crime, ficando as empresas públicas e privadas 
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obrigadas a emitir a Comunicação de Acidente do trabalho – CAT. [...] 151. Definir 

que sejam investigadas, pelos setores da Saúde e do Trabalho e Emprego, as 

empresas nas quais sejam registrados casos de assédio moral no trabalho, no sentido 

da prevenção do sofrimento mental dos trabalhadores e trabalhadoras. [...] 

155.Incluir no Observatório de Saúde do Trabalhador informações específicas 

(notificação, estatísticas, pesquisas e divulgação de casos) sobre assédio moral e 

sexual nas relações de trabalho em todos os níveis de atenção à saúde, especialmente 

os atendimentos realizados pelos Centros de Atenção Psicossocial – Caps. Divulgar 

as empresas campeãs nesse ranking perverso. Promover ações educativas e 

esclarecedoras em âmbito nacional no intuito de construir a conscientização da 

sociedade sobre essa violência e a desnaturalização dessa prática na organização do 

trabalho. [...] (BRASIL, 2011, p. 139,147, 151,163) 

Dessa maneira é extremamente importante estar atento a esta forma de violência que 

ocorre no mundo do trabalho. Em especial, por se tratar de um fenômeno complexo que - 

apesar de perceptivelmente novo no mundo do trabalho - ganhou corpo e não pode ser tratado 

de forma simplista.  

De outro norte, faz se necessário refletir acerca dos conceitos de trabalho e educação, 

além de dar a devida ênfase ao fato que as Instituição de Ensino/Educação, enquanto ambiente 

do trabalho, sofrem igualmente, ou até mesmo, de maneira mais intensa com os impactos das 

novas formas de organização e/ou condições de trabalho (rígido controle sobre as 

atividades/resultados docentes, exaustivas jornadas, baixos salários, desvalorização da figura 

do professor, exaltação da concepção do aluno-cliente quando instituições particulares, 

despersonalização/desumanização, dentre outros).  Segundo Hirigoyen (2017, p.142-143) “O 

meio educativo é um dos mais afetados pelas práticas de assédio moral”.  

Tal ambiente se configura como palco propício para manifestação de assédio moral ou 

de outro, de agressão psicológica - depreciativa, constrangedora e humilhante - praticada, 

conscientemente ou não e pelas mais variadas razões, por membros da própria instituição 

(colegas de trabalho, superiores hierárquicos e discentes) e/ou membros da comunidade (pais, 

autoridades e demais cidadãos).  

Logo, faz se evidente que esse desequilíbrio na vida laboral, essa violência - de fácil 

propagação e difícil identificação - também se faz presente na vida do docente da Educação 

Básica, enquanto trabalhador, e deve ser do mesmo modo, efetivamente, combatida. E ponto 

vital para tornar maiores as possibilidades de coibir e/ou suprimir essa prática, é possuir 

conhecimento acerca das razões que levam ao seu surgimento.  
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Nesse contexto, esta pesquisa visa demonstrar a relevância social de se estudar o 

assédio moral e suas possíveis implicações para o docente e para a educação, e aclarar a 

temática e estimular que novos estudos sejam realizados, em especial relacionados ao 

cotidiano escolar. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo primário (geral) 

O objetivo geral deste trabalho se volta em demonstrar a relevância social de se 

estudar o assédio moral e suas possíveis implicações para o docente e para a educação, 

temática a que o docente está sujeito no ambiente de trabalho e sobre a qual deve ter ciência, 

mormente para se defender de seus efeitos e consequências. 

 

1.1.2 Objetivo secundários (específicos) 

Disponibilizar informações que vão permitir perceber, de forma mais adequada, as 

relações de trabalho inadequadas. 

Mostrar as situações que configuram o assédio moral no cotidiano escolar. 

Apresentar os aspectos legais relacionados ao assédio moral. 

Contribuir/auxiliar na prevenção e/ou combate do assédio moral, e de suas 

consequências danosas, a saúde (física e mental). 

Produzir material informativo (produto teórico-prático) que, sirva como ponto de 

partida para desenvolver e implementar ações de prevenção e combate, à prática, por vezes 

sutil, do assédio moral.  

Corroborar entendimento de que o conhecimento é condição vital para se enfrentar, de 

maneira mais adequada, qualquer problema, incluso, o assédio moral.  

Demonstrar que discussões e novos estudos devem avançar, em especial, os que tem 

relação com o docente da Educação Básica.  

 

2 Referencial Teórico (Discussão)  

2.1 Trabalho e educação - uma breve contextualização  

A sociedade capitalista, é marcada por profundas transformações, tanto no universo do 

capital quanto no universo do trabalho, transformações estas que, invariavelmente, se refletem 

nas relações sociais. Marx (2008), abordou o trabalho como categoria central nas relações 

sociais, nas relações dos homens com a natureza e com outros homens por considerar que esta 

é sua atividade vital. 
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Essa preocupação com as características essenciais do trabalho, no seu sentido 

ontológico3, ou seja, como categoria fundante do ser social, já se fazia presente nas nos 

manuscritos econômico filosóficos, de 1844, onde o autor destaca que: 

[...] o trabalho, a atividade vital, a vida produtiva mesma aparece ao homem apenas 

como um meio para a satisfação de uma carência, a necessidade de manutenção da 

existência física. A vida produtiva é, porém, a vida genérica. É a vida engendradora 

de vida. No modo (Art) da atividade vital encontra-se o caráter inteiro de uma 

species, seu caráter genérico, e a atividade consciente livre é o caráter genérico do 

homem. A vida mesma aparece só como meio de vida (MARX, 2008, p. 84). 

Ainda segundo Marx: 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este 

em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo 

com a natureza. Ele se defronta com a matéria natural como uma potência natural 

[Naturmacht]. [...] Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse 

movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. [...] Pressupomos 

o trabalho numa forma em que ele diz respeito unicamente ao homem. [...] No final 

do processo do trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na 

representação do trabalhador no início do processo, portanto, um resultado que já 

existia idealmente (MARX, 2013, p. 255-256). 

Anos após, mas com certa similaridade, Braverman, em sua obra “Trabalho e Capital 

Monopolista: A Degradação do Trabalho no Século XX” (1987), defini o trabalho como 

sendo uma atividade, desenvolvida pelas espécies - incluso a humana, que altera o estado de 

produtos naturais para melhorar sua utilidade, ou seja, que transforma a natureza para melhor 

satisfazer a necessidades específicas. Sendo que o trabalho humano possui, enquanto 

particularidade essencial, um caráter consciente e proposital, não intuitivo, orientado pela 

inteligência e inalienável. Para Braverman (1987, p.53) “O trabalho que ultrapassa a mera 

atividade instintiva é assim a força que criou a espécie humana e a força pela qual a 

humanidade criou o mundo como o conhecemos.”  

                                                             
3 Relativo a ontologia - FILOS Teoria ou ramo da filosofia cujo objeto é o estudo dos seres em geral, o estudo 
das propriedades mais gerais e comum a todos os seres; metafísica ontológica. Estudo ou conhecimento dos seres 
e dos objetos enquanto eles mesmos, em oposição ao estudo de suas aparências e atributos. Dicionário Brasileiro 
da Língua Portuguesa Michaelis [online]. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?id=G9AQd>. 
Acesso em: 27 jul. 2019. 
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Ainda sob a ótica de Braverman (1987, p.58), o caráter inteligente e proposital - e não 

sua capacidade de produzir um excedente - é o fator que distingue a força de trabalho do 

homem, e produz condições para ampliação de sua própria produção e lhe proporciona 

infinita adaptabilidade, de modo que seu produto excedente pode ser continuamente ampliado. 

Condição está que, no entendimento de Braverman (1987, p.58), é o alicerce sobre o qual o 

capitalista realiza a ampliação do seu capital. 

Vale a pena ainda destacar que, de certo modo, o livro de Harry Braverman, “Trabalho 

e Capital Monopolista” (1987), inaugura a ênfase nos aspectos relacionados ao emprego da 

tecnologia e do controle gerencial. 

O que ele compra é infinito em potencial, mas limitado em sua concretização pelo 

estado subjetivo dos trabalhadores, por sua história passada, por suas condições 

sociais gerais sob as quais trabalham, assim como pelas condições próprias da 

empresa e condições técnicas do seu trabalho. O trabalho realmente executado será 

afetado por esses e muitos outros fatores, inclusive a organização do processo e as 

formas de supervisão dele, no caso de existirem.  

Isso é tanto mais certo tendo em vista que os aspectos técnicos dos processos de 

trabalho são agora dominados pelos aspectos sociais que o capitalista introduziu: 

isto é, as novas relações de produção. Tendo sido obrigados a vender sua força de 

trabalho a outro, os trabalhadores também entregam seu interesse no trabalho, que 

foi agora "alienado". O processo de trabalho tornou-se responsabilidade do 

capitalista. Assim, quando o capitalista compra imóveis, matérias-primas, 

ferramentas, maquinaria etc., pode avaliar com rigor seu lugar no processo de 

trabalho. Ele sabe que certa parcela de seu desembolso será transferida a cada 

unidade de produção e sua contabilidade o lançará sob o título de custos e 

depreciação. Mas quando ele compra tempo de trabalho, o resultado está longe de 

ser tão certo e tão determinado de modo que possa ser computado desse modo, com 

rigor e antecipação. Isto significa simplesmente que a parcela de seu capital 

despendido na força de trabalho é a porção "variável”, que sofre um aumento no 

processo de produção; para ele, a questão é de quanto será o aumento. Torna-se 

portanto fundamental para o capitalista que o controle sobre o processo de trabalho 

passe das mãos do trabalhador para as suas próprias. Esta transição apresenta-se na 

história como a alienação progressiva dos processos de produção do trabalhador; 

para o capitalista, apresenta-se como o problema de gerência. (BRAVERMAN, 

1987, p. 58 e 59). 

Em linhas gerais, despretensiosamente e considerando Marx (2008, 2011, 2013), 

podemos firmar entendimento de que na produção capitalista o trabalho, antes atividade 

vital/finalidade humana, responsável pelo surgimento do ser social e pela possibilidade de 
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realização plena do homem - trabalho social; passa a ser explorado através da compra da força 

de trabalho (por um valor menor do que aquilo que é produzido) e se transforma em meio de 

subsistência - trabalho assalariado. Assim, o trabalho se transforma, como os demais bens 

produzidos, em uma mercadoria geradora de valor, e afasta o ser humano daquilo que ele 

próprio produziu, daí temos a alienação - falta de contato e estranhamento com o que se 

produz.  

Alienação que, independentemente da forma organizativa - fordismo/taylorismo e/ou 

toyotismo - se mostra presente e que, como consequência, inviabiliza a possibilidade de 

promover, através do trabalho, a humanização; corrobora a divisão entre proprietários e não 

proprietários; amplia a riqueza capitalista do proprietário dos meios de produção. Ou seja, a 

produção capitalista esvazia a significação real do trabalho. 

Segundo Fagiani (2018, p.11) “O modo de produção capitalista é um sistema global, 

desde sua criação, no qual produtos e serviços necessários à vida são produzidos para troca 

lucrativa no mercado e para promover a acumulação e valorização do próprio capital”. 

Enquanto existir um sistema onde o trabalho assalariado ao invés de criar propriedade para o 

trabalhador, cria capital (que explora o trabalho assalariado e que só pode aumentar se 

produzir novo trabalho assalariado, a fim de explorá-lo) e privilegia a produção de 

mercadorias em detrimento da classe trabalhadora, o conflito entre capital-trabalho 

permanecerá.  

A competição e não a cooperação, o individualismo e não o coletivismo, o egoísmo 

e não o altruísmo, a concentração e não a distribuição são características intrínsecas 

a este sistema. Os Seres Humanos são constrangidos a agir de uma determinada 

forma e não outra e atuam nesta direção para sua própria sobrevivência. Se em um 

primeiro momento o Ser Humano sobreviveu isolado, em um segundo momento 

teve mais êxito em uma vida comunitária a qual já não era desprovida de laços entre 

os seres que a compunham. O processo histórico que culminou com a formação da 

sociedade capitalista é complexo e longo não cabendo aqui demonstrar tal evolução. 

Destaca–se, porém, que nenhum modelo de sociedade anterior a este teve a riqueza 

na riqueza em si o objetivo da produção, em detrimento da valorização do indivíduo. 

(FAGIANI, 2018, p.116). 

Saviani (2007) entende que o ser humano, e apenas o ser humano, trabalha e educa, 

pois para o autor trabalho e educação são atividades especificamente humanas.  

[...] no ponto de partida a relação entre trabalho e educação é uma relação de 

identidade. Os homens aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de 
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produzi-la. Eles aprendiam a trabalhar trabalhando. Lidando com a natureza, 

relacionando-se uns com os outros, os homens educavam-se e educavam as novas 

gerações. A produção da existência implica o desenvolvimento de formas e 

conteúdos cuja validade é estabelecida pela experiência, o que configura um 

verdadeiro processo de aprendizagem. Assim, enquanto os elementos não validados 

pela experiência são afastados, aqueles cuja eficácia a experiência corrobora 

necessitam ser preservados e transmitidos às novas gerações no interesse da 

continuidade da espécie. (SAVIANI, 2007, p.154). 

Neste contexto importante ressaltar a contribuição de Fagiani (2018) sobre educação. 

O desenvolvimento do indivíduo dentro de uma sociedade estabelecida pode ser 

analisado a partir de seus devires e das formas como ocorrem a transmissão dos 

conhecimentos adquiridos e produzidos, constituindo o que pode–se chamar de 

educação. Educação enquanto fenômeno que se apresenta como uma comunicação 

entre pessoas livres com diferentes níveis de desenvolvimento humano, ao longo do 

tempo, tempo que não para e portanto, em diferentes situações históricas, e o sentido 

desta comunicação, seu principal objetivo, o desenvolvimento do próprio Ser Social. 

Nas sociedades primitivas essa educação é encontrada de maneira simples e 

homogênea, já nas sociedades atuais se apresenta de forma difusa, complexa e 

heterogênea. Encontra–se a educação, assim definida de forma difusa e 

indiferenciada em todos os setores da sociedade. As pessoas vivem, interagem com 

as outras pessoas e com o meio ambiente, modificam–se a si mesmas e são 

modificadas, se comunicam com o intuito que não é o de educar, no entanto, educam 

e se educam. (FAGIANI, 2018, p. 112 e 113). 

Mas a educação é uma práxis social que diz respeito a troca entre os homens - e que 

não possui como objetivo a transformação direta da natureza - logo exercendo função 

diferente do trabalho na complexidade social.  

A união entre ensino e trabalho, que ele não inventa, mas já encontra pregada e 

praticada por pedagogos e reformadores sociais e até atualizada na própria fábrica, 

revela-se, portanto, parte de um processo de recuperação (Zuruecknahme) da 

integralidade do homem, comprometida pela divisão do trabalho e da sociedade, 

mas cujo próprio desenvolvimento das forças produtivas, que são forças materiais 

intelectuais, domínio do homem sobre a natureza, permite, e até exige, a restituição. 

E, acima de tudo, isso significa uma recolocação do processo educativo no processo 

de trabalho, num processo de trabalho – a fábrica moderna – por sua natureza total, 

plena e dinâmica. (MANACORDA, 2007, p. 76). 
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Podemos apreender dos dados trazidos nos parágrafos anteriores, que a compreensão 

acerca dos conhecimentos e saberes sobre o trabalho é fundamental para compreender os 

aspectos que caracterizam a educação na sua essencialidade. Afinal, o trabalho é responsável 

pelo salto do ser biológico para o social, mas é a educação a responsável pela transmissão dos 

conhecimentos e comportamentos apreendidos nessa transformação, e necessários para a 

efetiva realização das potencialidades humanas.  

[...] Aprendizagem é a nossa própria vida, da juventude à velhice, de fato, até à beira 

da morte; ninguém vive por dez horas sem aprendizado. 4 [...] Todas as coisas na 

terra foram entregues nas mãos do homem. E elas são dadas em suas mãos para que 

ele possa levá-los ao mais alto desenvolvimento, assim como a terra faz com tudo o 

que ela produz. Mas este mais alto deve ser para o homem o mais baixo - um 

começo; é uma semente que ele é obrigado a moldar em algo maior.5 

(PARACELSO, 1951, p. 181-182, tradução nossa) 

2.2 Relações humanas e ambiente laboral 

"Nenhum homem é uma ilha inteira de si mesma; todo homem é um pedaço do 

continente, uma parte do principal.6", John Donne (2012, p. 17). Logo ele, ser humano, se 

relaciona; e onde temos relacionamentos temos, quase que inevitavelmente, manifestações de 

apreço ou desapreço. Atitudes de apreço podem estimular relações de maior proximidade, 

intimidade e amizade; de forma similar as atitudes de desapreço também podem se 

intensificar e tornar-se condutas corriqueiramente abusivas, ofensivas e humilhantes, 

originando relações nocivas - psicológica, física e até materialmente.  

Relações, positivas ou negativas, que pode ainda ser potencializadas em decorrência 

de: aspectos intrínsecos a personalidade e condição humana - paixões, afetos, desafetos, 

preconceitos, doenças, dentre outros - mas que também norteiam nossos relacionamentos, 

permeiam as interações e podem ser cruciais no desenvolvimento adequado do indivíduo e/ou 

condições extrínsecas – sobrecarga de trabalho, exigências e cobranças excessivas, 

precarização das condições de trabalho, flexibilização, aumento desemprego, problemas 

familiares, dentre outros. 

                                                             
4 “Learning is our very life, from youtli to old age, indeed, up to the brink of deatlr; no one lives for ten hours 
without learning” 
5 “All things on earth have been given into the hands of man. And they are given into his hands in order that he 
may bring them to the highest development, just as the earth does with all that it brings forth. But this highest 
should be for man the lowest-a beginning; it is a seed which he is beholden to shape into something greater.” 
6 “No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main” 
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Logo, intencionalmente ou não, o indivíduo pode, quase que naturalmente, provocar 

ou sofrer com práticas abusivas, constrangedoras e/ou humilhantes, desencadeadas e 

potencializadas por características inerentes ao ser humano, ou externas a esse. E a existência 

de relações abusivas nos agrupamentos humanos, incluso nos ambientes de trabalho, não se 

configura como nenhuma novidade. Consideravelmente novos, só os estudos que buscam 

identificar e compreender as causas e efeitos desse tipo de interação abusiva entre as pessoas, 

em especial no ambiente de trabalho. 

De outro norte, importante considerar a realidade atual - outro componente extrínseco 

- afinal contemporaneamente dispomos de mais recursos econômicos, tecnológicos, 

científicos e culturais que em qualquer outro período da história da humanidade; entretanto, 

tais recursos seguem não sendo disponíveis a todos os indivíduos, evidenciando o quanto o 

processo de trabalho está, ou simplesmente se mantém, sob responsabilidade do capitalista, 

que segue buscando aprimorar as formas de produção, para obter cada vez mais ganhos e 

diminuir os custos de produção. 

[...] o capital recorre cada vez mais às formas precarizadas e intensificadas de 

exploração do trabalho, que se torna ainda mais fundamental para a realização de 

seu ciclo reprodutivo num mundo onde a competitividade é a garantia de 

sobrevivência das empresas capitalistas. Portanto, uma coisa é ter a necessidade 

imperiosa de reduzir a dimensão variável do capital e a consequente necessidade de 

expandir sua parte constante. Outra, muito diversa, é imaginar que eliminando o 

trabalho vivo o capital possa continuar se reproduzindo. Não seria possível produzir 

capital e também não se poderia integralizar o ciclo reprodutivo por meio do 

consumo, uma vez que é uma abstração imaginar consumo sem assalariados. A 

articulação entre trabalho vivo e trabalho morto é condição para que o sistema 

produtivo do capital se mantenha. [...] a aparência de maior liberdade no espaço 

produtivo tem como contrapartida o fato de que as personificações do trabalho 

devem se converter ainda mais em personificações do capital. Se assim não o 

fizerem, se não demonstrarem essas “aptidões”, (“vontade”, “disposição” e 

“desejo”), trabalhadores serão substituídos por outros que demonstrem “perfil” e 

“atributos” para aceitar esses “novos desafios”. Nessa fase do capital, caracterizada 

pelo desemprego estrutural, pela redução e precarização das condições de trabalho, 

evidencia-se a existência de uma materialidade adversa aos trabalhadores, um solo 

social que constrange ainda mais o afloramento de uma subjetividade autêntica. 

(ANTUNES, 2009, p.120 e 130). 

Reduções de custos que, nesse ponto, merecem nossa atenção, pois, em geral, são 

alcançadas através da intensificação do trabalho vivo via excessivas, e por vezes absurdas, 
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exigências de produtividade impostas nos contextos de trabalho. Mesmo que isso implique em 

prejuízos a saúde, segurança e qualidade de vida do trabalhador, dentro e fora do espaço da 

prestação do trabalho. Analogicamente, seria algo como uma lavadeira que insiste em torcer 

uma toalha (99% seca) para tentar, forçosamente, retirar o 1% de água restante.  

Quanto mais se busca a produção do capital mais se negligência as subjetividades e 

particularidades humanas, incluso a saúde do trabalhador. O que evidentemente é um 

contrassenso pois boas condições de saúde são condição basal para uma melhor produtividade 

sendo que a primeira é diretamente afetada pelo ambiente no trabalho e o respeito, ou não, aos 

direitos no trabalho.  

Portanto, a articulação entre os conceitos de saúde, de bem-estar e qualidade de vida 

constituem sem dúvida uma forte exigência atual. Em especial porque as doenças 

psicossomáticas ocupacionais aparecem como novas manifestações do estranhamento (na 

concepção marxiana do termo) no capitalismo do século XXI. E porque os profissionais da 

educação seguem resistindo para não serem reduzidos à mercadoria, buscando se apropriar 

dos conhecimentos e das tecnologias, que a redução a mercadoria lhes nega, por princípio.  

O Relatório 2 integra o conjunto de três relatórios que apresentam os resultados da 

“Pesquisa sobre Saúde e Condições de Trabalho dos (as) delegados (as) ao 33º 

Congresso Nacional da CNTE”. A opção por esta segmentação tem fins puramente 

didáticos, em virtude do grande número de questões atinentes à saúde, principal foco 

da investigação. Obviamente, a compreensão dos dados aqui enunciados supõe não 

somente o conhecimento dos três documentos, mas suas intersecções com o contexto 

em que o trabalho se insere. [...] De qualquer modo, algumas observações parecem 

ser oportunas. A primeira consiste em reafirmar que a investigação faz parte do 

programa da Secretaria de Saúde dos (as) Trabalhadores (as) e das demais instâncias 

da CNTE. Em 2009, o I Seminário Nacional sobre Saúde dos Trabalhadores em 

Educação definiu sete grandes eixos para organizar e executar as propostas então 

construídas:[...] Esta pesquisa dá continuidade às investigações sobre o tema, 

procurando identificar as situações que surgem e/ou se modificam com as alterações 

ocorridas no mundo do trabalho e no contexto socioeconômico. [...] As pressões 

sobre o (a) profissional da educação aumentam com o aprofundamento das políticas 

neoliberais neste ciclo do capitalismo. Nesse ambiente, os próprios avanços 

tecnológicos e científicos, ao invés de reduzirem o esforço humano, concorrem para 

sua exacerbação. Evidentemente, a relação com as novas mídias tem outros 

componentes, mas o sentido de urgência faz parte da voracidade capitalista. [...] 

Justifica-se, assim, a preocupação da CNTE em aprofundar seus conhecimentos 

sobre a saúde da categoria. A pauta integra o conjunto das condições de trabalho, 

essenciais para o pleno exercício profissional. O adoecimento – quando não pode ser 
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prevenido – deveria ser uma contingência dos limites da natureza humana, não o 

resultado de falta de atenção para com um segmento profissional. Ou, o que é mais 

grave, uma ação deliberada de exploração de seu trabalho como parece ser a 

ofensiva neoliberal na educação. Resistir a isso é um direito e um compromisso de 

quem luta por uma sociedade baseada em valores humanistas. (VIEIRA, 2017, p. 

112-113) 

E é neste contexto contemporâneo que emerge o conceito de assédio moral, termo 

utilizado, de forma geral, para designar a conduta abusiva que, dentre outros fatores, se 

caracteriza por ter como eixo principal a prática de violência psicologia recorrente, que afeta a 

dignidade, a saúde (física e mental) e a capacidade laboral do trabalhador, além de suscitar 

impactos negativos nas instituições e na sociedade. Trata-se, portanto, de fenômeno 

complexo, existencialmente antigo mais de visibilidade contemporânea (final do século XX) 

em torno do qual discussões têm se intensificado.  

Para Saratt (2010, p. 11), “[...] assuntos como a síndrome de burnout, os transtornos de 

voz, o assédio moral (ou a violência nas relações de trabalho, como preferem alguns 

estudiosos), a LER/DORT, entre outros agravos à saúde, ganharam relevância nos debates da 

categoria.”  

 

2.3 Assédio moral  

O assédio moral por vezes pode ser entendido como a sequela herdada de novas 

formas de organização e gerenciamento do trabalho, pois sob premissa do controle extremo 

para atingimento da maior produtividade, se permiti pressões abusivas, incluso como aquelas 

que humilham e ridicularizam o trabalhador 

De fato, o assédio moral é um tema frequente quando se discute a saúde mental no 

trabalho e uma das teóricas mais representativa nessa área de atuação trata-se de Marie-France 

Hirigoyen, psiquiatra e psicanalista e uma das maiores responsáveis pela disseminação da 

discussão desse tema não só no seu país, França, mas também no Brasil.  

Seu primeiro livro foi publicado em 1998, sob o título “Harcélement moral: la 

violence perverse au quotidien”, traduzido e publicado no Brasil como “Assédio Moral: A 

violência perversa do cotidiano”, e foi amplamente divulgado, inclusive nos primeiros estudos 

brasileiros 

POR ASSÉDIO EM UM LOCAL DE TRABALHO TEMOS QUE entender toda e 

qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por comportamentos, palavras, 

atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade, ou à 
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integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou 

degradar o ambiente de trabalho. (HIRIGOYEN, 2017, p. 65). 

Posteriormente em seu livro “Mal-Estar no trabalho – redefinindo o assédio moral” 

Hirigoyen (2017) faz um resumo histórico sobre os primeiros estudos sobre o tema: 

Nos anos 80, Heinz Leymann, psicólogo de origem alemã radicado na Suécia, 

introduziu o conceito de mobbing, para descrever as formas severas de assédio 

dentro das organizações. Este termo, presumivelmente utilizado pela primeira vez 

pelo etnólogo Konrad Lorenz, a propósito do comportamento agressivo de animais 

que querem expulsar um intruso, foi reproduzido nos anos 60 por um médico sueco, 

Peter Paul Heinemann, para descrever o comportamento hostil de determinadas 

crianças com relação a outras, dentro das escolas. (HIRIGOYEN, 2017, p. 76-77). 

No Brasil, o marco da discussão sobre o assédio moral no ambiente do trabalho foi a 

dissertação de mestrado na PUC/SP, “Violência, Saúde e Trabalho – Uma Jornada de 

Humilhações” da Dra. Margarida Barreto, médica do trabalho, em 2000. Sendo que o 

pioneirismo de Hirigoyen, foi reconhecido, pela própria Margarida Barreto e pelos autores 

Maria Ester de Freitas, Roberto Heloani no livro “Assédio moral no trabalho” (2017), no qual, 

inclusive, os pesquisadores apresentam uma definição sobre assédio moral, alinhada ao 

entendimento já demonstrado pela pesquisadora francesa. 

[...] o assédio moral é uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida, que 

ocorre no ambiente de trabalho, e que visa diminuir, vexar, constranger, 

desqualificar e demolir psiquicamente um indivíduo ou um grupo, degradando as 

condições de trabalho, atingindo sua dignidade e colocando em risco sua integridade 

pessoal e profissional." (FREITAS, HELOANI, BARRETO, 2017, p 37) 

Freitas, Heloani e Barreto (2017, p. 32-34), também apresentam concordância com a 

forma que Hirigoyen (2017, p. 105-111) categoriza, num total de 04 (quatro), as 

manifestações, repetitivas que tendem a degradar as condições de trabalho e que atentar 

contra a dignidade da pessoa, a saber: 1- deterioração proposital das condições de trabalho; 2 - 

isolamento e recusa de comunicação; 3 - atentado contra a dignidade; 4 - violência verbal, 

física ou sexual.   

Em outro momento no capítulo 2 - Trabalhadores “transformers” e flexibilização. 

Onde entra o assédio moral? -  do livro “Assédio moral no trabalho: características e 

intervenções” organizado por Suzana da Rosa Tolfo e Renato Tocchetto de Oliveira, Heloani 

e Barreto (2015, p. 58-59) afirmam que no mundo atual construímos amizades profissionais, 
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que duram enquanto for do interesse de ambos. Raras são as pessoas que mantêm contato com 

seus ex-colegas. E que essa relação é a mesma que se acaba tendo com as empresas.  

Para Heloani e Barreto (2015) o comportamento individualista é um melhor modo de 

se adaptar a uma organização do trabalho. “[...] Se existe algo de perverso é a própria forma 

de organizar o trabalho. Daí, a ocorrência e o crescimento das várias formas de violência 

laboral, dentre elas, o assédio moral [...]” (HELOANI, BARRETO, 2015, p. 59) 

Estudos sobre o assédio moral tem se desenvolvido, fortemente, no contexto do 

ambiente laboral, de empresas, organizações, e instituições, da esfera privada, regidas pela 

ótica e modelo capitalista. 

Em 2005, Barreto, realizou ampla pesquisa, em todos os estados brasileiros, sobre o 

assédio moral no trabalho e obteve 10.600 respostas de trabalhadores de diferentes 

ramos produtivos, do setor público e privado, que se sentiam assediados, foram ou 

estavam sofrendo o assédio no local de trabalho, no momento da pesquisa 

(FREITAS, HELOANI, BARRETO, 2017, p. 69-70) 

Predileção justificável, afinal no modelo capitalista, os detentores dos meios de 

produção podem organizar, como bem entenderem, o processo produtivo, inclusive 

determinando quais os recursos, incluso humanos, são mais, ou menos, “adequados” para o 

atingimento do mais valor.  Para Ribeiro (2010, p.54) “Na visão patronal, dos materiais e 

equipamentos à pessoa do trabalhador, tudo é meio, instrumento de produção e propriedade 

sua. Os trabalhadores são parte de uma engrenagem, presos, histórica, culturalmente e por 

necessidade de sobrevivência, a relações sociais de excessiva subalternidade” 

No intuito de exemplificar a ideia expressa no parágrafo anterior, imagine o seguinte 

cenário, um empresário que, dispondo do seu poder de mando, determina, baseado em sua 

vontade, sem critérios nem parâmetros técnicos, qual trabalhador pode, e por quanto tempo, 

ocupar os cargos/postos de trabalho dentro de uma organização e/ou instituição. Tendo 

constituído, mentalmente, esse panorama, fica fácil perceber que o trabalhador está à mercê 

dos mandos e desmandos de seu “patrão”, incluindo assédio moral, pois não dispõe sequer do 

cargo que ocupa.  

Hirigoyen (2017, p. 124-125) afirma que no setor privado o assédio moral tende a ser 

mais evidente, de menor duração, e quase sempre termina quando a vítima se encerra, ou tem 

encerrado, seu vínculo com a empresa. Enquanto na esfera pública, o assédio moral pode se 
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estender por anos, visto que as pessoas só podem ser demitidas, a princípio, em decorrências 

de falhas graves, em virtude da “proteção” que se origina da estabilidade7.  

Em suma, ainda considerando Hirigoyen (2017), no setor público o “chefe”, não 

dispõe do cargo que o trabalhador ocupa; logo, este último, não pode ser desligado tão 

facilmente de suas funções, como ocorre na esfera privada. É possível inferir também que está 

mesma “proteção”, se torna relevante barreira de saída (certeza de emprego “vitalício”) e 

desestimula que o trabalhador abra mão de seu vínculo público, para se arriscar no mundo do 

trabalho capitalista privado, com todas as suas incertezas. Condições que justificam, em 

grande parte, a maior duração das práticas de assédio moral no setor público. 

Mas, de fato, o assédio moral não é prerrogativa de uma ou outra instituição e é 

importante estar atento a esta forma de “violência” no mundo do trabalho, como um todo. 

Nesse ponto, necessária pequena pausa para lembrarmos que - assim como empresas, 

organizações, e instituições, da esfera privada - as Instituições de Ensino (IE), incluso as 

Instituições de Ensino de Educação Básica (IEEB), estão inseridas, em uma sociedade 

capitalista, na qual, de forma geral perpetua a cultura da competitividade e da formação para o 

trabalho.  

Inclusive, mesmo com o foco dos estudos sobre o tema, sendo voltados a iniciativa 

privada, alguns pesquisadores têm centrado atenção no contexto das instituições públicas, 

incluso as Instituições de Ensino (IE), ainda que mais fortemente as Instituições de Ensino 

Superior (IES). O que evidencia pressuposto, sobre o qual compartilhamos entendimento, de 

que as IE são, além de tudo, ambientes laborais.  

 

2.3.1 Assédio moral e as Instituições de Ensino 

Marie-France Hirigoyen (2017, p.142) faz a seguinte observação "O meio educativo é 

um dos mais afetados pelas práticas do assédio moral. Contudo, poucos estudos foram feitos a 

esse respeito, [...] Quando se fala de violência escolar, fala-se mais da contra os alunos e 

muito menos daquela contra o pessoal”.   

De fato, enquanto ambientes de trabalho, as Instituições de Ensino (IE), incluso 

naquelas que fazem parte do objeto de nosso estudo, as Instituições de Ensino da Educação 

Básica (IEEB), podem se mostrar terreno fértil para ocorrência das práticas abusivas presentes 

no contexto laboral, incluso assédio moral. Afinal, em qualquer Instituições de Ensino (IE) 

                                                             
7 A estabilidade do servidor público está prevista no art. 41  da CF/88, com o arts. 21 e 22 da Lei nº 8.112/90. 
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temos pessoas (docentes, funcionários, alunos, pais de alunos e outros membros da sociedade) 

que estão em constante relacionamento, profissional e pessoal.  

Assim, faz se necessário refletir acerca do fato que a Instituição de Ensino de 

Educação Básica (IEEB), enquanto ambiente de trabalho, também se configura como palco 

propício para manifestação deste tipo de agressão psicológica - depreciativa, constrangedora e 

humilhante - praticada dentro dos mais variados contextos, conscientemente ou não, por 

membros da própria instituição (colegas de trabalho, superiores hierárquicos e discentes) e/ou 

membros da comunidade (pais, autoridades e demais cidadãos). Ou seja, pode ocorrer entre 

alunos, entre os docentes, entre os funcionários, entre alunos e docentes, entre funcionários e 

alunos, entre funcionários e docentes dentre outras possibilidades. 

Feito esse breve aclaramento, nos resta explicar, retomando nossa linha de trabalho 

que as relações que interessam a nosso trabalho lançam foco sobre o assédio moral que é 

praticado contra o docente, especificamente sobre aquele que atua no contexto da Educação 

Básica. Pois esse desequilíbrio na vida laboral, essa violência - de fácil propagação e difícil 

identificação - também se faz presente na vida deste trabalhador, e deve ser do mesmo modo, 

efetivamente, combatida. 

Oportuno, e importante, ressaltar que em linhas gerais, conforme identificamos em 

nossas pesquisas, existe uma aparente carência de material teórico e de pesquisas que versam, 

com alguma simultaneidade, sobre o assédio moral sofrido por docentes das Instituição de 

Ensino de Educação Básica (IEEB).  

Situação que evidencia, conforme já mencionamos, que a percepção sobre o assédio 

moral é um fenômeno novo, tão complexo quanto o conceito em si, e terreno fértil para novos 

estudos, ainda mais quando de ocorrência no ambiente de trabalho das Instituições de Ensino 

(IE), que acreditamos, ser por si só ambiente vital a formação da sociedade. E é justamente 

essa percepção que norteia nossa intenção de realizar esse estudo, e nos motiva a prosseguir e 

provocar novos questionamentos sobre o tema. 

Logo, faz se evidente que esse desequilíbrio na vida laboral, essa violência - de fácil 

propagação e difícil identificação - também se faz presente na vida do docente da Educação 

Básica, enquanto trabalhador, e deve ser do mesmo modo, efetivamente, combatida. E ponto 

vital para coibir e/ou lidar com essa prática, é possuir conhecimento acerca das razões que 

levam ao seu surgimento. Para em um segundo momento, se necessário, valer-se destes, para 

agir e/ou reagir contra esse tipo de agressão. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

Nesta pesquisa foi utilizada a metodologia de análise/revisão bibliográfica e 

pesquisa/análise documental, vide Figura 1,  feita a partir da apreciação de livros (obras 

completas e/ou capítulos específicos) e artigos de referência à temática de interesse: assédio 

moral  (FREITAS, et al, 2017; HIRIGOYEN, 2017, dentre outros); e trabalho relacionado 

com a educação (BRAVERMAN, 1987; MANACORDA, 2007; ANTUNES, 2009 e 2011; 

SCOCUGLIA, 2011; SAVIANI, 2005, 2007 e 2012; FAGIANI, 2018, dentre outros).  

 

Figura 1 - Desenho esquemático da metodologia de análise/revisão bibliográfica e pesquisa/análise documental 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

O material foi estudado no sentido de reconhecer a relação da temática dentro “lócus” 

da escola no âmbito da Educação Básica, e os autores e obras supramencionados, tiveram 

papel preponderante no direcionamento das apreciações e correlações realizadas. 

A metodologia de pesquisa escolhida para esse estudo, à saber: revisão/pesquisa 

bibliográfica - material já elaborado/publicado (GIL, 2002, 2008); e pesquisa/análise 

documental - material ainda não analisado/tratado ou que pode ser reelaborado (GIL, 2002, 

2008); não prevê neste momento a realização de pesquisa, tampouco produção de dados e 

informações, envolvendo participação de seres humanos, individual ou coletivamente. Logo, 

está pesquisa não é regida pela RESOLUÇÃO Nº 466, de 12/12/12, e RESOLUÇÃO Nº 510, 

de 07/04/16 que regulamentam a pesquisas envolvendo seres humanos.  
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4 Resultados  

Segundo Freitas, Heloani e Barreto (2017), “É a combinação caótica de diferentes 

riscos visíveis ou invisíveis no ambiente e nas condições de trabalho que levam os 

trabalhadores a adoecer.” (FREITAS et al, 2017, p. 69) 

O adoecimento evidenciado em dados oficiais do Governo de Minas8, tabela 1, sobre o 

número de servidores licenciados para tratamento de saúde (considere aqui afastamentos 

superiores a um dia), veio acompanhado dos seguintes apontamentos, 

Conforme solicitado, encaminhamos quantitativo de licenças no período, sendo que, 

tendo em vista o sistema utilizado e o sigilo de informações médicas, não temos 

como apontar neste relatório os principais motivos e custos. - Foi considerado o 

número de servidores que tiveram afastamentos com a natureza de “Licença 

Tratamento de Saúde” por ano. Se o servidor teve três licenças no ano de 2018, ele 

foi considerado apenas uma vez em 2018; - Nesses números estão inclusos todos os 

servidores da Secretaria de Educação, não somente aqueles que trabalham nas 

Escolas; - Foram considerados os vínculos dos servidores efetivos e designados - A 

quantidade de cargos tem como referência o mês de dezembro de cada ano, exceto 

em 2019, que o mês utilizado foi junho; - O percentual de afastamentos indica o % 

de servidores que tiveram pelo menos um afastamento no ano de referência; - 

Consideram-se afastamentos para tratamento de saúde qualquer afastamento desta 

natureza superior a um dia, sendo que os afastamentos apresentam tempos variados, 

assim como motivos diversos; [...] 

De fato, análise preliminar dos dados contidos na tabela 1, demonstram que, nos 

últimos anos, aproximadamente ¼ do efetivo de total, dos professores de Educação Básica de 

Minas Gerais se afasta do trabalho anualmente. Realidade que, indicam os dados, afetam 

todos os servidores da Secretaria de Educação, e não somente os docentes 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Dados obtidos em resposta ao pedido de informações, registrada no Sistema Eletrônico do Serviço de 
Informações ao Cidadão (e-SIC) < http://www.acessoainformacao.mg.gov.br/sistema/site/index.html > através 
de acesso, em 19 de junho 2019, ao Portal da Transparência do Estado de Minas  
<http://www.transparencia.mg.gov.br/acessoainformacao >.  
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Tabela 1 

Fonte: Núcleo de Informações Estatísticas em Gestão de Pessoas Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 
 

Para Saratt (2010, p. 11-12), a degradação das condições de exercício profissional, 

desde meados dos anos 1990, acentuou o adoecimento dos trabalhadores. 

A percepção de que é preciso dar mais relevo e concretude ao tema nasce não só dos 

elevados índices de afastamentos, readaptações ou aposentadorias precoces entre os 

educadores, mas também da compreensão do lugar ocupado pelo trabalho na 

sociedade e de suas particularidades sob relações capitalistas de produção. Em 

outros termos, o processo de adoecimento na atividade educacional implica o 

reconhecimento de que é uma faceta da exploração do trabalho no capitalismo, que 

se abate sobre o conjunto da classe trabalhadora, porém com peculiaridades tão 

específicas quanto o é o ofício de educar. Numa perspectiva classista, a promoção e 

prevenção da saúde dos trabalhadores(as) devem ocupar um espaço correspondente 

à sua importância. Mais: do ponto de vista imediato, tratar de políticas voltadas para 

a saúde dos trabalhadores(as) relaciona-se com qualidade de vida e cidadania; e, do 

ponto de vista estratégico, dialoga com a emancipação social da classe. (SARATT, 

2010, p. 11-12) 
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De outro norte, a análise de pesquisa realizada, Vieira (2017), com 762 Delegados(as), 

participantes do 33º Congresso Nacional da CNTE9, representantes de todas as entidades 

afiliadas a CNTE, permite evidenciar que, dentre os profissionais entrevistados, o assédio 

moral figura, considerando ordem de prioridade, como o terceiro item dentre as situações que 

impactam na saúde dos(as) profissionais da educação. 

Além dos 25 fatores ou situações que podem ter impacto sobre sua saúde, a pesquisa 

deixa a resposta em aberto para apresentação de outras percepções dos (as) 

educadores (as). As respostas revelam preocupações relacionadas às condições 

pessoais e profissionais (saúde, segurança e integridade física, recebimento do 

salário digno e pago em dia, jornada que comporte horas atividade e tempo para 

estudo e formação continuada); ao processo educativo (relações interpessoais, 

envolvimento dos pais e da comunidade no PPP da escola e política de inclusão); 

sociais (violência e agressões); culturais e éticos (alunos com necessidades 

socioeducativas e identidade com a cultura local). [...] Na compilação geral, os 

resultados reafirmam as opções dos segmentos com a seguinte ordem de prioridades: 

1º) acúmulo de cargos, funções ou atividades com 493 respostas; 2º) dificuldade de 

aprendizagem dos estudantes, com 430 registros; 3º) assédio moral por concepções 

ideológicas, assinalado 403 vezes; 4º) falta ou precariedade de material pedagógico, 

com 402 indicações; e 5º) jornada de trabalho excessiva, com 390 escolhas[...] 

(VIEIRA, 2017, p. 24-25). 

A análise da pesquisa, Vieira (2017) sugere ainda que, aparentemente, existe alguma 

dificuldade, entre dos profissionais da educação, em delimitar quais tipos de conduta abusiva 

se caracterizam, de fato, como assédio moral, visto que outras situações abusivas - Bullying10/ 

aparência física; Bullying/orientação sexual; Bullying/racismo - que, em geral, contém os 

elementos caracterizadores similares ao assédio moral, não foram contabilizadas como tal. 

Segundo Freitas, Heloani e Barreto (2017, p. 53) estes elementos constitutivos e 

caracterizadores do assédio moral seriam: temporalidade; intencionalidade; direcionalidade, 

repetitividade e/ou habitualidade; territorialidade e a degradação deliberada das condições de 

trabalho. 

                                                             
9 Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.  
10 [...] o termo bullying, de início, não dizia respeito ao mundo do trabalho. Falava-se de bullying essencialmente 
para descrever as humilhações, os vexames ou as ameaças que certas crianças ou grupos de crianças infligem as 
outras. Depois o termo se estendeu às agressões observadas no exército, nas atividades esportivas, na vida 
familiar, em particular com relação a pessoas de idade, e, evidentemente, no mundo do trabalho. (HIRIGOYEN, 
2017, p. 79). 
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 Importante, nesse ponto, uma reflexão: muito provavelmente uma parte, ou até 

mesmo a totalidade, das condutas - caracterizadas na pesquisa, Vieira (2017), como bullying – 

apresentam em seu cerne elementos constitutivos percebidos no assédio moral. Logo, mesmo 

nominalmente distintas são uma forma de assédio moral, e poderiam ser enquadradas, 

inclusive estatisticamente, como tal. Ajuste que, provavelmente, elevaria o assédio moral a 

condição de principal fator de impacto a saúde dos(as) profissionais da educação. 

Os resultados parciais, decorrentes dos estudos realizados até o momento, endossam 

entendimento acerca da importância de se disponibilizar - aos profissionais da educação, em 

especial os docente da Educação  Básica  - conhecimentos que vão permitir identificar, de 

forma mais adequada, as relações de trabalho inapropriadas, especialmente o assédio moral e 

suas consequências danosas, a saúde.  

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Destarte concluímos que a transformação do modo de produção, altera a relação que o 

trabalhador tem com o trabalho e gera novos tipos e níveis de desgaste. Ou seja, mudanças 

impostas ao mundo do trabalho, moldam uma nova realidade, um novo perfil de adoecimento 

que não pode ser ignorado pelo docente, pela escola e pela sociedade.  

Corroboramos ainda que a conduta abusiva em ambiente laboral, contra outrem, se 

configura como, um dos resultados negativos decorrentes da organização do trabalho e do 

capital que, em nome do controle extremo em especial, sobre o trabalhador (visando maior 

produtividade) “permite” práticas abusivas e agressivas de gerenciamento. 

Entretanto, explicitamos que tais condutas, isoladas ou já detentoras das 

especificidades que lhe conferem status de assédio moral, podem ainda ser iniciadas e/ou 

potencializadas em decorrência da ação de forças intrínsecas (paixões, afetos, desafetos, 

preconceitos, doenças, dentre outros) ou extrínsecas (sobrecarga de trabalho, exigências e 

cobranças excessivas, precarização das condições de trabalho, flexibilização, aumento 

desemprego, problemas familiares, dentre outros) que se apresentam quando das interações 

humanas, necessárias à nossa existência. 

Não obstante, firmamos entendimento que os efeitos oriundos desse tipo de conduta 

ainda não se encontram, apesar dos esforços de pesquisadores que vêm se debruçando sobre o 

assunto, devidamente e diretamente percebidos e/ou suficientemente evidenciados, de modo a 

permitir uma maior compreensão de sua gravidade e extensão. 

Ato contínuo, inferimos que o ambiente escolar, ambiente de trabalho docente, não 

está imune a existência nem aos efeitos dessa prática. E que o caráter degradante de seus 
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efeitos pode trazer resultados contraproducentes ao trabalhador docente, a instituição e a 

sociedade. Afinal, fazer parte de uma relação de trabalho num ambiente intimidatório, hostil, 

mortificante e ofensivo - onde se é, constantemente, ameaçado, arbitrariamente interpelado, 

perseguido, molestado, oprimido e/ou agredido - com certeza desestabiliza e desgasta, física e 

emocionalmente, em maior ou menor grau, qualquer profissional. 

Tal situação merece um destaque especial para aqueles que dependem diretamente da 

saúde mental para poder exercer sua profissão, como por exemplo os profissionais em 

educação. De fato, é bastante improvável que um profissional, vitimado por um contexto 

similar ao descrito anteriormente, consiga educar - da melhor forma e pautado no apreço à 

humanização, dignidade, igualdade, liberdade, respeito, tolerância e cidadania - outro ser 

humano; pois a ele próprio é tolhido, enquanto pessoa e profissional, acesso aos valores 

descritos nos termos e concepções mencionados. 

Logo, é primordial ter em mente que o assédio moral é de fato um atentado aos diretos 

fundamentais de qualquer ser humano; uma prática inumana que traz implicações a dignidade 

e integridade psicológica, do indivíduo. E que, mais grave ainda, é quando tal assédio irrompe 

no ambiente escolar (espaço, ao mesmo em teoria, destinado a produção de conhecimento, a 

cultura, ao desporte, e outros) e acomete o profissional docente (que em sua importante 

missão de ensinar e educar, trabalha diretamente com a formação de pessoas). 

Eis aqui motivação e justificativa norteadoras para produção desse texto. Ou seja, a 

necessidade de um olhar mais apurado sobre tema e de se envidar esforços no sentido de gerar 

elementos que auxiliem as pessoas a refletir sobre este assunto tão complexo que irrompe no 

cenário contemporâneo do trabalho e permeiam a educação. Para, quiçá, estimular o 

desenvolvimento de uma consciência, acerca das relações humanas no ambiente de trabalho, 

que tenha em vista a dignidade e o devir do sujeito. 

Por fim, diante todo o exposto, exsurge uma nova e última indagação, que acredito, 

norteará meus próximos estudos, e compartilho a seguir: “Como propiciar ao docente da 

Educação Básica os conhecimentos indispensáveis, e preparar este trabalhador, para que ele 

consiga coibir e, se necessário, enfrentar o assédio moral, enquanto prática que permeia 

crescentemente o mundo de trabalho contemporâneo?” 
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A CONSTRUÇÃO DE VÍDEOS NO PROCESSO DE ENSINAR E APRENDER 

MATEMÁTICA – UMA PROPOSTA PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 
Cleibiane Susi Peixoto1 

 Sandra Gonçalves Vilas Bôas 2 
 

Resumo 

Será objeto de estudo desse projeto de pesquisa investigar a contribuição da construção de 
vídeos para apropriação de conceitos matemáticos por um grupo de alunos dos anos finais do 
ensino fundamental. Ao ser proposta a produção de vídeo pelos alunos nas aulas de 
Matemática, eles terão a possibilidade de compreender conceitos matemáticos inerentes aos 
anos finais do ensino fundamental de forma autônoma, ainda que mediado pelos professores. 
A pesquisa será desenvolvida segundo abordagem qualitativa, na modalidade de estudo de 
caso. A pesquisadora exercerá um duplo papel de observar e mediar o processo de construção 
dos vídeos e compreender a constituição dos conceitos matemáticos pelos alunos. O processo 
de construção dos vídeos será conduzido por meio do Trabalho com projetos na dinâmica de 
Trabalho colaborativo. Para o gerenciamento e compartilhamento de atividades educacionais, 
utilizaremos a plataforma Google Classroom. Os dados para análise serão gerados a partir do 
desenvolvimento dos projetos de construção dos vídeos por meio de diferentes instrumentos 
de coleta, quais sejam, registros fotográficos e em vídeo, notas de campo, questionário, diário 
de bordo dos alunos, observação participante, além das rodas de conversa para avaliação das 
etapas. A análise dos dados se concretizará com base na Triangulação dos Métodos de 
investigação. O produto se apresentará na forma virtual e constituirá de duas etapas, a 
primeira um tutorial de construção dos vídeos e a segunda os vídeos produzidos pelos alunos 
sob a orientação da pesquisadora. 
 
Palavras-chave: Vídeos Matemáticos. Ensino de Matemática. Trabalho com Projeto. 
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1- Introdução  

O processo de informatização da sociedade é um grande marco a partir do século XX. 

Conforme Almeida e Valente (2012), as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(doravante TIC) passaram a ser incorporadas ao cotidiano do homem, à sua maneira de 

interagir com os serviços e produções de bens, aumentando a eficácia e a rapidez no ato de 

comunicar, acessar e receber informações. Essa disseminação das tecnologias mudou também 

a forma como cada cidadão passou a expressar suas ideias e conceber novos ideais, abrindo 

um espaço significativo para a apropriação das mensagens audiovisuais.  

Desse modo, o uso frequente das TIC se faz ainda mais intenso na sociedade do século 

XXI. Os jovens têm cada vez mais acesso a essas tecnologias e as utilizam para 

entretenimento, para se comunicar, estudar, entre outras atividades.  

Essa abertura ao mundo das TIC gerou novos desafios, tensões, conflitos e, sobretudo, 

oportunidades nas relações que envolvem toda a sociedade e, consequentemente, a escola e a 

sala de aula. Isso porque, segundo Almeida e Valente (2012), os alunos se adequaram às 

tecnologias e convivem harmoniosamente com o mundo digital de maneira mais confortável 

do que os educadores, que se mostram inseguros em relação a essas tecnologias e demonstram 

pouco interesse em incorporá-las ao currículo e à prática pedagógica.   

Assim, pode-se considerar que as condições técnicas necessárias para a integração das 

TIC ao currículo e à prática pedagógica existem. Por outro lado, conforme Valente (2013, p. 

13), a “concepção dos professores e dos educadores, em geral, sobre o uso pedagógico das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação ainda é de reforço ou ferramenta para 

desenvolver atividades da educação tradicional”. Nenhuma das “inovações” tecnológicas está 

relacionada com as alterações no processo de ensinar e aprender, e muito menos com as 

mudanças significativas dos procedimentos pedagógicos consolidados em sala de aula. 

No entanto, as práticas pedagógicas desenvolvidas no interior das escolas aliadas às 

TIC e ao melhor desempenho dos professores na sala de aula podem criar novas maneiras de 

ensinar e aprender. A sala de aula pode ser um espaço de múltiplas formas de aprender, um 

espaço para informar, pesquisar e divulgar atividades de aprendizagem. 

Percebe-se, portanto, que implantar as TIC na Educação vai muito além do que prover 

acesso à tecnologia nas escolas e automatizar práticas pedagógicas tradicionais. Desse modo, 

o professor tem como grande desafio organizar sua prática pedagógica incorporando as TIC 

nas atividades em sala de aula de maneira que venham aproximar o cotidiano dos alunos aos 

conteúdos apresentados nas disciplinas escolares, despertando o interesse e o prazer em 

aprender os conhecimentos sistematizados pela escola. 
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Simultaneamente ao desafio anunciado aos professores, é necessário, segundo Valente 

(2013, p. 14), “investir na formação dos professores, para que possam saber explorar as 

facilidades oferecidas pelas TIC, mudando sua prática pedagógica e não simplesmente 

usando-as como reforço do processo de transmissão da informação”. 

Assim, ao refletir sobre todo o contexto mencionado, o presente projeto de pesquisa de 

mestrado profissional tem como objetivo principal analisar a contribuição da construção de 

vídeos por um grupo de alunos dos anos finais do ensino fundamental como recurso didático 

pedagógico na apropriação de conceitos matemáticos.  

Moreira (2017, p. 1) relata que “um dos principais desafios da educação matemática 

deve ser captar o interesse dos alunos e, assim, motivar a sua própria experiência com a 

matemática”. Além do mais, pode-se observar no cotidiano escolar a repulsa pela maioria dos 

alunos ao se referirem à matemática, antes mesmo de conhecê-la.  

Nesse sentido, é importante levar o aluno a descobrir a funcionalidade da matemática, 

de modo que possa despertar o encantamento pelas atividades concernentes à disciplina 

apresentadas em sala de aula. Moreira (idem) enfatiza que “constrói-se o encantamento por 

aprender o raciocínio lógico, obter noções de espaço, proporcionar elementos, para que os 

indivíduos possam tomar suas próprias decisões de forma objetiva e assertiva”. 

A partir de então, surge a concepção de que o protagonismo estudantil na produção de saberes 

é fundamental no processo de ensino aprendizagem, pressuposto que culmina com a proposta 

de que, com a produção de vídeo pelos alunos nas aulas de matemática, eles terão a 

possibilidade de construir o conhecimento de forma autônoma, ainda que mediado pelos 

professores, conforme enfatiza Cavallo et. al. (2016). Assim, com a modificação do cenário 

das aulas, o aluno sairá do papel de agente passivo na sala de aula e avançará como 

protagonista do próprio aprendizado.  

 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo Primário  

O objetivo geral deste projeto de pesquisa é investigar a contribuição da construção de 

vídeos matemáticos por um grupo de alunos dos anos finais do ensino fundamental como 

recurso didático pedagógico na apropriação de conceitos matemáticos. 

1.1.2. Objetivo Secundário 

 Para o alcance do objetivo geral, alguns objetivos específicos/secundários são 

estabelecidos, quais sejam: a) instruir os alunos a construir e editar vídeos envolvendo os 

conhecimentos matemáticos; b)  motivar os alunos o interesse pela aprendizagem através da 
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construção de vídeos; c) instigar nos alunos o gosto e o interesse pela matemática; d) 

amenizar as dificuldades apresentadas pelos alunos em relação à disciplina; e) incentivar o 

processo de ensino e aprendizagem colaborativo tanto nos professores como nos alunos.  

 

2. Referencial Teórico 

2.1- O Ensino de Matemática para a Sociedade do Século XXI 

 Com o surgimento na Antiguidade, devido às necessidades da vida cotidiana, a 

matemática sempre foi apresentada como uma ciência de difícil compreensão e reservada a 

poucos que ousassem apropriar-se de seus conhecimentos. 

Conforme Berti (2005, p. 02), “desde o momento em que a matemática começou a 

tomar forma como uma área de conhecimento, ainda na era platônica e pitagórica, já estava 

associada a uma classe privilegiada sendo considerada uma ciência nobre, desligada dos 

ofícios e das atividades manuais”.  

No entanto, na realidade, os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a 

formação de todo e qualquer cidadão, uma vez que, apesar de seu caráter abstrato, os 

conceitos e resultados da matemática têm origem no mundo real e encontram muitas 

aplicações em outras ciências e em inúmeros aspectos práticos da vida diária: na indústria, no 

comércio e na área tecnológica (BRASIL, 1997, p. 23-24).  

No Brasil, o ensino da referida disciplina encontrou solo fértil desde a época do Brasil 

Colônia com as estratégias militares, entretanto, foi na década de 60 que o ensino desse 

conhecimento encontrou uma referência significativa que mudou a maneira de se conceber o 

processo de aprendizagem da matemática. 

Na década de 60, com o início da chamada Matemática Moderna, o ensino e a 

aprendizagem da matemática, segundo Berti (2005, p. 02-03), era baseado na formalidade e 

no rigor dos fundamentos da teoria dos conjuntos e da álgebra, sem se preocupar com o 

conhecimento construído pelo aluno. Contudo, nesse mesmo período, começaram também a 

surgir movimentos contrários que se manifestaram em favor de uma matemática que, segundo 

a autora mencionada, “fizesse sentido ao aluno e valorizasse sua cultura e seus conhecimentos 

prévios”.  

Fernandes e Menezes afirmam que 

A década de 80 foi decisiva para a Educação Matemática no Brasil, pois “as 
sementes plantadas”, anteriormente, começavam a germinar. Essa conotação poética 
reflete o surgimento de cursos, programas e pesquisas que surgiram posteriormente. 
Praticamente em todo o país existem profissionais preocupados com o Ensino da 
Matemática (2002, p. 08). 
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Surgiu, então, o movimento da Educação Matemática com uma visão de ensino capaz 

de colaborar com uma sociedade mais complexa e contemporânea. Nesse novo cenário, a 

matemática, que sempre foi rodeada por muitas dificuldades e obstáculos considerados quase 

insuperáveis, toma novos rumos e passa a ser percebida como um conhecimento, que, uma 

vez bem desenvolvido, pode contribuir com a preparação do cidadão para a vida, na solução 

de problemas cotidianos, para o trabalho e para viver em uma sociedade complexa. 

Com a ascensão das novas demandas da sociedade moderna, o mundo do trabalho 

passou a exigir pessoas preparadas para utilizar diferentes tecnologias e linguagens (que vão 

além da comunicação oral e escrita), investindo em novos ritmos de produção, de assimilação 

rápida de informações, resolvendo e propondo problemas em equipe (BRASIL, 1997, p. 26). 

À medida que a sociedade contemporânea se expandia, a ciência moderna também 

avançava, e a tecnologia gerava novas máquinas, tornando inevitável discutir o ensino da 

matemática voltado para a formação do cidadão moderno. Uma vez que, segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (p. 17), a sociedade se deu conta de que é difícil 

encontrar situações isentas de pensamento matemático. 

Desse modo, com o surgimento da Educação Matemática, os estudos e pesquisas 

voltadas para o ensino de matemática passou a ter um novo direcionamento, buscando 

reconhecer “a valorização e a aceitação das experiências prévias dos alunos, a preocupação 

com a afetividade entre educador e educando” (PCN, p. 17), além de almejar a preparação dos 

alunos para se inserirem, enquanto cidadãos dinâmicos e conscientes das novas habilidades 

necessárias, na sociedade contemporânea.  

Deu-se, portanto, início ao desenvolvimento de novas competências individuais na 

educação que demandaram novos conhecimentos tanto para o ensino, por parte dos 

professores, quanto para a aprendizagem da matemática pelos alunos. Assim, de acordo com 

os PCNs,  

o ensino de Matemática prestará sua contribuição à medida que forem 
exploradas metodologias que priorizem a criação de estratégias, a 
comprovação, a justificativa, a argumentação, o espírito crítico, e favoreçam 
a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda 
do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e 
enfrentar desafios (BRASIL, 1997, p. 26). 
 

Segundo Moreira (2017, p. 1), é importante descobrir a utilidade da matemática, e 

também o é saber utilizar determinadas ferramentas como as tecnologias digitais, por 

exemplo, com o intuito de que possa ser desenvolvida, nos indivíduos, essa percepção e, até 

mesmo, o encantamento pela disciplina. Percebe-se, portanto, a partir da autora citada, que a 
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matemática também é um meio de explorar algumas habilidades do aluno, dando importância 

a ele e o levando a pensar, agir e racionalizar. Nessa direção, o ensino de matemática torna-se 

mais atrativo e desafiador, possibilitando aos alunos perceber que a matemática pode ser 

interessante, além de possibilitara o desenvolvimento de habilidades que, por vezes, 

encontram-se escondidas na personalidade do indivíduo (Moreira, 2017, p. 05). 

Em 2017, atendendo às orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais, foi 

elaborada a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), que preconiza, para 

o que o ensino de matemática deve estar fundamentado no desenvolvimento da capacidade de 

raciocínio, espírito crítico e desenvolvimento integral do cidadão para a complexa sociedade 

contemporânea. Tal fundamento é crucial para que o ensino adquira uma nova prática com 

novos olhares e horizontes, oportunizando a construção do conhecimento pelos próprios 

alunos. 

Com base nessas premissas, o professor precisa estimular a aprendizagem de forma 

mais interessante, buscando atitudes positivas em relação à disciplina e à sua aprendizagem, 

facilitando o desenvolvimento do currículo e encorajando o pensamento matemático, o poder 

ativo, criativo e aprendizagem colaborativa. Os professores devem planejar e trabalhar suas 

aulas para motivar os alunos, de modo a diminuir os níveis de insucesso, introduzindo novas 

metodologias auxiliares nas atividades em sala de aula. 

2.2- A Produção de Vídeos no Ensino de Matemática 

A tecnologia como ferramenta pedagógica é para muitos uma realidade distante. 

Mesmo no século XXI, grande parte dos educadores ainda tem dificuldade de utilizar esse 

recurso em sua ação pedagógica, no seu cotidiano de sala de aula. 

O desempenho por parte do professor para o uso das tecnologias como ferramenta na 

Educação é um processo que une os recursos tecnológicos com a ação pedagógica e os 

conhecimentos teóricos necessários para refletir, compreender e transformar sua própria ação, 

e, consequentemente, o processo ensino aprendizagem. 

De acordo com os PCNs (1997, p. 30), o professor tem o papel de acompanhar 

criticamente o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, além de impulsionar os alunos a 

perceberem que a “Matemática como ciência não trata de verdades eternas, infalíveis e 

imutáveis, mas como uma ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos 

conhecimentos”. Ainda conforme os PCNs (1997, p. 06), um dos objetivos essenciais para o 

ensino fundamental é que o professor induza o aluno a “utilizar diferentes fontes de 

informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos”. 
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Desse modo, Carlsson e Viero (2013, p. 03) ressaltam que o “uso dos recursos 

midiáticos, em especial o vídeo, possibilita o espertar da criatividade à medida que, estimula a 

construção de aprendizados múltiplos, em consonância com a exploração da sensibilidade e 

das emoções dos alunos, além de contextualizar conteúdos variados”.  

Para Felcher et al. (2018, p. 09), a produção de vídeos educativos é de fundamental 

relevância no processo de ensino e aprendizagem, porque exige do aluno a autoria, a 

produção, a pesquisa, culminando com o pressuposto de Freire (1996) ao ressalatar que 

ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para sua construção. A 

mesma autora ainda destaca que  

a produção de vídeo pelos alunos torna as aulas mais dinâmicas e produtivas, 
despertando o interesse e facilitando a aprendizagem dos envolvidos, além de 
motivar para a pesquisa, proporcionando a interação e a discussão com os 
professores e colegas sobre o tema em estudo. (2018, p. 09) 

 
Desse modo, Felcher et al. (2018) apontam que a utilização das mídias digitais nas 

atividades de sala de aula pode contribuir para que estudantes e professores desconstruam 

estereótipos sobre a matemática. Uma vez que, ao integrar as ferramentas tecnológicas à 

didática do ensino de matemática para dinamizar as aulas, o aluno passará de mero espectador 

a construtor de sua aprendizagem, facilitando assim a compreensão da disciplina e, 

consequentemente, diminuindo a dificuldade dos alunos em relação ao conhecimento 

matemático apresentado.   

Conforme Moran (2007, p. 174), a educação tem de surpreender, cativar, conquistar os 

estudantes a todo o momento. [...] O conhecimento se constrói com base em constantes 

desafios, atividades significativas que excitem a curiosidade, a imaginação e a criatividade.   

Assim,  

quando propomos a produção de vídeos pelos estudantes, saímos do paradigma 
tradicional, no qual ele é um agente passivo na sala de aula, recebendo conteúdo, e 
avançamos no paradigma da complexidade, dando a eles a possibilidade de produzir 
conhecimento de forma autônoma, ainda que mediada pelos professores (Costa, 
2018, p. 08). 
 

O vídeo é um recurso tecnológico que envolve imagem, som e movimento, além de 

estabelecer uma comunicação diferente da habitual em que o professor fala e o aluno ouve, 

podendo assim estimular o interesse dos alunos e consequentemente o entendimento do 

conteúdo matemático. Os vídeos possuem algumas características que são importantes no 

meio educacional, tais como: “parte do concreto, do visível, do imediato, do próximo, que 

toca todos os sentidos” (MORAN, 1995, p. 28). 

Através da produção de vídeos nas aulas de matemática, Felcher et al. (2018, p. 17) 

concluem que “os alunos também produziram conhecimento, trabalharam em equipe, 
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elaboraram roteiros, interpretaram papéis, administraram o tempo para cumprir a atividade e 

resolveram dificuldades técnicas”, ou seja, aconteceram muitas outras aprendizagens que 

fazem parte do contexto de um cidadão. 

2.3- A Pedagogia de Projetos e o Trabalho Colaborativo como Possibilidades 

para o Ensino de Matemática 

Educar é colaborar para que professores e alunos - nas escolas e organizações - 
transformem suas vidas em processos permanentes de aprendizagem. É ajudar os 
alunos na construção da sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional - do 
seu projeto de vida, no desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção e 
comunicação que lhes permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e 
profissionais e tornar-se cidadãos realizados e produtivos (Moran, 2000, p. 01). 

 
O trabalho com projetos constitui, segundo Moura (2010), uma das posturas 

metodológicas de ensino mais dinâmica e eficaz, sobretudo pela sua força motivadora e 

aprendizagens em situação real, de atividade globalizada e de trabalho em cooperação. A 

autora ainda destaca que a Pedagogia de Projetos é a construção de uma prática pedagógica 

centrada na formação global dos alunos. 

Os trabalhos com projetos representam uma maneira singular de organizar as 

atividades educativas na escola. Caracterizam-se pela forma de abordar um determinado tema 

ou conhecimento, permitindo uma aproximação da identidade e das experiências dos alunos, 

além de um vínculo dos conteúdos escolares entre si e com os conhecimentos e saberes 

produzidos no contexto social e cultural.  

Desse modo, segundo Hernandez e Ventura (2017), eles ultrapassam os limites das 

áreas e conteúdos curriculares tradicionalmente trabalhados pela escola, uma vez que 

implicam o desenvolvimento de atividades práticas, de estratégias de pesquisa, de busca e uso 

de diferentes fontes de informação, de sua ordenação, análise, interpretação e representação. 

Implicam igualmente atividades individuais e coletivas na escola, tendo em vista os diferentes 

conteúdos trabalhados, as necessidades e interesses dos alunos. 

Ao estudar por meio dos projetos de trabalho, os alunos realizam contato com o 

conhecimento como algo questionável e parcial, não como algo pronto e acabado. Um dos 

aspectos mais importantes no trabalho como projetos é que ele permite ao aluno desenvolver 

uma atitude ativa e reflexiva diante de suas aprendizagens e do conhecimento, na medida em 

que percebe o sentido e o significado do conhecimento para a sua vida, para a sua 

compreensão do mundo. 

No trabalho com projetos, o ensino-aprendizagem se realiza mediante um percurso que 

nunca é fixo, ordenado. Hernandez e Ventura (2017, p. 62) ressaltam que a informação 
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necessária para construir os projetos está em função do que cada aluno já sabe sobre o 

determinado tema e da informação com a qual se possa relacionar dentro e fora da escola. 

Os autores enfatizam ainda que o trabalho por projeto não deve ser visto como uma 

opção puramente metodológica, mas como uma concepção de ensino, uma maneira diferente 

de suscitar a compreensão dos alunos sobre os conhecimentos que circulam fora da escola e 

de ajudá-los a construir sua própria identidade. O trabalho por projetos requer mudanças na 

concepção de ensino e aprendizagem e, consequentemente, na postura do professor.  

No que tange aos conteúdos, o trabalho com projetos na sala de aula potencializa a 

interdisciplinaridade, pois rompe com as fronteiras disciplinares, favorecendo o 

estabelecimento de elos entre as diferentes áreas de conhecimento numa situação 

contextualizada da aprendizagem. 

Trata-se de um meio de trabalho bastante pertinente ao processo de ensino e 

aprendizagem, pois promove a aprendizagem de maneira contextualizada, compartilhada e 

colaborativa, auxiliando na formação integral dos indivíduos. Os projetos de trabalho se 

inserem numa proposta de renovação de atividades, tornando-as criativas, e numa mudança de 

postura que exige o repensar da prática pedagógica, quebrando paradigmas já estabelecidos. 

O trabalho com projetos transforma os alunos em “fazedores de saberes”, como 

propõe Antunes (2001, p. 25), e o professor em “fazedor de perguntas”, “divulgador de 

múltiplas linguagens” (textos, gráficos, pinturas, música, internet...), “decodificador de 

símbolos” (Antunes. 2001, p. 19-21), ou seja, é o mediador das informações presentes nas 

múltiplas linguagens.  

Portanto,  
A pedagogia de projetos deve permitir que o aluno aprenda-fazendo e reconheça a 
própria autoria naquilo que produz por meio de questões de investigação que lhe 
impulsionam a contextualizar conceitos já conhecidos e descobrir outros que 
emergem durante o desenvolvimento do projeto. Nessa situação de aprendizagem, o 
aluno precisa selecionar informações significativas, tomar decisões, trabalhar em 
grupo, gerenciar confronto de ideias, enfim, desenvolver competências interpessoais 
para aprender de forma colaborativa com seus pares (Prado, 2005, p. 07). 
 

Mediante ao que Prado nos apresenta, a aprendizagem se torna prazerosa, pois ocorre 

a partir dos interesses dos envolvidos no processo e da realidade em que estes estão inseridos, 

o que ocasiona motivação e satisfação em aprender, um dos objetivos deste projeto de 

pesquisa para a matemática. 

Mediante esse senário de aprendizagem da disciplina, o aluno precisa selecionar 

informações significativas, tomar decisões, trabalhar em grupo, gerenciar confronto de ideias, 

enfim, desenvolver competências interpessoais para aprender de forma colaborativa com seus 

pares. 

2366



 

 

 Martinho (2007, p. 64) “associa colaboração à experiência de um conjunto de pessoas 

que, unidas por um interesse comum, estabelecem um acordo e concretizam-no num ambiente 

desafiante e de apoio mútuo”. Desse modo, os participantes podem realizar diferentes tarefas 

ao longo do trabalho colaborativo, tanto dentro como fora das reuniões de trabalho. Essas 

reuniões podem incluir a discussão de pequenos textos ou de algum episódio das aulas, que 

podem contribuir para que os alunos possam formar seus próprios conceitos matemáticos e 

ajudar o professor a ter uma melhor visão sobre o processo de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos desenvolvidos em sala de aula. 

Além de todos os benefícios ressaltados para a aprendizagem da matemática, o 

trabalho colaborativo a partir de projetos ainda permitirá, segundo Martinho,  

(...) desenvolvimento profissional individual, a possibilidade de partilha conhecendo 
outros olhares; ajuda para ultrapassar fracassos; apoio para a inovação; acréscimo de 
segurança para iniciar inovações e mudanças; aumento de oportunidades de 
aprendizagem mútua; aumento da capacidade de reflexão; capacidade de correr 
riscos; fortalecimento da autonomia e independência (2007, p. 85). 
 

Dentre tantos benefícios, é imprescindível enfatizar o desenvolvimento das 

competências específicas da matemática para o ensino fundamental, como abordado na Base 

Nacional Comum Curricular, especificamente os itens 5 e 8:  

5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais 
disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas 
de conhecimento, validando estratégias e resultados. 
8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no 
planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e 
na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou 
não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos 
colegas e aprendendo com eles (BNCC, 2017, p. 267). 
 

Portanto, uma vez que o objetivo da educação está fundamentado no desenvolvimento 

da capacidade de raciocínio, do espírito crítico e do desenvolvimento integral do cidadão para 

a complexa sociedade contemporânea, é fundamental que o ensino adquira uma nova prática, 

com novos olhares e horizontes oportunizando a construção do conhecimento pelos próprios 

alunos. 

 

3- Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa será desenvolvida no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás José Pio 

de Santana da cidade de Ipameri – GO, com a participação de 20 alunos do 9º ano do ensino 

fundamental. A abordagem qualitativa foi escolhida para nortear a pesquisa, pois, conforme 

Bogdan e Bicklen (1994, p. 48), “os investigadores qualitativos frequentam os locais de 

estudo porque se preocupam com o contexto. Entendem que as ações podem ser melhor 
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compreendidas quando são observadas no seu contexto habitual de ocorrência”. Na 

modalidade de estudo de caso, que conforme aborda Yin (2015, p. 4), permite que o 

investigador foque um “caso” e retenha uma perspectiva holística do mundo real.  

Inicialmente será realizado um levantamento bibliográfico, para que, mediante estudos 

e informações sobre o tema, seja possível sistematizar o embasamento teórico norteador da 

pesquisa, quais sejam, a elaboração dos vídeos, a compreensão do currículo de matemática 

para o 9º ano do ensino fundamental, o trabalho com projetos e o trabalho colaborativo, bem 

como os instrumentos e métodos de coleta e análise dos dados. Por meio do estudo 

bibliográfico sobre o tema proposto, buscar-se-á, como nos alerta Yin (2015, p. 15), 

“desenvolver questões mais perspicazes e reveladoras” sobre os tópicos abordados, além de 

procurar compreender como os alunos se apropriam dos conceitos matemáticos abordados em 

sala de aula. Para tanto, serão utilizadas as mais variadas fontes de pesquisa, como teses de 

doutorados, dissertações de mestrado, livros didáticos, artigos em periódicos e anais de 

congressos e demais eventos.  

O trabalho de coleta dos dados será concomitante à construção dos vídeos pelos 

alunos, momento em que a pesquisadora exercerá um duplo papel, o de investigar de forma 

descritiva e reflexiva o processo de criação e produção de vídeos, bem como a constituição 

dos conceitos matemáticos envolvidos, e, simultaneamente, participando desse processo como 

mediadora e orientadora dos trabalhos dos alunos. 

Os instrumentos e técnicas de produção e coleta de dados utilizados serão o 

questionário, diário de bordo dos alunos e a observação participante, com o auxílio do diário 

de campo da pesquisadora, vídeos gravados durante os encontros, e rodas de conversa, além 

das produções dos vídeos. Todos esses dados serão produzidos durante os encontros que 

acontecerão semanalmente com carga horária de 3 horas/aula.  

Deste modo, os dados levantados para análise dos resultados serão obtidos a partir do 

desenvolvimento dos projetos dos vídeos dos alunos participantes, numa relação de ensino e 

aprendizagem colaborativa, voltada para a construção do conhecimento de maneira dinâmica, 

contextualizada, compartilhada e próxima da vivência dos alunos, envolvendo efetivamente a 

participação tanto dos alunos quanto da pesquisadora. 

O processo de construção dos vídeos será conduzido por meio do Trabalho com 

projetos referenciados em Hernandez e Ventura (2017), na dinâmica de Trabalho 

colaborativo. Essa opção se dá em função da afirmação dos autores mencionados (2017, p. 

62) de que as fases do trabalho com projetos ajudam os alunos a ser conscientes de seu 
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processo de aprendizagem, ao mesmo tempo, que exigem uma reposta dos professores aos 

desafios que se estabelecem numa estruturação mais aberta e flexível dos conteúdos escolares.  

Ao final de todo o processo de construção dos vídeos pelos alunos, será realizada uma 

amostra do trabalho de cada grupo aos pais e toda a escola, com o intuito de estimular a 

continuidade do projeto às outras turmas de alunos e demais professores. 

Será utilizado como plataforma online de gerenciamento e compartilhamento de 

conteúdos o Google Classroom. A escolha se justifica porque é uma plataforma simples, fácil 

de utilizar, gratuita e que permite o desenvolvimento de um espaço colaborativo online 

visando a apoiar e complementar as aulas presenciais, possibilitando uma troca mútua de 

experiências entre os envolvidos, conforme discorre Souza (2016, p. 4-5). 

3.1- Metodologia de Análise dos Dados 

A análise dos dados se concretizará com base na Triangulação dos Métodos de 

investigação, uma vez que a “triangulação permite obter dados mais completos e detalhados 

sobre o fenômeno em estudo, o que permitirá obter uma descrição mais rica e minuciosa ao 

realizar a análise das informações (...)” (Campos, 2017, p. 128), além de admitir o uso de 

múltiplos métodos no estudo do mesmo objeto. 

Depois de sistematizada a pesquisa bibliográfica, a triangulação dos métodos será 

realizada à medida que a pesquisa for desenvolvia, ou seja, ao mesmo tempo em que os 

contextos de investigação forem acontecendo. Nesse sentido, o estudo acerca dos dados estará 

voltado para a perspectiva de responder a questão central da pesquisa proposta. 

 

4. Resultados 

A presente pesquisa encontra-se em sua fase inicial, portanto, os resultados ainda não 

foram alcançados. Contudo, no decorrer desse trabalho almeja-se que a produção dos vídeos, 

contribua com o engajamento dos alunos entre si, com o professor e com as atividades em sala 

de aula, promovendo maior atenção, envolvimento e cooperação no processo de ensino e 

aprendizagem dos conceitos matemáticos pelos alunos, amenizando assim, as suas 

dificuldades em relação à disciplina, além de despertar o interesse e o gosto pela Matemática 

e pela aprendizagem através da construção de vídeo.  

Além dos benefícios apresentados acreditamos que outros serão alcançados, quais 

sejam: a)- incentivar os professores a utilizarem os recursos tecnológicos, como a construção 

de vídeos, por exemplo, como material de apoio pedagógico nas aulas de matemática; b)- por 

meio da produção de vídeos pelos alunos nas aulas de matemática o professor ainda poderá 

construir juntamente com seus alunos um conhecimento matemático mais aprimorado, além 

2369



 

 

de facilitar e/ou reforçar o conteúdo aplicado; c)- despertar o interesse dos professores em 

buscar estratégias de ensino mais dinâmicas, interessantes e de acordo com a revolução 

tecnológica da atual sociedade; d)- levar os professores a refletirem sobre sua prática 

pedagógica de maneira que busquem incentivar os alunos a utilizarem os conhecimentos 

apresentados nas aulas de matemática nas situações do dia a dia. 

Nesse sentido, acreditamos que os vídeos produzidos pelos alunos contribuirão como 

recurso didático pedagógico para apropriação de conceitos matemáticos pelos próprios alunos 

protagonistas do processo de construção e para os demais alunos que tiverem acesso ao 

material e aos professores que buscarem estratégias de ensino mais dinâmicas, interessantes e 

de acordo com a revolução tecnológica da atual sociedade. 

O produto final desse trabalho se apresentará na forma virtual e constituirá de duas 

etapas, a primeira um tutorial de construção dos vídeos e a segunda os vídeos produzidos 

pelos alunos sob a orientação da pesquisadora.  

Dessa forma, após a conclusão dessa pesquisa proposta, acreditamos que a mesma 

servirá como fonte de consulta para os demais professores. 

  

5. Conclusões ou Considerações Finais 

Conforme Veiga e Silva (2018, p. 204), os estudantes de maneira geral, sobretudo os 

da educação básica, estão expostos em seu cotidiano às mais diferentes interfaces (livros, 

computadores, celulares...) utilizadas para os mais diferentes propósitos (compra e venda de 

produtos, diversão, educação, chats...). É justamente nesse contexto que as mesmas autoras 

afirmam que os estudantes são também considerados co-criadores e produtores de conteúdo, 

disponibilizando-os nas mais diferentes plataformas midiáticas e interagindo cada vez mais 

uns com os outros. 

Diante dessa cultura de relações virtuais que os alunos estão inseridos, Collares (2017, 

p. 8) enfatiza um dos grandes desafios do professor, o de “organizar na escola um espaço de 

vivências pedagógicas” que venham a aproximar o cotidiano dos alunos aos conteúdos 

sistemáticos apresentados em sala de aula.   

Faz-se necessário refletir a respeito de como os vídeos vêm sendo utilizados na 

educação, como poderiam ser e quais benefícios podem trazer ao processo ensino e 

aprendizagem.  Uma forma bastante interessante de utilização dos vídeos é a sua produção 

pelos alunos, uma prática ainda recente, mas que, segundo Felcher et al. (2018, p. 09), vem 

conquistando espaço no contexto educacional. Assim, por que não introduzir essa prática no 

processo de ensino e aprendizagem da matemática?  
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Desse modo, vale ressaltar que estudos que corroboram com o uso dos vídeos no 

processo de ensino e aprendizagem são importantes para a reflexão sobre a educação atual. 

Enfatiza-se, portanto, a pertinência deste trabalho ao integrar o ensino de matemática e a 

elaboração de vídeos na e para a sala de aula, com o intuito de contribuir com a mudança na 

ação do professor. 
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Resumo 

 A pesquisa empreendida discute a reforma do Ensino Médio, sancionada pela Lei nº 
13.415/17, que promove mudanças na atual estrutura do Ensino Médio brasileiro. O 
estudo objetivou analisar a citada reforma com foco nas expectativas de jovens 
estudantes sobre a escola média e nas percepções destes sujeitos acerca das 
transformações propostas por tal legislação. A pesquisa partiu das seguintes indagações: 
Quais as expectativas dos estudantes sobre a escola média e suas percepções sobre a 
reforma do Ensino Médio proposta pela Lei nº 13.415/17? Os estudantes são favoráveis 
ou contrários à reforma? Em quais argumentos os estudantes ancoram seus 
posicionamentos? Como os jovens estudantes avaliam as implicações da reforma para a 
qualidade do ensino? A incipiência de pesquisas sobre o tema reforçou a importância da 
condução dessa investigação como caminho para a produção de conhecimentos em um 
campo ainda pouco investigado. Para cumprir os propósitos do estudo realizamos uma 
investigação do tipo descritiva em que privilegiamos a abordagem qualitativa dos 
dados. Optamos pela realização de um estudo bibliográfico e de campo. O estudo 
bibliográfico pautou-se nas contribuições teóricas de Domingues (2000), Barros (1980), 
Moehlecke (2012), Ploennes (2016), entre outras. A pesquisa de campo envolveu 
aplicação de questionários para estudantes do 3º ano do Ensino Médio de uma escola 
pública situada na cidade de Montes Claros-MG. Os dados obtidos no campo indicam 
que os estudantes do Ensino Médio apresentam posicionamentos não consensuais sobre 
a reforma, mas evidencia que a maioria dos estudantes: (1) é contrária à Reforma, (2) 
avalia que a mesma promoverá um currículo que enfatiza a formação técnica em 
detrimento de uma formação crítica – e não se posiciona favorável a isso, (3) não 
considera que a flexibilização curricular refletirá em oferta de itinerários formativos 
diversos. Destaca-se que os estudantes apresentam certo conhecimento da Reforma, que 
estão atentos a modificações substanciais que afetam o Ensino Médio, mas o seu 
conteúdo deveria ser melhor debatido nas escolas de Ensino Médio.  
 
 
Palavras-chave: Lei 13.415/17. Reforma. Ensino Médio. 
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Introdução  

 

Esse estudo é resultado de uma pesquisa empreendida no ano de 2018 que se 

insere-se no campo de estudos sobre Educação e Currículo e tem a reforma do Ensino 

Médio como tema. A escolha desta temática deu-se em função da aprovação da Lei nº 

13.415/17, de 16 de fevereiro de 2017, que promove mudanças na atual estrutura do 

Ensino Médio brasileiro, alterando a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – 

LDBEN, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e a Lei Nº 11.494, de 

20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.   

Com a Medida Provisória Nº 746/16, que dispôs sobre as mudanças na atual 

estrutura do Ensino Médio, ocorreram intensas críticas sobre o modo como o governo 

aprovou, às pressas, essa reforma, desconsiderando importantes debates produzidos pela 

sociedade em torno da questão e a opinião de especialistas na área. Para o então 

Ministro da Educação, Mendonça Filho (2017), a urgência na aprovação da Reforma do 

Ensino Médio devia-se à estagnação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) e a existência de mais de 1,7 milhões de jovens entre 14 e 15 anos que não 

estudam e nem trabalham. Esse motivo foi também apontado pelo Ministério da 

Educação (MEC) como um dos principais objetivos para a reforma do Ensino Médio. 

Assim, em que pesem as manifestações contrárias à proposta e a resistência estudantil 

caracterizada pela ocupação de escolas, a imposição e arbitrariedade do governo federal 

prevaleceram e, no dia 16 de fevereiro de 2017, a MP Nº 746/16 foi arbitrariamente 

convertida em Lei nº 13.415/17.  

Dentre as principais modificações ocasionadas com a Reforma temos a 

propossta de ampliação, de forma progressiva, da carga horária mínima anual de 800 

horas para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 

cinco anos, pelo menos mil horas anuais. Temos, igualmente, as modificações no 

currículo do Ensino Médio, que passa a ser organizado conforme os objetivos 

estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC, em acordo com as 

diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: 1) 

Linguagens e suas tecnologias 2) Matemática e suas tecnologias 3) Ciências da natureza 
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e suas tecnologias 4) Ciências Humanas e sociais aplicadas 5) Formação técnica e 

profissional. Esses cinco itinerários formativos deverão ser organizados por meio da 

oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e 

a possibilidade dos sistemas de ensino. A parte diversificada do currículo deverá ser 

definida por cada sistema de ensino, em harmonia com a Base Nacional Comum 

Curricular, sendo articulada ao contexto histórico, econômico, social, ambiental e 

cultural do aluno. Destaca-se que a carga horária destinada ao cumprimento da BNCC 

não poderá ser superior a mil e oitocentas horas do total da carga horária do Ensino 

Médio. 

Neste contexto de discussão, a pesquisa realizada partiu das seguintes 

indagações: Quais as expectativas dos estudantes sobre a escola média e suas 

percepções sobre a reforma do Ensino Médio proposto pela Lei nº 13.415/17? Os 

estudantes são favoráveis ou contrários à reforma? Em quais argumentos os estudantes 

ancoram seus posicionamentos? Como os jovens estudantes avaliam as implicações da 

reforma para a qualidade do ensino? 
A definição deste problema de pesquisa deveu-se à atualidade da temática e ao 

fato de encontrar-se em debate nos espaços educativos, sobretudo nas universidades 

públicas. Outrossim, a incipiência de pesquisas sobre o tema reforçou a importância de 

condução dessa investigação como caminho para a produção de conhecimentos em um 

campo ainda pouco investigado. Sendo assim, a pesquisa mostrou-se relevante para 

produzir reflexões acerca da temática, desvelando os principais pontos da reforma e as 

principais mudanças que ocorrerão no Ensino Médio e na educação brasileira, além de 

buscar compreender a perspectiva dos estudantes do Ensino Médio sobre a Reforma. O 

estudo pode interessar aos alunos que serão impactados pelas reformulações no Ensino 

Médio, professores do ensino básico e superior, graduandos em licenciaturas e a todos 

que discutem sobre a temática Educação. É relevante que esses coletivos se debrucem 

sobre essa temática, dada a sua seriedade e às enormes implicações advindas dela.   

Na sequência, detalhamos os objetivos e a metodologia do estudo, e 

apresentamos o resultado dessa investigação. Os resultados foram organizados em dois 

blocos: de início abordamos o estudo bibliográfico desenvolvido e, posteriormente, a 

análise dos dados obtidos em pesquisa de campo realizada. Por fim, na conclusão, 

retomamos o problema do estudo, indicamos as inferências feitas e apontamos novas 

questões que podem suscitar futuras pesquisas. 

2376



 

 

 

Os objetivos do estudo 

 

A investigação realizada objetivou analisar a atual reforma do Ensino Médio 

com foco nas expectativas de jovens estudantes sobre a escola média e nas percepções 

destes sujeitos acerca da reforma do Ensino Médio proposto pela Lei nº 13.415/17. 

Pretendemos, de modo específico: 

 Contextualizar a atual Reforma do Ensino Médio, seus propósitos e orientações 

para a organização da escola média brasileira; 

 Levantar as expectativas de jovens estudantes sobre a identidade e papel da 

escola média nos seus projetos de vida; 

 Levantar a opinião de estudantes sobre a atual Reforma do Ensino Médio com 

atenção aos argumentos que fundamentam o posicionamento favorável ou 

contrário desses estudantes; 

 Averiguar a percepção dos estudantes acerca das consequências da reforma para 

a sua vida estudantil e a qualidade do ensino médio. 

 

A metodologia empregada 

 

Para responder aos questionamentos levantados, realizamos uma investigação do 

tipo descritiva em que privilegiamos a abordagem qualitativa dos dados. Conforme 

Sampieri, Collado e Lucio (2013), os estudos descritivos caracterizam-se por 

investigações que “buscam especificar as propriedades, as características e os perfis de 

pessoas, grupos, comunidades, processos, objetos ou qualquer outro fenômeno que se 

submeta a uma análise” (SAMPIERI et al., 2013, p.102) 

Nessa direção, a abordagem qualitativa, conforme Minayo e Sanches (1993), 

"trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões [e mostra-se 

adequada] para aprofundar a complexidade de fenômenos, fatos e processos particulares 

e específicos de grupos mais ou menos delimitados em extensão e capazes de serem 

abrangidos intensamente” (MINAYO e SANCHES, 1993, p. 247). Lembramos que 

nossas escolhas metodológicas se deram em função dos limites de tempo e de recursos 

materiais para realização de um estudo mais alargado da realidade, mas ressaltamos a 
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pertinência dessas opções metodológicas no que tange aos propósitos dessa 

investigação. 

Optamos pela realização de um estudo bibliográfico e de campo. A pesquisa de 

campo envolveu aplicação de questionários para estudantes do 3º ano do Ensino Médio 

de uma escola pública situada na cidade de Montes Claros-MG. Utilizamos o 

questionário como instrumento de coleta de dados por considerar suas vantagens e 

pertinência aos objetivos dessa investigação. Conforme indica Gil (2002), esse 

instrumento se constitui como “um meio rápido de obtenção de dados, que não exige 

treinamento de pessoal e garante o anonimato do sujeito pesquisado” (GIL, 2002, p. 

115).   

Para a pesquisa de campo a intenção inicial era comparar percepções de 

estudantes da rede pública e privada. O estudo tinha inicialmente por lócus duas escolas 

da referida cidade de Montes Claros: 1) uma Escola Estadual, instituição da rede pública 

e periférica que atende alunos das camadas populares, em sua maioria moradores de 

conjuntos habitacionais de moradias concedidas pelo governo e 2) um colégio da rede 

privada, localizado no centro da cidade que atende alunos pertencentes às classes 

médio-alta. Entendemos que a escolha dos dois locais para estudo também 

proporcionaria a captação de concepções contrastantes acerca do tema, nestes dois 

espaços. 

Tivemos o cuidado de, em todo o processo de pesquisa, utilizar de 

procedimentos éticos3, em consonância com a Resolução 466, de 12 de dezembro de 

2012, comprometendo-nos a preservar a identidade dos participantes investigados, a 

explicitar os objetivos do estudo e utilizar métodos adequados de pesquisa, além de 

assegurar a vontade de contribuição e permanência dos sujeitos na investigação. 

Contudo, em que pese todo o cuidado, não obtivemos sucesso na coleta de dados na 

instituição privada que, embora apresentasse liberação da direção para a aplicação dos 

questionários, não mostrou facilidade para tal processo já que tornou-se difícil fechar 

uma data para aplicação dos instrumentos. A realização de vários contatos, sem 

conseguir êxito na definição de tal data, nos levou a optar pela condução do trabalho de 

campo apenas na rede pública. Entendemos, todavia, que tal opção não comprometeu 

                                                             
3 O estudo foi submetido ao Comitê de Ética (CEP) e foi aprovado por esse comitê conforme Parecer 
Nº2.633.662 de 03 de maio de 2018. 
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nosso propósito de “analisar a atual reforma do Ensino Médio com foco nas 

expectativas de jovens estudantes”, apenas não permitiu uma análise contrastante que 

pretendíamos inicialmente e que, entendíamos, enriqueceria o trabalho. 

Destacamos, entretanto, que a aplicação dos questionários apenas para 

estudantes da rede pública possibilitou uma significativa aproximação ao real e um 

conjunto considerável de dados para análise do problema em pauta. O conjunto de 

dados levantados foi cuidadosamente trabalhado e parte dos mesmos são apresentados 

no corpo do texto. 

 

O estudo bibliográfico 

 

Notadamente, a expressão reforma encontra-se presente, com frequência, na 

história do ensino médio brasileiro. Mas, de fato, o que é reformar? Oliveira (2009) trata 

a reforma como sendo algo bussolar. Para a autora, “[...] é possível visualizar a 

configuração de uma reforma pela definição de objetivos, estratégias e prioridades para 

um sistema educativo; assim como pela perspectiva de mudança e de transformação de 

um aspecto ou da estrutura do sistema educativo como um todo. ” Compreendemos, 

portanto, que a ideia de reforma está estritamente ligada à ideia de melhoria, 

aperfeiçoamento, evolução, mas pode indicar, igualmente, uma modificação, não 

necessariamente para melhor. Entendemos, assim, que uma reforma guarda em si 

elementos contraditórios, rupturas-permanências, aperfeiçoamentos-retrocessos, 

melhorias, aprimoramentos e avanços mas, também, declínio, degradação e  

deterioração. 

Para Domingues (2000), toda reforma curricular é parte da política de 

desenvolvimento do país. No Brasil as reformas no Ensino Médio não são poucas, nem 

recentes. Segundo Piletti (2002), de 1759, ano em que os jesuítas foram expulsos pelos 

homens de Pombal, até o ano de 1996, quando foi promulgada a atual Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, foram realizadas vinte e uma reformas do Ensino Médio 

– isso se não considerarmos as de menor expressão – uma no período colonial, nove 

durante o Brasil Império (1838, 1841, 1855, 1857, 1862, 1870, 1876, 1878 e 1881) e 

onze após a Proclamação da República (1890, 1901, 1911, 1915, 1925, 1931, 1942, 

1961, 1971, 1982 e 1996). 
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A origem do Ensino Médio brasileiro é datada ainda no período colonial, 

iniciada em 1549 com a chegada dos jesuítas no Brasil. Todavia, ao longo dos seus 

quase quinhentos anos o Ensino Médio no Brasil ainda é definido como um lugar de 

incertezas. Como apontado por Moehlecke (2012): “O ensino médio brasileiro, no 

decurso de sua história, tem sido recorrentemente identificado como um espaço 

indefinido, ainda em busca de sua identidade” (MOEHLECKE, 2012, p.40). E essa 

indefinição guarda relação com o caráter dualista da escola média. 

Conforme Frigotto (2006), a educação no Brasil sempre foi marcada pelo 

dualismo entre a educação propedêutica para as elites e o ensino profissional para os 

trabalhadores. E essa dualidade, sempre presente, na história da educação brasileira, é 

apontada como uma das principais causas do insucesso da escola média no Brasil. Para 

Kuenzer (2000):  

O ensino médio no Brasil tem se constituído ao longo da história da educação 
brasileira como o nível de mais difícil enfrentamento, em termos de sua 
concepção, estrutura e formas de organização, em decorrência de sua própria 
natureza de mediação entre a educação fundamental e a formação 
profissional [...]. (KUENZER, 2000, p.9). 
 
 

A principal crítica tecida à dualidade da escola brasileira é fundmentada na 

ideia de que o ensino propedêutico e profissionalizante só reforça as posições e classes 

sociais – formação propedêutica para as camadas privilegiadas e formação técnica para 

as menos privilegiadas. Para Barros (1980), “O desenvolvimento paralelo dos dois tipos 

de educação – a educação acadêmica, intelectual, e a educação técnica ou profissional – 

fundamenta-se na organização da sociedade em classes” (BARROS, 1980, p. 48). Para o 

autor, a educação “acadêmica” e “intelectual” desde a antiguidade era somente 

destinada às elites, já para o povo, o que restava era apenas uma formação profissional. 

Segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica – realizado no ano de 

2016, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Anísio Teixeira 

(INEP), em articulações com as Secretarias Estaduais de Educação dos 27 estados 

brasileiros, o país conta hoje com 1,9 milhões de alunos matriculados na educação 

profissional – incluindo o curso técnico concomitante e subsequente, integrado ao 

Ensino Médio Regular e a EJA de níveis fundamental e médio4. É perceptível que a 

                                                             
4O integrado tem esse nome porque o curso técnico é integrado ao ensino médio (na mesma instituição). 
O concomitante é chamado assim porque o estudante faz o técnico simultaneamente ao ensino médio 
(cursado em outra instituição). Já o subsequente é realizado de forma posterior ao Ensino Médio. 
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educação profissional consiste hoje em uma possibilidade de futuro e investimento para 

muitos jovens das camadas populares do nosso país, sendo ela uma alternativa para 

muitos no momento da escolha entre os cinco itinerários formativos propostos pela Lei 

nº 13 415/17. 

Outrossim, é preciso entender quais os motivos que podem levar esses jovens a 

optarem por priorizar a formação profissional ou propedêutica, pois a dicotomia 

reforçada pela organização de ensino proposta na atual reforma poderá ser apenas um 

reflexo da dicotomia já existente na organização da nossa sociedade, servindo como 

instrumento de discriminação e reforçando uma desigualdade já existente. Nesse 

sentido, um olhar mais denso sobre a diversificação dos itinerários formativos e sobre a 

identidade da escola média se faz necessário. 

Consideramos de extrema relevância, inclusive para definição da identidade da 

escola média, conhecer as expectativas dos jovens que se encontram hoje nessa etapa 

escolar, de forma a construir e implantar um currículo, bem como planejar ações 

pautadas em meios que atendam às necessidades educacionais, profissionais e sociais 

desses jovens, produzindo assim, melhores resultados no processo de ensino-

aprendizagem dos estudantes. 

O grupo de jovens a quem pesquisamos, faz parte de uma geração nova, 

tecnológica, nascidos e criados na contemporaneidade do nosso mundo globalizado, em 

uma sociedade de ritmo frenético, onde somos confrontados com notícias em tempo 

real. Acompanhados de uma economia capitalista igualmente globalizada, que vem 

influenciando diretamente vários setores de nossas vidas, como o educacional. Portanto, 

buscamos compreender esse grupo por meio da multiplicidade de relações a que esses 

jovens são colocados em suas vivências diárias. Nesse contexto pesquisado, 

assimilamos os jovens a quem procuramos entender suas expectativas, com os jovens 

apontados por Silva (2016) em seu estudo sobre juventudes.  

 

A juventude vivida pelos estudantes pesquisados sem dúvida apresenta 
valores, comportamentos, visões de mundo, interesses e necessidades 
particulares. Essa característica se edifica porque estão circunscritos em uma 
sociedade em movimento contínuo. Por essa razão, estão inseridos em uma 
sociedade com processos transitórios do que antes se tinha como estático e 
consolidado, como, por exemplo, os novos arranjos familiares, as discussões 

                                                                                                                                                                                   

Disponível em: http://www.ifsul.edu.br/ultimas-noticias/1607-integrado-concomitante-ou-subsequente-
conheca-as-diferencas Acesso em: 02 dez 2018 
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de gêneros, étnico-raciais, novas profissões, outras formas de fazer política 
etc. (SILVA, 2016, p.40) 
 
 

Referindo-se à escola média brasileira, Moehlecke (2012) avalia que há uma 

“urgência” de se repensar sua proposta curricular, tornando-a adequada à singularidade 

do alunado, de forma comprometida com as múltiplas necessidades sociais e culturais 

da população brasileira” (MOEHLECKE, 2012, p.46). 

Como o Ensino Médio é a etapa final dentro da educação básica, composta por 

jovens que estão próximos da vida adulta, e que se encontram, via de regra, desafiados 

por decisões importantes como o ingresso no mundo do trabalho e/ou a escolha de uma 

profissão, a possibilidade de entrada em um curso superior, a busca por sobrevivência, 

por independência financeira, entre outros projetos, a escola deve dialogar com esses 

sujeitos de modo a compreender suas expectativas. Esse diálogo é, inclusive, muito 

importante para compreender as taxas de evasão que são significativas no Ensino Médio 

e para discutir meios de permanência desse jovem nesse nível de ensino propiciando a 

ele, entre outras, orientações para a tomada de decisões e o exercício crítico da 

cidadania.  

Neste contexto em que as expectativas de jovens da escola média são levantadas, 

suscitam questões, a saber: Quem são os jovens que se encontram hoje na escola média? 

Qual a realidade e o contexto social desses estudantes? Por que buscam a escola média? 

Querem trabalhar? Querem ingressar no Ensino Superior? Quais as aspirações de futuro 

tidas por eles?  

 

A pesquisa de campo 

 

A pesquisa de campo foi realizada em uma escola pública da rede estadual da 

cidade de Montes Claros-MG5. A instituição pesquisada está localizada em um bairro 

periférico da cidade de Montes Claros e atende, em sua maioria, alunos de conjuntos 

residenciais de população de baixa renda. O educandário conta com total de 315 

                                                             
5 Dados do IBGE de 2018 indicam que a referida cidade tem uma população estimada de 404.804 
pessoas. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/montes-claros/panorama Acesso em 
17/07/2019). 

 

2382

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/montes-claros/panorama


 

 

matrículas no Ensino Médio, sendo 125 de 1º ano, 96 de 2º ano e 94 de 3º ano. A citada 

escola ocupa o 8º lugar no número total de alunos da rede pública estadual de Montes 

Claros – conforme dados do SIMADE WEB (Sistema Mineiro de Administração 

Escolar)6.  

O questionário dirigido aos estudantes do Ensino Médio contava com um total 

de 43 questões7 e encontrava-se dividido em nove sessões. As sete primeiras sessões 

apresentavam questões de: 1. Identificação dos sujeitos; 2. Dados familiares; 3. Dados 

profissionais; 4. Ensino básico; 5. Ingresso em curso superior; 6. Prática de leitura e 

atividades culturais, 7. Uso das tecnologias digitais. As demais sessões eram dirigidas 

para compreensão da escolarização dos sujeitos e suas opiniões sobre a organização do 

Ensino Médio.  

Do total de 94 alunos – 53 responderam aos questionários, o que representa 57% 

dos alunos de 3º ano da escola campo do estudo8. Para traçar um perfil dos jovens 

pesquisados, apresentamos na sequência os dados obtidos nas cinco primeiras sessões 

do questionário. 

Sobre a identificação dos sujeitos pesquisados foram encontrados os seguintes 

resultados: Quanto à idade, há uma variação entre 16 e 20 anos, sendo que a maioria 

significativa dos jovens possuem 17 anos de idade (51%), e um percentual de 38% 

apresenta defasagem em relação à idade/série. Quanto ao gênero, há certa equidade 

entre homens e mulheres - 51% declararam ser do sexo feminino, contra 49% do sexo 

masculino. No que se refere a raça/cor a maioria (56%) declarou ser da cor Parda. 92% 

dos sujeitos dessa pesquisa declararam viver com uma receita que varia de 1 a 3 

salários, 66% do grupo declarou não ter renda e ter seus gastos totalmente financiados 

pela família e 70% revelou não receber nenhum tipo de ajuda do Governo em forma de 

algum programa social. Sobre a situação de trabalho, 36% dos jovens pesquisados 

afirmou que encontra-se inserido no mercado de trabalho. A respeito da educação básica 

os sujeitos dessa pesquisa são, em sua quase totalidade, alunos oriundos de escolas 

                                                             
6 Conforme dados recentes, a escola pesquisada contava, em 2015, com um total de 1039 alunos 
matriculados, sendo 321 no Ensino Médio. A instituição ocupava, naquele ano, na Superintendência de 
Montes Claros, o 16º lugar no ranking de alunos matriculados no Ensino Médio. (SME-MG;17 de junho 
de 2015). A julgar pela quantidade de alunos do Ensino Médio, trata-se de uma instituição de significativa 
representatividade na cidade. 
7 Optamos por analisar, nos limites desse texto, um número considerável das questões do instrumento. 
8 As turmas de Ensino Médio, funcionam em sua totalidade no período matutino. 
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públicas e estudaram, todo ou quase todo o ensino básico, em escolas da rede pública de 

ensino, municipal ou estadual. 

Questionamos os jovens sobre dificuldades de permanência no Ensino Médio. 

Para isso, 58% dos entrevistados responderam não encontrar dificuldades. Entre o grupo 

que respondeu como positivo a esse questionamento (38%) as justificativas se pautaram 

em: trabalhar fora; maternidade/paternidade, já exercida por muitos; difícil conciliação 

entre escola e curso, desânimo e o acúmulo de atividades devido a constantes greves e 

paralisações.  

Já com relação aos fatores apontados como motivos de permanência no Ensino 

Médio ressalta-se, nas respostas, a “preparação para vestibular”, indicando o desejo 

desses jovens de ingressar no Ensino Superior. A permanência também guarda relação 

com outros fatores que aproximam daqueles apontados por Franco (2001). Para a 

autora, esforço e expectativas de melhoria de vida estão entre tais fatores. Diz respeito a 

jovens que conseguiram: 

[...] superar os obstáculos para permanecer no sistema escolar nos patamares 
iniciais de escolarização e conseguiram chegar ao ensino médio[...], torna-se 
fácil entender a representação idealizada que desenvolvem acerca da escola, 
como instituição promotora de melhores condições de vida e de ascensão 
social. (FRANCO, 2001, p. 178) 
 

Sobre a opção da realização do Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico, 64% 

dos jovens entrevistados declararam ser uma opção interessante e 32% como não sendo 

uma opção interessante. Se de um lado - o afirmativo – os estudantes entendem que a 

integração do Ensino Técnico ao Ensino Médio é bem-vinda pois, segundo eles, agrega 

mais ao currículo e prepara para o mercado de trabalho, os que avaliam negativamente 

são minoria e apresentam argumentos que revelam expectativas de que o ensino médio 

da rede pública se concentre na preparação para o vestibular. 

Sobre a flexibilização curricular, preconizada pela Reforma em curso, 81% 

declararam ser contrários, 15% a favor e 4% não responderam ao questionamento. 

Sobre essa questão, o Grupo de Trabalho de Política Educacional - USP (2017) trata a 

oferta dos cinco itinerários formativos, como um “engodo aplicado à sociedade”9, 

sobretudo sobre os jovens do Ensino Médio. 

Engana-se quem julga que essas opções são verdadeiras, pois não há, na Lei, 
nenhuma disposição quanto à oferta simultânea de quaisquer delas pelas 
escolas e nem mesmo pelas redes públicas. É possível prever que, dadas as 

                                                             
9 Grifo meu. 
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poucas possibilidades da maioria dos sistemas, estes acabem optando por um 
único itinerário formativo, ou seja, aquele que, ao mesmo tempo, tenha 
menores custos permanentes e corresponda às qualificações dos professores 
da respectiva rede. (MORAES et. al, 2017, p. 2) 

 

Podemos notar entre os argumentos dos pesquisados que os alunos afirmaram, 

ainda, que o fato de o estudante ter de optar por apenas um itinerário, além de causar 

danos relacionados à perda de disciplinas importantes para o currículo e formação 

pessoal, o jovem, no momento da escolha de um dos itinerários, pode fazer a escolha 

por determinado caminho e, posteriormente, mudar de opinião sobre sua escolha. 

Os alunos que consideram essa mudança positiva embasam seu posicionamento 

na possibilidade de se especializar em uma determinada área de conhecimento, que 

consequentemente faz parte da área de estudos a que se destina o curso superior que se 

pretende cursar. Porém, essa alternativa só é válida para aqueles estudantes que já tem 

definido o curso que deseja ingressar, o que nem sempre é uma realidade absoluta, já 

que grande maioria dos jovens não têm completa certeza da carreira que pretende 

seguir. 

Nesse bojo, importantes questões são levantadas por Altenfelder, apud por 

Ploennes (2016)10. Diz:  

A dúvida é se quem não teve oportunidade de aprender matemática, física e 
português, por falta de professores ou por superlotação das salas, por 
exemplo, terá as mesmas oportunidades de escolha de quem teve a 
possibilidade de aprender e também se os pequenos municípios, uma ou duas 
escolas, terão condições de proporcionar esse percurso flexível [...] Será uma 
escolha por aptidão e interesse ou será o que chamamos de uma ‗escolha 
forçada’, dada pelas circunstâncias e as condições sociais dos estudantes? 
(PLOENNES, 2016, s/p). 

 

Para a autora, a “realidade das redes não permite que todos os jovens tenham a 

mesma condição de escolher”. Outro ponto de preocupação é a ênfase no caráter 

técnico, em detrimento de uma sólida formação geral. E a formação geral mostra-se 

fundamental na opinião da maior parte dos estudantes do coletivo pesquisado – é o que 

se nota quando os jovens são questionados sobre suas intenções, após a conclusão do 

Ensino Médio. Para essa questão, obtivemos as seguintes posições: 51% dos 

entrevistados apontaram o Ensino Superior como objeto de desejo, 26% a busca pelo 

                                                             
10 Disponível em: http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/muito-alem-do-curriculo-flexivel/ 
Acesso em 10/10/2018. 
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trabalho, 21% curso técnico e 2% dos entrevistados disseram não ser nenhuma dessas 

alternativas. 

A análise atenta desses dados nos permite depreender que as expectativas desses 

jovens, advindos das camadas populares, diferente do que a reforma preconiza, não é a 

formação basicamente profissionalizante. Os dados revelam que esses jovens não 

pretendem, em sua maioria, uma formação essencialmente técnica, mas cursar o Ensino 

Superior. Observa-se que, no contexto aqui estudado, 51% do grupo manifestou 

interesse em ingressar em um curso superior assim que concluir o Ensino Médio. Essa 

questão é muito significativa, uma vez que buscamos compreender as reais expectativas 

que o jovem tem sobre esse nível de formação. E o que a pesquisa nos revela é que mais 

da metade dos estudantes espera que o Ensino Médio os prepare para prestar vestibular 

e, consequentemente, a aprovação em alguma Universidade. É notável, também, que um 

percentual de 47% dos estudantes vislumbra no Ensino Médio oportunidades de 

inserção no Mercado de trabalho, seja na realização de um curso técnico, para inserção 

mais rápida no mercado, ou apenas na busca imediata pelo emprego, apenas com o 

diploma do Ensino Médio em mãos. 

Esses dados nos suscitam reflexões sobre os possíveis impactos da reformulação 

do Ensino Médio e o impacto que a mesma pode ter para a formação e expectativas 

desses jovens, sobre esse nível de ensino. Ademais, os dados sugerem, no contexto 

estudado, que o ensino médio integrado, que combina formação geral e formação 

profissional, a exemplo do que ofertam os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia no Brasil, aproxima-se mais das expectativas dos jovens do que o modelo de 

currículo flexível, preconizado pela reforma. 

 

Conclusões  

 

No presente trabalho, objetivamos analisar a atual Reforma do Ensino Médio, 

seus propósitos e orientações para a organização da escola média brasileira, bem como 

analisar as expectativas de jovens estudantes sobre a escola média e sobre a reforma em 

curso. Ao retomarmos nossas questões iniciais podemos inferir que os jovens, no 

contexto pesquisado, têm o ensino superior como projeto de formação, o que confirma 

nossa hipótese de que a reforma em curso pode estar barrando uma pressão dos filhos da 

classe trabalhadora sobre o ensino superior, oferecendo o ensino técnico médio como 
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uma alternativa menos custosa aos cofres públicos e intensificando, mais uma vez, a 

dualidade da escola média e da educação brasileira. 

Nesse sentido, podemos igualmente inferir, com base nos dados, que essa 

reforma não interessa à grande maioria dos jovens do estudo. Notamos que, em sendo 

uma reforma editada por Medida Provisória, ela não foi devidamente discutida de modo 

a observar interesses de estudantes e professores da escola média.  Assim, tanto a 

revisão teórica quanto os dados obtidos no campo sugerem que essa reforma interessa à 

atual gestão que a editou e que, por sua vez, não se encontra comprometida com um 

projeto de sociedade pautado na redução das desigualdades sociais. 

Outrossim, os dados obtidos no campo indicam que os estudantes do Ensino 

Médio apresentam posicionamentos não consensuais sobre a reforma, mas destacamos 

que, a maioria dos estudantes: (1) é contrário à Reforma, (2) avalia que a mesma 

promoverá um currículo que enfatiza a formação técnica em detrimento de uma 

formação crítica – e não se posicionam favoráveis a isso, (3) não consideram que a 

flexibilização curricular refletirá em oferta de itinerários formativos diversos. 

Destacamos, ainda, que os estudantes apresentam certo conhecimento da Reforma, que 

estão atentos a modificações substanciais que afetam o Ensino Médio, mas o seu 

conteúdo deveria ser melhor debatido nas escolas. 

Nesse sentido, com base nos dados encontrados com a realização da pesquisa de 

campo, o estudo aponta que deve ocorrer uma maior discussão em torno do Ensino 

Médio e do seu currículo. A pesquisa revelou que a nova estruturação curricular da 

Escola Média não tem atendido as expectativas dos jovens sobre esse nível de ensino, 

não sendo, então, um fator determinante para que o jovem não se evada do Ensino 

Médio. Para os estudantes, a lei deve ser repensada, levando em consideração fatores 

que realmente garantam a permanência do jovem na escola média. 

A partir dos dados coletados julgamos pertinente recomendar, às escolas e 

órgãos responsáveis pela proposição de políticas educacionais, uma maior atenção aos 

sujeitos escolares e suas expectativas em relação ao Ensino Médio. Os estudantes 

pesquisados teceram comentários que podem ser convertidos em recomendações para a 

Escola Média e para as Políticas Públicas Educacionais. Para a Escola Média as 

recomendações se dirigem para a revisão dos currículos e para falta de, ou o uso 

inadequado de didática, por parte dos professores, nessa etapa de escolarização - 

podendo ser esse um dos elementos desencadeadores dos índices de evasão na escola 
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média. Já para as Políticas Educacionais, os estudantes pedem por Políticas Públicas 

que atendam às necessidades dos jovens que precisam trabalhar e estudar ao mesmo 

tempo. 

Estimamos que o presente estudo foi muito exitoso em nos ajudar a 

compreender as expectativas dos estudantes sobre a Escola Média e suas opiniões 

acerca da Lei 13.415/17. Contudo, nosso trabalho suscita a possibilidade de novas 

investigações já que dele emergem questões relacionadas ao aprofundamento das 

análises das percepções de estudantes sobre a reforma, bem como das percepções de 

professores, gestores da escola média e outros coletivos envolvidos nessa reforma.  
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REFLEXÕES ACERCA DAS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS PRESENTES NAS 

NARRATIVAS DE DUAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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Paula Vicente Marcelino4 

Jéssica de Oliveira Ferreira5 
Resumo 
Neste estudo objetivamos compreender de que maneira as experiencias formativas 
evidenciadas por meio dos relatos de professoras de ciências influenciam suas práticas 
docentes. O trabalho foi construído na perspectiva da Pesquisa Narrativa (CONNELLY; 
CLANDININ, 2011), os textos de campo consistem em cartas produzidas por duas 
professoras da educação básica que narram sobre suas experiências ao ensinar ciências em 
escolas públicas no município de Belém-PA. Os textos de campo produzidos a partir das 
narrativas, foram analisados por meio da Análise Textual Discursiva (MORAES; 
GALIAZZI, 2007). Nessa direção compreendemos que a experiência formativa amplia a 
capacidade de compreendimento acerca da profissão pelos educadores (SUÁREZ, 2010), 
possibilitando a reflexão e a criticidade do exercício profissional e possíveis mudanças 
para transforma-lo. Em contextos de formação continuada, o uso de narrativas, busca 
sentido no ato de explicitar para si mesmo e para outros seus processos de aprendizagem 
sendo conduzido a compreender a historicidade de suas aprendizagens e voltando para si 
num processo de reflexão e autoformação. Nessa perspectiva, entendemos que os 
professores, ao contarem suas histórias de vida e formação, refletem sobre suas próprias 
práticas (NÓVOA, 2013). A Pesquisa Narrativa nos possibilita narrar, descrever, analisar e 
compor sentidos da experiência. Tais ações se fizeram possíveis na medida em que as 
professoras foram provocadas e escreverem cartas endereçadas para seus alunos, tendo 
como ponto de partida a seguinte frase: caro aluno, quando eu te ensino... estas cartas 
compõe os textos de campo deste estudo. Foi empregada a Análise Textual Discursiva 
(ATD), como metodologia de análise de dados, a qual, em linhas gerais, é baseada na 
desconstrução e reconstrução do corpus da pesquisa, desse processo surgi um novo 
emergente. A vista de tal preceito, as professoras foram provocadas a narrarem suas 
experiências de ensino que deixaram marcas. Compreendemos que, a experiência é 
nomeada neste texto como o conjunto de acontecimentos que constituem quem somos 
(LARROSA, 2014). Os resultados dessa construção evidenciaram quatro categorias, 
todavia, com vistas para alcançarmos o nosso objetivo, trataremos nesse trabalho apenas de 
uma categoria: Experiências formativas no processo de reflexão da docência. Os resultados 
mostraram que as experiências formativas dão sentido as práticas pedagógicas das 
professoras e são compreendidos por meio das marcas deixadas por seus antigos mestres, 
além do diálogo possuir a centralidade no ensino de ciências na relação professor-aluno-
conhecimento na prática pedagógica das professoras investigadas. 
 
Palavras-chave: Narrativas docentes. Experiencias formativas. Pesquisa narrativa. 
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1 Um convite ao diálogo 

Neste estudo refletimos sobre as influências de experiências formativas 

evidenciadas por meio de narrativas sobre as práticas pedagógicas de duas professoras de 

ciências. Assumimos a pesquisa narrativa (CONNELLY; CLANDININ, 2011) como 

metodologia que nos permitiu investigar e refletir sobre as experiências relatadas pelas 

professoras sobre suas práticas pedagógicas no ensino de ciências. 

Nessa investigação contamos com a colaboração de duas professoras que na época 

foram participantes de um curso de formação de professores, Mestrado Profissional em 

Educação em Ciências e Matemática de uma instituição pública de ensino. Os 

pesquisadores também participaram do referido curso de formação. As professoras 

participantes da pesquisa são personagens de suas histórias de ensino emprestando 

significados aos textos produzidos pelas mesmas. Nesse sentido acreditamos com Suárez 

(2010) ao afirmar que: 

Quando os docentes se convertem em narradores de suas próprias experiências 
escolares, deixam de ser o que eram, se transformam, são outros. Assumem uma 
posição reflexiva que desafia as próprias compreensões, reconfiguram as 
próprias trajetórias profissionais e ressignificam suas próprias ações e 
interpretações [...] (SUÁREZ, 2010, p. 183). 
 

Tendo em vista que a pesquisa narrativa se ocupa das experiências vividas situadas 

no tempo e no espaço, assim, a pesquisa narrativa se constitui como fenômeno dessa 

investigação (CONNELLY; CLANDININ, 2011). Dessa forma, o método narrativo tanto 

quanto o fenômeno considera que a “experiência educacional deveria ser estudada 

narrativamente, uma vez que experiência acontece narrativamente e que a pesquisa 

narrativa é uma forma de experiência narrativa” (CONNELLY E CLANDININ, 2011, p. 

4). 

A opção pela pesquisa narrativa busca compreender como nos tornamos 

professores, no narrar e contar a vida, como uma possibilidade de tecer identidades, a partir 

“das configurações que nos são forjadas nos nossos percursos de vida-formação” (SOUSA, 

2012, p. 46).  

Nesse sentido, considerando a formação continuada, “o uso da narrativa, busca 

sentido no ato de explicitar para si mesmo e para outros seus processos de aprendizagem 

sendo conduzido a compreender a historicidade de suas aprendizagens e voltando para si 

num processo de reflexão” (ABRAHÃO; PASSEGGI, 2012). 

A narração das experiências não se trata apenas dos sentidos mais convencionais 

ligados à prática e menos ainda com os procedimentos e condutas de situações 

relacionadas a práticas. Nesse contexto, buscamos discutir as experiências que nos 
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deixaram marcas. Essas experiências nos levam a pensar sobre nós, nas nossas práticas e 

de como estas se relacionam com o mundo resultando em interrogações (CONTRERAS, 

2013). 

A partir da elaboração de uma narrativa que se iniciou com a frase: “caro aluno, 

quando eu te ensino...” as professoras narraram suas experiências de ensino e o modo 

como estas experiências marcaram suas vidas, o que deu origem ao texto narrado. Dessa 

forma, a experiência, é nomeada neste texto, como o conjunto de acontecimentos que 

constituem quem somos. 

Ao discutirmos as vivências das duas professoras de ciências, investigamos suas 

experiências de ensino tendo em vista compreender o modo como estas professoras estão 

inseridas neste contexto, como participantes ativas no processo. 

Assim, as narrativas produzidas pelas professoras deram origem aos textos de 

campo, que foram analisados para identificar sentidos e significados, a partir da reflexão 

sobre suas práticas, como respostas para a seguinte questão problema: em que termos as 

experiencias formativas relatadas por professoras de ciências dão sentido as suas práticas 

pedagógicas? 

2 Um olhar para a intenção 

Nessa perspectiva é que objetivamos compreender de que maneira as experiencias 

formativas evidenciadas por meio dos relatos de professoras de ciências influenciam suas 

práticas docentes. Nesse sentido, este estudo está organizado em dois eixos de analises.  

O primeiro eixo revela indícios das experiências formativas percebidos nos relatos 

das professoras de ciências sobre o processo de reflexão das suas práticas pedagógicas. O 

segundo eixo trata das relações professor/aluno, tendo a função social do ensino de 

ciências como pano de fundo, para melhorias no processo de ensino-aprendizagem. 

3 Trilhando pelo caminho metodológico da pesquisa narrativa e ATD   

Entendemos neste caminho metodológico, que os professores, ao contarem suas 

histórias, refletem sobre suas próprias vidas e sobre a vida de seus alunos, essa interação 

favorece crescimento e mudanças. Dessa forma, a pesquisa narrativa nos possibilita narrar, 

descrever, analisar e compor sentidos da experiência (CLANDININ; CONNELLY, 2011). 

Consideramos importante garantir o anonimato das colaboradoras e optamos por substituir 

os nomes das professoras por Sabrina e Jaqueline.  

Neste estudo assumimos a Análise Textual Discursiva - ATD - (MORAES; 

GALIAZZI, 2007) como método para analisar os textos de campo produzidos por meio das 

narrativas das professoras colaboradoras da pesquisa. Essa análise nos possibilitou 

mergulhar mais profundo nos textos de campo, a ATD nos permitiu um estudo mais 
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incisivo das informações intrínsecas nos textos de campo, ao ponto de nos impregnarmos 

das mensagens que podem ser subjetivas (MORAES; GALIAZZI, 2007). 

Convidamos as professoras Jaqueline e Sabrina para que cada uma pudessem 

escrever uma carta endereçada a seus alunos, elas tinham que continuar escrevendo a partir 

da seguinte frase: caro aluno, quando eu te ensino...  

Jaqueline e Sabrina construíram suas narrativas escritas, estas cartas constituíram o 

corpus desta pesquisa. De posse desse material, fizemos várias leituras dos textos, para em 

seguida realizarmos o processo de unitarização. Separamos os textos em várias unidades de 

significados, sendo que para cada unidade atribuímos um código, dessa forma o primeiro 

fragmento do texto 1 recebeu o código 1.1., o primeiro fragmento do texto 2 recebeu o 

código 2.1., os demais fragmentos seguiram essa sequência.  

Depois desse processo, agrupamos os fragmentos que se relacionavam, cuja as 

informações apresentavam características semelhantes. Subdividimos os textos em quatro 

conjuntos de fragmentos. Aqui cabe ressaltar que fizemos várias leituras dos fragmentos 

dos textos, esse movimento nos permitia transferências contínuas entre as unidades de 

significados. Na medida que estávamos nos impregnando dos textos, era possível 

estabelecer mais clareza a respeito das informações implícitas e explicitas. 

Após o processo de unitarização e organização por semelhança entre as unidades de 

significados, consideramos que seria necessário tecer considerações iniciais acerca dos 

fragmentos, dessa forma, para cada unidade de significado escrevemos nossas 

compreensões. 

A partir desse olhar, mais incisivo sobre cada unidade de significado, 

compreendemos que seria importante construir uma análise que fosse possível evidenciar 

os aspectos que mais se destacavam. Com essa análise sobre o conjunto de fragmentos foi 

possível, de fato, revelar o que cada conjuntos das unidades de significados evidenciava 

enquanto informação pertinente, para que pudéssemos eleger um tema central, para 

compor a categorização de cada agrupamento, a esse processo denominamos como sendo 

explicitações de significados.  

É importante ressaltar, que a todo momento, estávamos retornando as unidades de 

significados revendo e relendo cada fragmento, ou seja, estávamos de fato nos 

impregnando dos textos. Dessa forma, transitando por esse processo da ATD, chegamos à 

categoria de análise: Experiências formativas no processo de reflexão da docência. 

Com isso, apresentamos as análises construídas ao longo deste estudo considerando 

as experiencias formativas percebidas nos relatos das professoras de ciências sobre o 

processo de reflexão das suas práticas pedagógicas. Nesse processo também evidenciou 
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lacunas percebidas pelas professoras, no decorrer de suas formações ao buscarem 

melhorias no processo de ensino e aprendizagem, bem como o desejo de transformarem 

suas práticas pedagógicas, em práticas pedagógicas diferenciadas. 

4 Experiências formativas no processo de reflexão da docência. 

 

4.1 Reflexões sobre experiências formativas no processo de transformação de práticas 

pedagógicas tradicionais em práticas pedagógicas diferenciadas 

Neste eixo de analise trazemos evidências das experiências formativas percebidas 

nos fragmentos de textos de Jaqueline e Sabrina, no que se refere ao processo de reflexão 

das suas práticas pedagógicas. Apresentamos os questionamentos narrados por elas, ao 

longo do desdobramento de suas formações ao relatarem sobre possibilidades de melhorias 

no processo de ensino e aprendizagem, bem como anseios para transformações de práticas 

consideradas estigmatizadas em práticas pedagógicas diferenciadas.  

Percebemos que, ao serem conduzidas a narrar sobre suas relações em sala de aula 

com seus alunos, Jaqueline e Sabrina foram sendo guiadas pelas memórias de experiências 

vivenciadas por elas na condição de alunas. Nesse sentido as professoras relembraram 

momentos que revelam suas relações com aqueles que foram seus professores, momentos 

fundamentais para a formação e construção de suas identidades. 

 Nesse sentido, percebemos que as relações vivenciadas pelas professoras com seus 

alunos, podem ser configuradas como reflexos de suas experiências discentes: Revivo 

momentos que me fizeram professora e, também, momentos de quando eu era assim como 

você, uma aluna. Você não sabe, mas para eu te ensinar eu inicio refletindo sobre como eu 

aprendi e como os meus professores me ensinaram determinado assunto, e faço isso, na 

maioria das vezes, sem perceber (SABRINA). 

Ao narrar sobre o processo de ensino, Sabrina revelou marcas de experiências 

significativas, das quais a professora carrega em sua bagagem de vida e formação. 

Acreditamos que são experiências significativas para exercer a profissão docente. Nesse 

sentido, é possível dizer que os saberes das professoras para ensinar estão fundamentados 

nos saberes da experiência (LARROSA, 2014). 

Larrosa (2014) ao argumentar sobre a experiência, compreende-a como aquilo que 

deixa fragmentos na vida dos sujeitos, cuja suas historicidades são configuradas pelas 

lembranças dos acontecimentos que foram mais significativos. Nesse sentindo, dizemos 

que os momentos revividos por Sabrina, são marcas, emoções que revelam traços de 

saberes vivenciados em processos de formação e que permanecem vivos, nas lembranças 

que as constituem como sujeitos de suas experiências.  
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O sujeito da experiência seria algo como um território de passagem, algo como 
uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz 
alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos. 
(LARROSA, 2014, p.25). 
 

Dessa maneira, compreendemos que as práticas docentes reveladas por meio destes 

relatos são reflexos de marcas do passado que afetam, e que conduzem as professoras a 

pensarem em melhorias nas suas práticas. Neste sentido, é revelado lacunas nas práticas 

docentes, ou seja, Jaqueline e Sabrina se percebem incompletas, na medida em que, 

preocupadas com o ensino, buscam transformar suas práticas. 

[...]E para isto busco quebrar rupturas educacionais que hoje, ainda, me 

constituem[...] Então me ponho a pensar na minha professora que me alfabetizou no 

método B-A-BA; ou daquele que me fez repetir a tabuada de frente para traz ou de traz 

para frente e assim me ensinou a calcular; ou, ainda, daquela professora que me ensinou 

que todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre(SABRINA). 

 
Percebemos revelações acerca da preocupação que as professoras apresentam com 

o ensino. Nesse sentido, há indícios de lacunas presentes na escolarização das docentes 

quando cursavam a Educação Básica, na medida em que o ensino, não somente de 

conteúdos científicos, mas um ensino voltado para a alfabetização destas professoras 

quando eram crianças.  

Sabrina demonstra preocupações em aprender para ensinar melhor e buscar o 

diálogo para mediar suas práticas pedagógicas. Percebemos que a professora busca romper 

com um ensino que se aproxima de uma concepção tradicional de educação. Isso nos 

possibilita perceber uma relação intrínseca de sua prática com sua formação enquanto 

estudante. 

Entendemos que Sabrina tem consciência de que sua formação ocorreu por meio de 

modelos tradicionais de ensino, mas que esse método de ensino não consegue mais atender 

às necessidades da sociedade atual. Dessa maneira, Sabrina procura modificar sua prática, 

tecendo ou experimentando novas maneiras de ensinar ciências e que atendam às 

necessidades de agora. 

As práticas de ensino numa perspectiva fragmentada e descontextualizada têm 

relação com o modelo da racionalidade técnica, que caracterizam a ciência na modernidade 

e ainda hoje influencia a educação contemporânea, notadamente no ensino de ciências 

(MORAES, 1997; SANTOS, 2006). 

Evidenciamos que o método utilizado anteriormente por seus professores, dito por 

Sabrina como “método B-A-BA” se mostrou ao longo de sua formação de forma mecânica 
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e descontextualizada. Com isso, evidenciamos preocupações acerca da necessidade de 

produzir novas práticas que potencialize o ensino de ciências, dito de outro modo, 

compreendemos que a professora percebe a importância de transformações no ensino.  

É nítida a preocupação da professora ao considerar que as transformações não 

precisam acontecer sob críticas contra o método de ensino acima mencionado, e pelo qual 

constitui como parte fundamental da sua formação. Essa inquietude é perceptível quando 

Sabrina expõe os seguintes questionamentos: Me pergunto em que momento eles 

(professores) estão errando? Ou em que momento este (método) não é o certo? Quero 

dizer que o ensino/didática dos meus professores, desde a educação básica está me 

servindo hoje como inspiração para serem utilizados com você. 

Sobre este aspecto relembramos o que diz Nóvoa (2013) quando argumenta que por 

muito tempo os estudiosos da educação procuraram ignorar as relações pessoais entre os 

professores e seus alunos que estão inseridos no âmbito da escola, com isso foram dando 

significação a uma concepção de ensino mecanicista e sua centralidade nos conteúdos 

científicos, no ensino e na aprendizagem de conteúdo.  

Nóvoa (2013) advoga que no século XX essa concepção está cada vez mais 

perdendo força, tendo em vista que, não é mais viável ignorar as relações de convivência 

dos sujeitos no interior da escola e até mesmo fora dela. Entretanto, desde o final da 

segunda Guerra mundial os professores sofrem com as reformas na educação, 

considerando que a escola tinha a função de reeducar a sociedade, cabia aos professores, 

ainda sob ameaças de serem substituídos por ferramentas tecnologias de educação, a 

função de promover uma sociedade mais escolarizada e preparado para o nova dinâmica 

mundial advinda com a industrialização.  

Os professores foram sendo compreendidos como ferramentas para ensinar, como 

operários cuja função de exercer uma prática desprovida de significados e 

descontextualizada. Com isso foram modificando a estrutura da escola ao passo que o 

professor era compreendido pela sua funcionalidade técnica. Nesse sentido, o docente 

estaria cada vez fragmentado à sua funcionalidade tecnicista (NÓVOA, 2013).  

Identificamos que os relatos de Sabrina indicam vestígios desse período de 

fragmentação dos professores à sua funcionalidade tecnicista. Sendo assim, percebemos 

que a professora exprime sentimentos de culpabilidade pela crise na educação, na medida 

em que se compreende como profissional incompleta e que está diante de um desafio, 

expresso por meio da responsabilidade de ser professora. 

Observamos que preocupações semelhantes se mostram fortemente presentes nos 

relatos de Jaqueline: Então que passo a traçar o meu grande objetivo que é ser a 
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professora que irá fazer um ensino diferente ao te ensinar ciências [...]Mas o que é ser um 

professor diferenciado? Diferenciado do que e de que?... dos meus antigos professores? 

De professores que estão atuando? Diferenciado da escola? Da universidade? [...] 

Atualmente se fala que você deverá ser ensinado por professores que se distanciem de 

práticas que se resumem em monólogos, memorizações de fórmulas e cientistas, ensino 

por repetições (JAQUELINE). 

Evidenciamos um certo enfrentamento de Jaqueline frente aos objetivos exigidos 

para que se construa um ensino de ciências diferenciado, ainda que o relato exprime uma 

incógnita sobre que tipo de discrepância pode ser revelado a respeito do termo “professor 

diferenciado”. 

Jaqueline revela novamente a crítica mencionada anteriormente ao ensino de 

ciências tal como vem sendo posto, ou seja, um ensino meramente tecnicista. Nessa 

perspectiva, podemos observar neste fragmento de texto evidências de que a professora 

compreende, e com isso produz questionamentos, no que se refere à pertinência da crítica 

às práticas de professores que se aproximam de concepções de ensino, que ignoram as 

relações subjetivas pelas quais sintetizam os processos de ensino-aprendizagem dos 

conteúdos científicos.  

Retomamos a pensar sobre as ideias de Nóvoa (2013) para podermos dizer que cada 

professor é único, na sua forma de agir, de tomar decisões, entre outras características. 

Dessa maneira, ser único configura a identidade docente, de assumir a condição de ser 

dono do seu eu educador, e compreenda que sua prática pedagógica é fruto da sua 

experiência de vida e formação. 

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um 
produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção 
de maneiras de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em 
processo identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira 
como que cada um se sente e se diz professor (NÓVOA, 2013, p.16). 
 

Isso faz com que o professor exerça de forma consciente sua atuação e compreenda 

o campo conceitual em que sua prática mais se aproxima “a maneira como cada um de nós 

ensina está diretamente dependente daquilo que somos como pessoa quando exercemos o 

ensino” (NÓVOA, 2013, p. 17). 

Por assim dizer, é possível tecer considerações que revelam uma preocupação das 

docentes com o ensino de ciências. Com isso, a professora evidencia estar em um conflito, 

no qual de um lado existe a necessidade e os anseios do aluno, e do outro lado encontra-se 

as exigências institucionais impostas pelo currículo escolar.  
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De modo geral compreendemos a intenção revelada por Jaqueline e Sabrina de 

transformarem suas práticas, frente às necessidades de um fazer diferenciado. Dessa 

maneira, em meio a um discurso que critica um modelo de ciências tecnicista já 

estabelecido, é evidenciado um certo tipo de confronto que ocorre pelo esforço das 

professoras em não se limitarem somente as exigências curriculares estabelecidas, ao passo 

que compreendem as necessidades dos seus alunos e procuram fazer um ensino 

diferenciado. Nesse contexto, o texto a seguir trata das relações estabelecidas entre 

professor/aluno em processo de reflexão sobre a própria prática em meio a esse confronto 

que constitui a função social do ensino de ciências.  

 

4.2 O diálogo na relação professor aluno no ensino de ciências  
 

Neste eixo discutimos a importância da relação professor-aluno, sendo algo que as 

professoras destacam como essencial no ensino de ciências. Essa relação não é apenas 

relacionada ao cumprimento de ensinar o conteúdo, mas estabelece o contato humano. No 

relato abaixo, evidenciamos que Jaqueline sente a necessidade de aprender mais à medida 

que ao ensinar percebe que também precisa aprender, para manter o interesse dos 

estudantes pelas suas aulas: [...] Digo isto porque quando eu te ensino, me permito 

aprender junto a você não só em termos de conteúdo, mas sobre a experiência formativa 

que você irá me possibilitar vivenciando situações que só serão possíveis ao te ensinar 

(JAQUELINE).  

 
Nos relatos da professora há uma compreensão de que o aprendizado acontece na 

relação professor/aluno de modo colaborativo e mútuo sendo esse elemento indispensável 

no processo de ensino aprendizagem. Essa relação professor/aluno estão em consonância 

com as leituras de Delizoicov, (2009), Cachapuz (2005), Chassot (2003), em que os 

mesmos veem experiências de sala de aula, como elementos formativos que precisam ser 

compreendidas e estabelecidas na tríade aluno – professor – saber conhecimento. 

A professora relata que a formação do seu aluno não se limita a escola e que os 

espaços não formais também contribuem para a formação cidadã: mas penso que você 

aluno é a pessoa que está ao meu lado que juntos podemos aprender e ensinar, pois 

ninguém não sabe nada, nós nascemos destinados a aprender, com nossa família, escola, 

igreja, em todos os momentos da nossa vida  
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 É perceptível no relato de Jaqueline quando a mesma diz que “[...]nós nascemos 

destinados a aprender[...]” uma relação do aprender no sentido de buscar construir 

diferentes formas de ensinar. Assim: 

 
A relação com o saber é a relação com o mundo, com o outro e com ele mesmo, 
de um sujeito confrontado com a necessidade de aprender. [...] é o conjunto 
(organizado) das relações que um sujeito mantém com tudo quanto estiver 
relacionado com 'o aprender' e o saber" (CHARLOT, 2000, p. 80). 

 

A motivação da professora para ensinar parece estar associada ao interesse dos 

estudantes pelo conhecimento. Esse fator aparece como determinante na satisfação de 

Sabrina, ao ensinar ciências e, assim contribuir para as descobertas de seus alunos. A 

referida professora vê o seu aluno como um ser humano com infinitas possibilidades de 

aprendizagem que transcende o que a escola pode ensinar.  

Essa satisfação parece ter relação direta com o interesse dos alunos por suas aulas. 

Assim: me sinto reconhecida ao ver a sua participação e o brilho no olhar ao estudar esta 

disciplina que transforma o nosso ser, nossa vida, o nosso olhar sobre o mundo que nos 

cerca (JAQUELINE). No relato dessa professora de ciências sentimos que a mesma é 

comprometida e empenhada enquanto profissional, além disso, é o interesse dos estudantes 

pelo conhecimento que mobiliza a professora a se comprometer com o ensino e assim 

aprender cada vez mais para ensinar melhor. A professora se mostra apaixonada pela 

profissão. É o respeito e o empenho dos seus alunos em aprender que faz a professora se 

sentir valorizada e a buscar novas formas de ensinar e aprender.  

Dessa forma, o papel do professor passa a ser o de ensinar os estudantes a 

aprimorarem a aprendizagem. No relato da professora: [...] o meu papel com você não é o 

de transmitir os conhecimentos e conteúdos que domino, mas de discuti-los com você e te 

orientar a aplicá-los na sociedade em que você vive e atua (SABRINA), é possível 

perceber que a professora desenvolve um olhar individualizado para com seus alunos e que 

suas ações se situam na responsabilidade de ensinar para favorecer a aprendizagem. 

 Tendo em vista uma prática educativa comprometida, com a aprendizagem dos 

estudantes, requer do professor saber escutar os estudantes. Nesse sentido, o educador que 

escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, 

em uma fala com ele (FREIRE, 1996, p. 113). Assim, percebemos tanto nas falas de 

Jaqueline quanto no relato da Sabrina, a valorização do diálogo com os estudantes, com a 

cumplicidade de quem aprende junto e valorizando o que o outro tem a dizer.  

 A valorização do diálogo é comum às duas professoras. Nesse sentido o diálogo 

aparece como forma de superação de uma concepção de ensino tradicional onde o 
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professor era concebido como o detentor do conhecimento, além de vigiar, orientar e 

ensinar o conteúdo. Nessa concepção de ensino a metodologia resultava no relacionamento 

entre professor e aluno, de autoritarismo e disciplina, num contexto de formação de 

intelectuais a- críticos e passivos (LIBÂNEO, 2006). 

A professora Sabrina relata seu compromisso social com o ensino que se traduz em 

formar um cientista: [...] então, meu caro aluno, o meu grande o objetivo ao te ensinar 

Ciências é que você se torne “um cientista e não um sentista (SABRINA). Nesse sentido, o 

ensino precisa dos conhecimentos específicos desse campo do saber, a ciência. Assim 

percebemos uma aproximação do ensino tipicamente tecnicista no sentido de se dar ênfase 

ao conteúdo especializado da área: Nós professores, temos o “conhecimento poderoso”, 

como diz Michael Young, esse conhecimento que nos permite ensiná-lo para que você 

possa trilhar caminhos que te faça sentir vivo, ativo, um ser social e crítico 

(JAQUELINE). 

Esse “conhecimento poderoso” que Jaqueline cita tem relação com o conteúdo 

específico que precisa ser ensinado para se tornar um cientista. Dessa forma, a professora 

acredita estar preparando o seu aluno para se tornar um cidadão crítico. Nesse mesmo 

caminhar, valorizando os conhecimentos especializados, bem como o domínio conceitual, 

Sabrina também acredita cumprir as exigências da sociedade: O que quero dizer e que 

quando eu te ensino não estou medindo esforços para que você se torne um cientista no 

âmbito profissional e pessoal frente a uma sociedade que demanda de cidadãos com este 

perfil [...], de forma a incluir o avanço da Ciência e Tecnologia do mundo em que vivemos 

hoje, mesmo que isto demande de mim uma criatividade, formação e horas de estudo e 

planejamento (SABRINA). 

 Nos relatos das professoras é muito forte a preocupação com o compromisso social. 

Nas falas de Jaqueline e Sabrina percebe-se a preocupação com a função social do ensino. 

As professoras estão atentas as transformações do meio social que repercutem no ambiente 

escolar exigindo das mesmas, prática pedagógicas que mobilizem os estudantes no sentido 

de olhar para além dos muros da escola. Sobre tais práticas, Gadotti (2000, p.9) afirma que: 

 
Nesse contexto, o educador é um mediador do conhecimento, diante do aluno 
que é o sujeito da sua própria formação. Ele precisa construir conhecimento a 
partir do que faz e, para isso, também precisa ser curioso, buscar sentido para o 
que faz e apontar novos sentidos para o fazer dos estudantes. 

 

As professoras expressam que não são apenas técnicas que precisam utilizar para 

formar estudantes críticos.  Ao pensar em que metodologias utilizar, nos processos de 

ensino aprendizagem, o professor lança mão não apenas de técnicas, mas tem-se em suas 
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mãos uma decisão política. Para a dimensão do planejamento da ação pedagógica é 

importante considerar: o conhecimento sobre quem são os estudantes, em que realidades 

estão inseridos, que sujeitos queremos formar e para que sociedade (MELO; URBANETZ, 

2008).  

5 Tecendo outras considerações 

Caro leitor, consideramos que os termos das experiencias formativas relatadas por 

professoras de ciências que dão sentido as suas práticas pedagógicas, são compreendidos 

por meio das marcas deixadas por seus antigos mestres que as condizem para um ensino de 

ciências meramente tecnicista. Entretanto, apesar dessas marcas, as professoras se 

esforçam para oportunizar aos seus alunos uma prática mediada por questionamentos, 

reflexões e aprendizado. 

Evidenciamos as percepções expressas pelas professoras ao compreenderem que a 

formação não se dá somente na academia. Para Jaqueline e Sabrina a formação também 

ocorre nas suas experiências de sala de aula, no cotidiano da escola. As mesmas expressam 

suas necessidades formativas, a partir das percepções que têm de si mesmas, buscando 

compreender suas ações pedagógicas. 

Outro sentido que desvelamos nos relatados de Jaqueline e Sabrina, é a 

compreensão das professoras a partir de seus relatos que as mesmas se reconhecem como 

não detentoras do saber e expressam que privilegiam a autonomia e os saberes dos seus 

alunos. Assim as mesmas buscam o desenvolvimento de um saber a partir de uma relação 

de discussões e reflexões tendo como ponto de partida a aprendizagem do conteúdo. 

Em síntese, ao refletir sobre as influências de experiências formativas evidenciadas, 

por meio das narrativas sobre práticas pedagógicas, das professoras de ciências, Jaqueline e 

Sabrina, ficou evidenciado a intenção das mesmas em melhorar suas práticas, mobilizando 

saberes diferenciados tendo em vista um fazer diferenciado. As professoras revelam nos 

relatos o compromisso social com o ensino e consideram o conteúdo de ciências como 

tendo a centralidade na formação do aluno. Dessa forma, o aluno precisa ter domínio 

conceitual para se tornar um cientista. 
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Resumo 

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

A proposta da realização do XI Seminário Nacional do HISTEDBR, IV 

Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI e I Seminário 

Internacional do HISTEDBR, tem como centralidade a continuidade e ampliação das 

atividades desenvolvidas nos três Seminários anteriores. Com isso o presente Seminário 

apresenta-se como uma excelente oportunidade a apresentação e discussão de vários 

trabalhos relacionados a Educação, bem como a participação de estudantes da 

graduação e pós-graduação. 

Ao analisar as condições de trabalho do professor da educação básica, é possível 

identificar os fatores que propiciam a intensificação do trabalho docente. Através de 

situações cotidianas que estão relacionadas ao processo organizacional do seu trabalho, 

o professor vivencia conflitos, muitas vezes desanimadores.  

Considera-se metodologias ativas as estratégias de ensino que envolvem o aluno 

no processo de aprendizagem de forma ativa e comprometida. Neste cenário em que o 

aluno é corresponsável por sua aprendizagem, cabe ao professor ser um condutor do 

conhecimento. Existem vários modelos de ensino que viabilizam o envolvimento ativo 

do aluno no processo de aprendizado que são: aprendizagem baseada em problemas, 

aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida, estudos de caso, 

aprendizagem entre pares, entre outras. 

Entretanto as escolas públicas brasileiras se deparam com desafios cada vez 

maiores e distintos que impactam diretamente a aprendizagem dos seus educandos. 

Dentre eles, a organização escolar e metodologias tradicionais que discursam um 

pseudo protagonismo dos alunos, mas com práticas alicerçadas na transmissão de 

informações tendo o professor e o conteúdo ainda no centro do processo de ensino-

aprendizagem e que pouco contribuem para o desenvolvimento do pensamento reflexivo 

dos estudantes. 

Este trabalho está sendo desenvolvido no curso de Mestrado do Programa de 

Pós-graduação em Educação Básica da Universidade de Uberaba – UNIUBE, Campus 

2404

mailto:roselinemartins@yahoo.com.br
mailto:cilsoncf@gmail.com


 

 
 

Uberlândia e tem como propósito apresentar as diversas metodologias ativas que podem 

ser usadas dentro de sala de aula, motivando o aluno a aprender a Língua Portuguesa, 

tendo como principal ponto a importância do aluno ser protagonista de suas ações e de 

seu aprendizado, apresentando assim uma autonomia nos estudos e segurança daquilo 

que pretende.  

É importante ressaltar que para Saviani (1897) através da interação do professor 

e da participação ativa do aluno a escola deve possibilitar a aquisição dos conteúdos, 

trabalhando a realidade do aluno em sala de aula, para que ele tenha discernimento e 

poder de analisar sua realidade de uma maneira crítica e também a sua socialização, 

para que tenha uma participação consciente e autônoma na democratização da 

sociedade. 

 De fato, a escola é o local que prepara a criança, futuro cidadão, para a vida, e 

deve transmitir valores éticos e morais aos estudantes, e para que cumpra com seu papel 

deve acolher os alunos com empenho para, verdadeiramente transformar suas vidas. 

Destaca-se ainda o uso de metodologias ativas a serem desenvolvidas em sala de aula 

especificamente no ensino da Língua Portuguesa nos anos finais do Ensino 

Fundamental, pois é importante conhecer o contexto em que o aluno está inserido, isso 

facilita o preparo das aulas e assim, consegue-se alcançar os objetivos pretendidos na 

formação do aluno como sujeito social. 

A língua portuguesa apresenta inúmeras possibilidades dentro da realidade 

educacional, isso porque a presença da linguagem pode se mostrar nos contextos 

diversos, sendo que o professor pode trabalhar em busca do encantamento dos alunos 

pela linguagem, para que possam compreendê-la melhor. De acordo com Fonseca 

(2008), sobre o ensino de línguas, há uma grande preocupação relacionada à aquisição e 

produção da leitura e escrita com base na norma culta, através de conceitos tradicionais. 

Os conceitos do se falar e escrever bem exigia que o aluno dominasse as regras para que 

alcançasse sucesso na escola. 
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Diante dos desafios interpostos à educação de distintos níveis, modalidades e 

contextos, é importante retomar o significado, o sentido, as teorias e as possibilidades 

de desenvolvimento da prática pedagógica por meio de metodologias ativas. Contudo, 

na convergência entre espaços presenciais e virtuais surgem novos modos de expressar 

pensamentos, sentimentos, crenças e desejos, por meio de uma diversidade de 

tecnologias e linguagens midiáticas empregadas para interagir, criar, estabelecer 

relações e aprender. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997 apresentaram várias 

sugestões para o trabalho educacional com a leitura, destacando as questões presentes 

há tempos nas salas de aula.    Os professores podem também, adotar as metodologias 

ativas baseadas no conceito de ensino híbrido, usando as atividades e materiais lúdicos, 

para planejar suas aulas, tanto de modo presencial quanto online. Entretanto, a cultura 

digital demanda abertura e flexibilidade para conviver com fluxos diversificados de 

informações onipresentes, multiplicidade de letramento (ROJO, 2010). Logo, 

abordagem da leitura como uma prática que precisa estar pautada em várias 

metodologias, contanto que faça sentido para o aluno, dentro do contexto em que está 

inserido (PCN, 1997 apud CONSTANCIO et al., 2009).  

   Ainda dentro dessa temática, é papel do professor realizar a promoção de uma 

aula que se mostre como um espaço interativo e participativo, para que seja possível 

oferecer aos alunos condições de desenvolverem o gosto pela leitura, construindo o 

hábito dessa prática em sua vida (CONSTANCIO et al, 2009). Ao passo que o professor 

consegue incentivar o seu aluno a buscar novas formas de leitura, é possível que a 

relação com a leitura seja formada sem imposições, mas sim sob o princípio de que ela 

pode oferecer muito ao leitor. 

 Dessa forma, a dificuldade inicial está na adoção da tecnologia e para isto, ainda 

é necessário um trabalho profundo de compreensão de como se realiza este engajamento 

do professor.  Métodos como sala de aula invertida e personalização do aprendizado 

podem ser um “insight” positivo para instrumentalizar esse professor que deseja 

trabalhar com estas práticas. 

Além disso, outro desafio está em modelar as soluções educacionais para 

suportar estes métodos. É preciso reinventar a educação, analisar as contribuições, os 

riscos e as mudanças advindas da interação com a cultura digital, da integração das 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), dos recursos, das interfaces e 

das linguagens midiáticas à prática pedagógica, explorar o potencial de integração entre 
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espaços profissionais, culturais e educativos para criação de contextos autênticos de 

aprendizagem midiatizados pelas tecnologias.  

Por fim, a metodologia ativa se caracteriza pela inter-relação entre educação, 

cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por meio de métodos ativos e 

criativos, centrados na atividade do aluno com a intenção de propiciar a aprendizagem. 

O estudo da língua materna e o seu domínio é fundamental em quaisquer sociedades, 

pois é pelo conhecimento de sua própria linguagem que se torna possível uma 

comunicação de qualidade com seus pares, defendendo suas ideias e se posicionando 

socialmente. 

Nesse sentido, é fundamental que o docente tenha as condições de trabalho que 

permitam para descobrir as áreas de interesse de seus alunos, construindo uma relação 

com a língua portuguesa mais motivadora, e que contribuirá para o desenvolvimento de 

sua interpretação textual, favorecendo as mais variadas disciplinas. 

 O presente estudo pautou-se na abordagem de metodologias do ensino de língua 

portuguesa através de metodologias ativas incorporadas dentro de sala de aula, 

direcionando o aluno para a construção do conhecimento através uma prática 

pedagógica centrada na aprendizagem pela experiência e no desenvolvimento da 

autonomia do aprendiz. Essa concepção surgiu muito antes do advento das tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC), com o movimento chamado Escola 

Nova, cujos pensadores, como William James, John Dewey e Édouard Claparéd, 

defendiam uma metodologia de ensino voltada na aprendizagem pela experiência e no 

desenvolvimento da autonomia do aluno ( MORAN, 2017). 

Portanto, a educação não é uma preparação para a vida, ela acompanha a própria 

vida, o desenvolvimento do ser humano, sua autonomia e aprendizagem por meio da 

experiência e da reflexão sobre a experiência que impulsiona estabelecer relações, tomar 

consciência, construir conhecimento e reconstruir a experiência. 

1.1 Objetivos 

O objetivo deste estudo é ressaltar que são muitos os métodos associados às 

metodologias ativas com potencial de levar os alunos a aprendizagens por meio da 

experiência impulsora do desenvolvimento da autonomia, da aprendizagem e do 

protagonismo. Nesse sentido, ao tratar de problematização, sala de aula invertida, sala 

de aula compartilhada, aprendizagem por meio de projetos, contextualização da 

aprendizagem, programação, ensino híbrido, criação de jogos, entre outras. 
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O trabalho educacional direcionado ao ensino de língua portuguesa tem os 

mesmos obstáculos que o ensino de matemática, isso porque ambas as disciplinas são 

consideradas enfadonhas e desinteressantes. Neste sentido, mesmo que muitas vezes os 

alunos possam alegar que a disciplina é cansativa, cabe ao professor encontrar métodos 

que possibilitem a construção de um processo de ensino mais agradável e produtivo 

para os alunos. 

As aulas de língua portuguesa estão presentes desde o início do processo de 

alfabetização e ao passo que os alunos vão se desenvolvendo intelectualmente, novos 

conceitos e teorias são estudados, e não se pode negar que a língua portuguesa tem seu 

grau de complexidade, mas são questões que precisam ser compreendidas pelos alunos.  

Nesse sentido, o presente estudo volta-se para a problemática: Como ensinar 

língua portuguesa eliminando obstáculos a partir da prática de leitura e possibilitando 

que os alunos compreendem a importância do domínio da linguagem em suas vidas. 

A formação continuada de professores que atuam na Educação Básica, sua visão 

global e interdisciplinar dos aspectos que promovem uma educação de qualidade, 

principalmente os que consideram o cotidiano do aluno um meio educativo também será 

abordado.  Buscar-se-á também considerar temas emergentes que constituem a 

sociedade, estimulando a construção de metodologias didático-pedagógicas inovadoras 

a serem desenvolvidas nas diferentes situações de aprendizagem do aluno da Educação 

Básica. 

Dessa forma, o presente estudo volta-se para a problemática: Como ensinar 

língua portuguesa eliminando obstáculos a partir da prática de leitura e possibilitando 

que os alunos compreendem a importância do domínio da linguagem em suas vidas.  

O aprendizado em língua portuguesa se faz fundamental para a formação de 

todos os cidadãos. Isso porque, não basta saber se fazer entender na linguagem oral, a 

língua escrita bem articulada é imprescindível para que as pessoas possam contar com 

habilidades para posicionar-se na sociedade atual. 

Ressalta-se a formação continuada de professores que atuam na Educação 

Básica, isto é, uma visão global e interdisciplinar dos aspectos que promovem uma 

educação de qualidade, principalmente os que consideram o cotidiano do aluno um 

meio educativo. Busca-se também considerar temas emergentes que constituem a 

sociedade e despontam como desafios no contexto escolar, os quais devem fazer parte 

2408



 

 
 

da formação contínua   dos educadores que se preocupam com a formação integral dos 

seus educandos/as. Uma revisão conceitual que tem como objetivos: 

a) promover a formação continuada de professores da educação básica; 

b) estimular a construção de metodologias didático-pedagógicas inovadoras a 

serem desenvolvidas nas diferentes situações de aprendizagem do aluno da educação 

básica; 

c) trazer para a reflexão e o estudo acadêmico os problemas e desafios do 

Docente da Educação Básica, referente aos Anos Finais; 

d) explorar a mediação das Tecnologias da Informação e Comunicação no apoio 

à atuação pedagógica de professores de Educação Básica;  

 Para Moran (2017), é preciso adotar metodologias em que os alunos se 

envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões e 

avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes, por isso ressalta-se a tecnologia 

que por si só não é capaz de tornar a aula dinâmica, mas se bem utilizada e com 

educadores capacitados, pode contribuir para uma aula dinâmica e eficiente. Por 

exemplo, a utilização de estratégia de gamificação aliada ao conteúdo digital pode 

favorecer a aprendizagem. Tais estratégias, quando bem aproveitadas pelo professor, 

contribuem para o interesse do aluno, o tiram do papel de espectador e o colocam como 

protagonista. Os jogos mostram para o aluno o seu desempenho, engajando-o e 

estimulando-o. 

Dessa forma, destaca-se a aprendizagem por elaboração de projetos, isto 

é, permitir que os alunos desenvolvam a autonomia, trabalho em equipe, liderança e 

solução de problemas. Neste cenário, os alunos são agentes ativos do seu aprendizado e 

responsáveis pela execução do projeto, os quais podem contar ou não com as modernas 

tecnologias. 

Uma outra forma de trabalhar a metodologia ativa é a classe invertida ou, do 

inglês, flipped classroom, como o próprio nome indica, propõe uma inversão nas aulas 

tradicionais. Assim, os alunos devem ler o conteúdo em casa e o encontro em sala de 

aula é dedicado a discussões e resolução de questões. A classe invertida também ajuda a 

promover a dinamização do ensino uma vez que diminui a quantidade de aulas 

expositivas e teóricas. Essas são apenas algumas das tendências da metodologia ativa, 

que permitem uma aula dinâmica e mais eficiente, propiciando um desenvolvimento 

real dos alunos ( MORAN, 2017). 
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Sala de aula invertida no apoio às práticas para uma aprendizagem ativa, esse 

método tem por objetivo substituir a maioria das aulas expositivas por conteúdos 

virtuais. Ademais, nesse modelo o aluno tem acesso aos conteúdos on-line, para que o 

tempo em sala seja otimizado. Isso faz com que ele chegue com um conhecimento 

prévio e apenas tire dúvidas com os professores e interaja com os colegas para fazer 

projetos, resolver problemas ou analisar estudos de caso. Tal fato incentiva o interesse 

das turmas nas aulas, fazendo com que a classe se torne mais participativa. “As novas 

tecnologias surgem com a necessidade de especializações dos saberes, um novo modelo 

surge na educação, com ela pode-se desenvolver um conjunto de atividades com 

interesses didático-pedagógica”. (LEOPOLDO,2002, p.13). 

Já os discentes se beneficiam com um melhor planejamento de aula e com a 

utilização de recursos variados, como vídeos, imagens e textos nos mais diversos 

formatos. Afinal, cada um tem um jeito de aprender. Dessa forma, é possível melhorar a 

concentração e dedicação dos alunos também nos encontros presenciais, sem que os 

professores se desgastem. Portanto, as práticas de ensino-aprendizagem mais comuns 

nas metodologias ativas de aprendizagem estão interligadas as maneiras tradicionais 

supracitadas. 

Além disso, o professor não deve expor toda metodologia a ser trabalhada, a fim 

de que os alunos busquem os conhecimentos por si mesmos. Porém, é necessário que o 

educador dê um feedback nos projetos e mostre quais foram os erros e acertos. A aula 

quando é proposta dentro das metodologias ativas, isto é, o método da Aprendizagem 

Baseado em Problemas tem como propósito tornar o aluno capaz de construir o 

aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal por meio de problemas propostos 

que o expõe a situações motivadoras e o prepara para o mundo do trabalho. 

Enquanto a aprendizagem baseada em projetos exige que os alunos coloquem a 

“mão na massa”, a aprendizagem baseada em problemas é focada na parte teórica da 

resolução de casos. Logo, é importante dizer que, a prática pedagógica de Estudo de 

Casos tem origem no método de Aprendizagem Baseada em Problemas e se torna uma 

maneira também eficaz na aprendizagem, ou seja, o Estudo de Caso oferece aos 

estudantes a oportunidade de direcionar sua própria aprendizagem, enquanto exploram 

seus conhecimentos em situações relativamente complexas. 

Contudo, são relatos de situações do mundo real, apresentadas aos estudantes 

com a finalidade de ensiná-los, preparando-os para a resolução de problemas reais. 
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Temos ainda, a aprendizagem entre pares e times – em inglês, team based learning 

(TBL) –, como o próprio nome revela, se trata da formação de equipes dentro de 

determinada turma para que o aprendizado seja feito em conjunto e haja 

compartilhamento de ideias. 

Seja em um estudo de caso ou em um projeto, é possível que os alunos resolvam 

os desafios e trabalhem juntos, o que pode ser benéfico na busca pelo conhecimento. 

Afinal, com a ajuda mútua, se pode aprender e ensinar ao mesmo tempo, formando o 

pensamento crítico, que é construído por meio de discussões embasadas e levando em 

consideração opiniões divergentes. 

Quais são os benefícios das metodologias ativas? 

Por fim, é possível destacar a existência de vários benefícios tanto para a 

comunidade acadêmica quanto para a instituição de ensino com a utilização das 

metodologias ativas. Sendo que os alunos: 

 Adquirem maior autonomia; 

 Desenvolvem confiança; 

 Passam a enxergar o aprendizado como algo tranquilo; 

 Tornam-se aptos a resolver problemas; 

 Tornam-se profissionais mais qualificados e valorizados; 

 Tornam-se protagonistas do seu aprendizado. 

Para a instituição de ensino, os benefícios se mostram principalmente com: 

 Maior satisfação dos alunos com o ambiente da sala de aula; 

 Melhora da percepção dos alunos com a instituição; 

 Aumento do reconhecimento no mercado; 

 Aumento da atração, captação e retenção de alunos.  

2 Referencial Teórico 

 As obras de Dermeval Saviani têm como características marcantes a análise da 

sociedade brasileira em vários momentos histórico. No seu livro “Escola e 

Democracia”, Saviani (1987) procura esclarecer a situação da Educação e a sua relação 

com a sociedade ao longo do tempo; o livro aborda uma síntese   clara e didática as 

principais teorias da educação. Ele parte do fenômeno da marginalização e da 

concepção de sociedade que as principais teorias da educação trazem. No livro Saviani 

dá ênfase às teorias não-críticas e apresenta as principais diferenças existentes entre a 

pedagogia tradicional, pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. 
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  O autor contribui para o avanço das condições subjetivas necessárias ao 

cumprimento de grande tarefa por ele mesmo anunciado como prioritárias: a defesa e a 

produção de uma educação pública de qualidade para todos os brasileiros. Onde fala das 

correntes pedagógicas que influenciaram o panorama da educação brasileira nas últimas 

décadas. Trata das teorias da educação e seus problemas, explanando que a 

marginalização da criança pela escola se dá porque ela não tem acesso a esta, enquanto 

que a marginalidade é a condição da criança excluída. Ele apresenta a escola como o 

local que deve servir aos interesses populares garantindo a todos um bom ensino e 

saberes básicos que se reflitam na vida dos alunos preparando-os para a vida adulta. 

   Dermeval Saviani conclui deixando em evidência a relação entre educação e 

sociedade e que a responsabilidade dos professores é a de transformar cada aluno seu 

para que compreenda seus direitos e deveres para a efetivação de uma nação melhor 

para se viver. Assim, a partir de suas ideias a educação brasileira passou a ser analisada 

de dois modos: antes e depois de Demerval Saviani.   

  A escola é valorizada como instrumento de apropriação do saber e pode 

contribuir para eliminar a seletividade e exclusão social, e é este fator que deve ser 

levado em consideração, a fim de erradicar as gritantes disparidades de níveis escolares, 

evasão escolar e marginalização. 

  Através da interação do professor e da participação ativa do aluno a escola deve 

possibilitar a aquisição de conteúdos – trabalharem a realidade do aluno em sala de aula, 

para que ele tenha discernimento e poder de analisar sua realidade de uma maneira 

crítica -,  e a socialização do educando para que tenha uma participação organizada na 

democratização da sociedade, mas Saviani alerta para a responsabilidade do poder 

público, representante da política na localidade, que é a responsável pela criação e 

avaliação de projetos no âmbito das escolas do estado e município, uma vez que este é o 

responsável pelas políticas públicas para melhoria do ensino, visando a integração entre 

o aluno e a escola.   

Saviani (1987) alerta que o fracasso escolar é reflexo de fatores externos, tais 

como saúde, fatores psicológicos e cognitivos, bem como a ordem familiar.   

   A escola não resolve todos os problemas dos alunos, em contrapartida pode 

compensá-los mostrando que eles são capazes de desenvolver seu intelecto e contribuir 

para melhorar a sua própria vida. A escola é o local que prepara a criança, futuro 

cidadão, para a vida, e deve transformar valores éticos e morais aos estudantes, e 
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para que cumpra com seu papel que é acolher o aluno com empenho para 

verdadeiramente transformar suas vidas. Contudo O papel da educação é soberano, 

tanto para a elaboração de estratégias apropriadas e adequadas para mudar as condições 

objetivas de reprodução, como para a automudança consciente dos indivíduos chamados 

a concretizar a criação de uma ordem social metabólica radicalmente diferente 

(MÉSZAROS, 2008, p. 65). 

Segundo Freire (1991, p.16) “Não devemos chamar o povo à escola para receber 

instrução, postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar 

coletivamente da construção de um saber, que vai além do saber de pura experiência 

feito, que leva em conta as suas necessidades e o torne instrumento de luta, 

possibilitando-lhe transformar-se em sujeito de sua própria história” (...). 

Sendo assim, o que permitirá colocar em destaque o verdadeiro papel da escola 

elementar: ”a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber 

sistematizado” (SAVIANI,2005, p.14).  O ensino na concepção de Saviani (2005) 

significa produzir o saber, fazer com que aqueles que fazem parte do processo consigam 

absorver os conteúdos e transformar o meio onde vive em um local com igualdade de 

oportunidades 

    É possível perceber que em sua pesquisa, Saviani (2005) busca fomentar suas 

afirmações a partir de diversas fontes, consolidando assim seu pensamento e buscando 

transmiti-lo aos educadores que tem acesso à sua obra da maneira mais clara 

possível.  A educação é entendida como o ato de produzir, direta e indiretamente, em 

cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens, isso significa que a educação é entendida como mediação no seio 

da prática social global.  

     Saviani conclui suas observações no livro “Escola e Democracia” (1987), que 

o ensino não é somente pesquisa, onde o professor tem a função de estudar determinado 

tema e transmitir aos seus alunos, mas sim um artifício que deve ser utilizado de 

maneira inteligente, propondo atividades que permitam a resolução de problemas 

através do questionamento deles, levantamento de hipóteses pertinentes e 

experimentações, fazendo com que o aluno assuma a responsabilidade de sua própria 

capacidade de pensar e de se posicionar perante os desafios da vida. 

    Aprender é desenvolver a capacidade de processar informações e organizar 

dados resultantes de experiências ao passo que se recebe estímulos do ambiente. O grau 
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de aprendizagem depende tanto da prontidão e disposição do aluno quanto do professor 

e do contexto da sala de aula. Como passo inicial o professor precisa verificar aquilo 

que o aluno já sabe por procurar escutar e observar. O aluno por sua vez procura 

compreender o que o professor tenta explicar. Quando ocorre a transferência de 

aprendizagem significa que o aluno conseguiu sintetizar as informações e passou a ter 

uma visão mais clara superando assim sua visão confusa e parcial ( SAVIANI, 1987). 

  Ao analisar a história da educação, percebe-se que um dos fatores que 

contribuem para os baixos índices de aprendizagem é a evasão escolar, corrente desde 

os primórdios da educação no país, tornando mais difícil a construção da base 

educacional da nação, uma vez que grande parte da população não conta com um 

modelo de educação efetivo que sirva de modelo para futuras adaptações ( SAVIANI, 

1987). 

     É relevante ressaltar que o saber educacional, aquele que envolve a disciplina 

e o intelecto do aluno é importante, para que ele tenha base em uma sociedade que o 

pontua, seja nas provas da escola, do vestibular ou no alcance de metas em um futuro 

emprego, mas é preciso também durante o processo de aprendizagem, preparar esse 

aluno para saber se posicionar e analisar com maior profundidade e tenha uma 

capacidade de opinar, julgar, que deve ser trabalhada ainda na escola, preparando de 

fato, o cidadão para o futuro Sendo assim, o que permitirá colocar em destaque o 

verdadeiro papel da escola elementar: ”a escola é uma instituição cujo papel consiste na 

socialização do saber sistematizado” (SAVIANI,2005,p.14). 

    Enquanto os interesses educacionais não beneficiarem o povo, que 

verdadeiramente necessita deles para melhorar sua situação perante a sociedade, a 

educação brasileira não avançará, em termos de melhora qualitativa, pois as políticas 

públicas para a educação nacional não visam outro alvo senão interesses políticos, que 

buscam evitar qualquer reformulação que possam fazer o povo prosperar, e prejudicar o 

poder, por isso, é importante dizer que  segundo Mészáros (2005), educar não é mera 

transferência de conhecimentos, mas conscientização e testemunho de vida, uma vez 

que “[...] os processos educacionais e os processos sociais mais abrangentes de 

reprodução estão intimamente ligados” (MÉSZÁROS, 2005, p.25). 

3 Procedimentos Metodológicos  
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 A proposta da realização, A proposta da realização do XI Seminário Nacional 

do HISTEDBR, IV Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no 

Século XXI e I Seminário Internacional do HISTEDBR tem como centralidade a 

continuidade e ampliação das atividades. Pesquisa em sites governamentais, revistas 

científicas, estudo das metodologias ativas para uma educação inovadora segundo Lilian 

Bacich e José Moran, observação e registro pessoal da Escola da Ponte, situada em Vila 

das Aves em Portugal, instituição da rede pública estatal de Portugal ressaltando o 

espaço de múltiplas interações, cooperação e partilha. Escola modelo de metodologias 

ativas apoiada nos métodos do trabalho escolar do professor fundador dessa instituição 

José Pacheco.  

4 Resultados 

O presente estudo tem como resultado preliminar, um olhar apurado sobre as 

metodologias diferenciadas na Escola da Ponte e no futuro próximo, isto é, observação e 

registro pessoal da Escola da Ponte, situada em Vila das Aves em Portugal, instituição 

da rede pública estatal de Portugal ressaltando o espaço de múltiplas interações, 

cooperação e partilha. Escola modelo de metodologias ativas apoiada nos métodos do 

trabalho escolar do professor fundador dessa instituição José Pacheco.  

A Escola da Ponte assiste crianças entre 5 e 13 anos de idade é uma instituição 

pública de ensino localizada em Portugal, no distrito do Porto, e dirigida pelo educador, 

especialista em música e em leitura e escrita, José Pacheco. Lá, os alunos não são 

divididos em classes nem em anos de escolaridade. Portadores de necessidades especiais 

dividem o espaço com os outros alunos, sendo a biblioteca o local central da escola.  

Cada aluno e a maioria dos orientadores educativos são responsáveis por algum 

aspecto do funcionamento da escola e estes últimos acompanham todos os educandos e 

trabalham para que conquistem sua autonomia, compreendendo o porquê e o para quê 

estudar.  

           O estudo é feito em grupos heterogêneos e dinâmicos, mas ocorrem, também, 

individualmente e em duplas, cujo critério para formação é o interesse em comum. As 

crianças podem escolher o que estudar e com quem, e podem solicitar a ajuda de um 

professor, desde que façam por escrito um pedido de auxílio, deixando claro o que 

querem saber, o que já sabem e o que já fizeram para aprender. O educador se 

responsabiliza por orientar a pesquisa, que é feita, predominantemente, em livros e na 

internet.  
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           Há, também, a caixinha de segredos, onde os alunos deixam recados, pedidos de 

ajuda, desabafos, dentre outros, sendo esta uma forma, inclusive, de resolver questões 

relacionadas à tão discutida indisciplina. Para avaliação, feita de forma continuada, há 

vários instrumentos, inclusive a auto avaliação.  

Planos de aula (o que pretende saber e como proceder); relatório constando suas 

descobertas e jornal, com a publicação dessas; ata de assembleia – que ocorre 

semanalmente e é composta por alunos, pais, profissionais de educação e demais 

agentes educativos para resolver os problemas da escola em conjunto; quadro de 

solicitações de orientação; disponibilidade para ajudar os colegas; comparação entre o 

plano de atividades e impressões do trabalho realizado no dia.  

O aluno do Núcleo da Iniciação, primeira dos três ciclos da escola, é trabalhado 

a fim de aprender a: ser pontual, assíduo e zeloso por seus materiais e colegas; a 

cumprir suas tarefas, pedindo auxílio ao professor só quando realmente precisar; 

desenvolver sua criatividade e participação, com intervenções pertinentes; elaborar e 

atualizar seu plano de estudo; reconhecer suas falhas e acertos, nas auto avaliações; 

pesquisar, resolver conflitos e se comunicar – oralmente e por escrito – de forma clara e 

coerente.  

Desenvolvendo bem as atividades de grupo, pesquisa e auto avaliação, a criança 

passa para o Núcleo da Consolidação, procurando cumprir o currículo nacional 

destinado ao primeiro ciclo do ensino básico de forma autônoma, consolidando suas 

competências desenvolvidas na primeira fase.  

No terceiro e último núcleo, o do Aprofundamento, os alunos trabalham os 

conteúdos do segundo ciclo do ensino básico. Eles possuem total autonomia de seu 

tempo na escola, mas devem participar das aulas de educação física e de laboratório e 

podem fazer parte de projetos de extensão e de pré-profissionalização.  

A maioria dos pais de alunos da Escola da Ponte já pertenceu ao quadro de 

educandos da escola. Muitos deles, hoje, são pessoas autônomas e de destaque em suas 

profissões.  

5 Considerações Finais 

 Portanto, ao optar pela docência, o professor, além das competências e 

habilidades necessárias no seu campo de atuação, passa a ter o compromisso de 

aperfeiçoar conceitos e práticas pertinentes ao processo ensino-aprendizagem buscando 

alternativas viáveis para que os alunos compreendam, se aprimorem e saibam aplicar no 
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seu cotidiano os conhecimentos necessários para o exercício da cidadania plena. Dessa 

forma, além do domínio dos conteúdos, da didática, dos conceitos de 

interdisciplinaridade, uso de metodologias ativas, à docência requer atualização 

constante e busca permanente de novos saberes necessários inerentes à profissão.  

Assim, de acordo com Arroyo (2000), é importante trabalhar a humanização do 

educando e não estagnar o aluno como depósito de informação, trabalhar nele a 

afetividade, a amizade, o coletivo e principalmente o amor, entendendo o aluno e a sua 

necessidade cotidiana. Nesse sentido a escola e à docência podem ser mais humanas 

respeitando a necessidade de cada um. 

Na escola pode-se usar várias metodologias ativas e os mais variados recursos 

didáticos, porém, não teremos 100% de certeza na realização de todas elas, pode-se 

dizer que todas elas podem ser incorporadas conforme a didática, plano de aula e se 

segue o plano de ensino, tudo isso sob supervisão pedagógica do professor.  Logo, tem-

se a necessidade da valorização de recursos didáticos voltados para empatia 

disseminada em toda escola e também a prática da valorização das relações humanas. 
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A NOVA INSTITUCIONALIDADE DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA: POTENCIALIDADES E DESAFIOS

Ana Claudia Ferreira1

Maria de Fátima Rodrigues Pereira 2

Resumo

Nos  anos  1980  e  1990,  a  educação  brasileira  de  nível  médio  era  pensada,  pelos  que  a
estudavam e nela atuavam, através da problemática de garantir  formação de maior solidez
quanto  aos  conteúdos  ditos  das  humanidades,  postulando  tal  viés  para  alcançar  melhor
preparo na formação profissional. O resultado esperado era que, com a articulação entre o
saber  profissional  e  o saber  universal,  se  alcançasse a  formação integral.  Kuenzer  (1994)
aponta o desejo da sociedade por uma escola onde se articula o ensino das humanidades com
as transformações ocorridas no mundo do trabalho. Paradoxalmente, a reforma adotada nos
anos 1990,  ainda que surgisse em resposta  aos  anseios  de formação integral,  acabou por
reinstaurar a dicotomia entre formar para o mundo do trabalho e formar para o mercado de
trabalho,  como  se  o  primeiro  caminho  não  contivesse  o  segundo  por  natureza.  As  teses
apresentadas  neste  texto  inserem-se no  âmbito  do debate  das  relações  entre  o mundo do
trabalho e a educação, trazendo para o foco a criação dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia (IFs), ocorrida ao final do ano de 2008. Isto se deu em meio a um
projeto  que tem a educação profissional  e  tecnológica,  oferecidas  nestas instâncias,  como
sendo de caráter  emancipatório.  O presente texto tem por objetivo refletir  sobre a função
social dos IFs e dos profissionais da educação que neles atuam, bem como, sinalizar algumas
possibilidades  e  alguns  desafios  a  serem superados,  diante  de uma institucionalidade  que
engloba  o  tripé  ensino-pesquisa-extensão  e  a  verticalização  da  formação.  Para  a  sua
elaboração foi realizada uma pesquisa exploratória,  através do estudo de bibliografias que
abordam a temática proposta, sendo estas: cadernos pedagógicos propostos como material de
apoio à disciplina de História, Legislação e Políticas da Educação Profissional e Tecnológica
(EPT) no Brasil, ofertada na Especialização em EPT do Instituto Federal Catarinense; artigos
publicados  em  periódicos  científicos  da  área  de  educação  ou  em  anais  de  eventos,  e;
legislação  pertinente.  Contribuem  para  a  construção  deste  estudo  Bacelar  (2000),  Freire
(2001), Krieser (et al, 2017), Oliveira, (2014), Pacheco (2018), Silva e Terra (2013) e Zatti
(2016), dentre outros. Para os principais resultados e alcances deste estudo, observa-se que,

1 Mestre em Administração pela UFSC. Professora EBTT no Instituto Federal Catarinense. Doutoranda em 
Educação na Universidade Tuiuti do Paraná. E-mail: anaclauf2015@gmail.com.
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em Educação da Universidade Tuiuti do Paraná. Líder do Grupo de Pesquisa Trabalho Educação e Políticas 
Educacionais/CNPq. E-mail: maria.pereira@utp.br.
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quanto à proposta de educação emancipatória presente na lei de criação dos IFs, Zatti (2016)
confirma  em  seus  estudos  qualitativos  que  a  busca  por  uma  educação  efetivamente
emancipatória  vem tomando  força  e,  como se  espera,  encaminhando  a  construção  sócio-
histórica de um povo que reflete, escolhe, se posiciona e faz acontecer. Também constante na
criação dos IFs, a exigência de contribuir para o desenvolvimento local e regional, através da
transferência de tecnologia e inovação, Silva e Terra (2013) afirmam que a abrangência das
três dimensões – social, geográfica e desenvolvimento – durante a implantação dos IFs no
Estado do Rio de Janeiro  estão condizentes  com tal  objetivo.  Por  fim,  cabe considerar  a
importância de estudos que elucidem a efetiva presença dos IFs e suas contribuições para a
formação social brasileira, especialmente diante dos grandes desafios que se descortinam na
contemporaneidade para a educação no Brasil.

Palavras-chave: Educação integral emancipatória. Educação e o mundo do trabalho. Política
pública na educação.
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1 Introdução

Nos anos 1980 e 1990, a educação brasileira de nível médio era pensada, pelos que a

estudavam e nela atuavam,  por  intermédio  da problemática  de  garantir  uma formação de

maior solidez quanto aos conteúdos ditos das humanidades, acreditando ser por este viés a

forma  de  alcançar  melhor  preparo  para  a  formação  profissional.  Kuenzer  (1994,  apud

OLIVEIRA, 2014) aponta o desejo da sociedade por uma escola onde se articula o ensino das

humanidades com as transformações ocorridas no mundo do trabalho. O resultado esperado

era que, com a articulação entre o saber profissional e o saber generalizante, se alcançasse a

formação integral.  Paradoxalmente, a reforma adotada nos anos 1990, ainda que surgisse em

resposta aos anseios de formação integral, acabou por reinstaurar a dicotomia entre formar

para o mundo e formar para o trabalho, como se o primeiro caminho não contivesse o segundo

por natureza.

Marx (2008), fez a demonstração daquilo que chamou de “trabalho estranhado” (p.79),

explicando que a desconjunção entre trabalho e vida humana é uma determinação do sistema

capitalista  de  produção,  levando  à  relação  de  distanciamento  que  o  trabalhador  tem com

aquilo que produz, posto que não lhe pertence e adquire uma existência independente dele.

Para este  filósofo,  partindo da premissa de que o homem objetiva  o mundo em que vive

através de seu labor,  sob a égide do capital  o fruto do trabalho humano não se configura

apenas  em mercadorias,  resultando  também  na  transformação  do  próprio  trabalhador  em

mercadoria durante o processo produtivo. Como consequência “quanto mais o trabalhador se

desgasta trabalhando […], tanto mais poderoso se torna o mundo objetivo, alheio […] que ele

cria diante de si, tanto mais pobre se torna ele mesmo, seu mundo interior, [e] tanto menos [o

trabalhador] pertence a si próprio” (p.81).

Gramsci  (2007) teve  como foco em suas  reflexões  o processo de humanização do

homem,  seguindo de  perto  as  ideias  de Marx acerca  do trabalho  como transformação  da

natureza e do próprio homem. Procurou avançar as análises marxianas a partir das mudanças

históricas  impetradas,  em  um  contexto  onde  a  escola  pública  e  laica  é  defendida  pelos
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próprios  grupos  dominantes  e  onde  o  trabalho  adquire  ênfase  central,  posto  que  a  nova

sociedade  tem o  mundo  da  produção  como  referência,  sob  a  hegemonia  do  capital.  Sua

proposta  abrange uma nova compreensão  da  sociedade  e  suas  manifestações  em política,

cultura  e  educação,  postulando  a  necessidade  de  uma  transformação  intelectual  e  moral

(hegemonia) para a superação do modelo, que se instaurou mediante o mesmo mecanismo e

rompeu com o bloco histórico-feudal para criar a sociedade capitalista. Uma nova hegemonia

requer, para o autor, um nova ordem econômica, reformulando-se assim as posições sociais e

rompendo-se  com  a  separação  entre  governantes  e  governados,  dirigentes  e  subalternos,

capitalistas e trabalhadores. A sua defesa é por uma escola única, que igualmente possibilite a

todos os cidadãos se tornarem dirigentes, que forme o jovem “capaz de pensar, de estudar, de

dirigir ou de controlar quem dirige” (GRAMSCI, 2007, p.1547).

A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), ocorrida ao

final do ano de 2008, se deu em meio a um discurso que caracteriza a educação profissional e

tecnológica, oferecidas nestas instâncias, como sendo de caráter emancipatório. Remetendo às

ideias  gramscianas,  tal  política educacional  deve se efetivar  como promotora de um novo

equilíbrio  entre  o  trabalho  manual  e  o  trabalho  intelectual  do  jovem a  quem se  orienta,

possibilitando “[...] que o mesmo esforço muscular-nervoso, como elemento de uma atividade

prática geral, que inova perpetuamente o mundo físico e social, torne-se o fundamento de uma

nova e integral concepção de mundo” (GRAMSCI, 2007, p. 1551).

1.1 Objetivos

O presente texto tem por objetivo refletir sobre o papel  dos Institutos Federais e dos

profissionais da educação que nele atuam, bem como, sinalizar  algumas potencialidades e

alguns  desafios  a  serem superados,  diante  de  uma institucionalidade  que engloba o  tripé

ensino-pesquisa-extensão e a verticalização da formação.

2 Referencial Teórico

Contribuem para a construção deste estudo Bacelar (2000), Freire (2001), Krieser (et

al, 2017), Oliveira, (2014), Pacheco (2018), Silva e Terra (2013) e Zatti (2016), dentre outros.
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3 Procedimentos Metodológicos

Foi  realizada  uma  pesquisa  exploratória,  através  do  estudo  de  bibliografias  que

abordam a temática proposta, sendo estas: cadernos pedagógicos propostos como material de

apoio à disciplina de História, Legislação e Políticas da Educação Profissional e Tecnológica

(EPT) no Brasil, ofertada na Especialização em EPT do Instituto Federal Catarinense; artigos

publicados  em  periódicos  científicos  da  área  de  educação  ou  em  anais  de  eventos,  e;

legislação pertinente.

4 Resultados

Uma reforma do ensino médio que represente uma proposta de emancipação daquele

que a vivencia,  não deveria  ter  que responder à discussão sobre para quê serve o Ensino

Médio:  garantir  uma  formação  profissional  ou  formar  para  o  ensino  superior.

Desafortunadamente,  esta  dicotomia  sempre esteve  presente  nas  decisões  acerca  do tema,

denotando a dificuldade em sua superação.

Refletindo sobre as variadas ideias divulgadas por aqueles que estudam os reflexos de

propostas emancipatórias da educação, sobre o desenvolvimento de uma nação, este texto se

desenvolverá  em  duas  seções:  a  primeira  trazendo  à  tona  as  questões  da  educação

emancipatória e a segunda apresentando proposições de potencialidades e desafios nos IFs,

enquanto  opção  contemporânea  de  educação  profissional  articulada  e  integrada  com  a

educação básica.

4.1 Educação Emancipatória e Desenvolvimento

É no escopo da Lei 11.892/2008 que cria os IFs, mais especificamente no seu artigo

7º, inciso V, onde se denota a ideia de um ensino emancipatório como marca de uma nova

proposta  para  a  educação no país:  “estimular  e  apoiar  processos  educativos que levem à

geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento

socioeconômico local e regional” (BRASIL, 2008, grifos nossos). No entendimento de Zatti
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(2016),  a  lei  relaciona  a  emancipação  com  a  cidadania,  pressupondo-a  ao  alcance  do

desenvolvimento  esperado,  bem  como  à  transformação  do  contexto  onde  os  IFs  estão

inseridos. Na visão de Paulo Freire (2001), a cidadania é ainda mais do que uma presença nas

urnas  ou  uma  qualificação  por  localidade  geográfica.  É  na  cidadania,  “presença  crítica

máxima” (p.129) na história social de um povo, que o indivíduo se coloca participante, gestor

do destino histórico-social do seu lugar. Para Gramsci (2007) isto perpassa por uma reforma

intelectual  e moral,  possível a partir  da organização da cultura em uma projeto de escola

unitária,  com  vistas  a  educar  para  um  nível  superior  de  civilidade  e  para  a  quebra  da

dicotomia social.

Enquanto na reforma do ensino médio dos anos 1990 a prática se deu na consolidação

da separação entre a ciência e o trabalho, na modularização do ensino profissionalizante e na

retirada da responsabilidade do governo federal para com a formação de ensino médio geral,

ao fim da primeira década do novo milênio surgem os IFs, cuja inovação da proposta de

atuação está na educação que liberta, que dá voz e vez àquele que dela se serve, corroborando

assim com o pensamento freireano e gramsciano.

Analisando o modelo de educação científica, profissional e tecnológica dos IFs, Zatti

(2016) realizou um estudo qualitativo, problematizando as possibilidades emancipatórias do

referido  modelo.  Articulando  a  hermenêutica  de  Habermas  e  Freire  com  a  análise  de

documentos e entrevistas, o pesquisador apresenta, em seus resultados, convicção de se tratar

de um modelo capaz de levar à superação da dualidade da educação brasileira,  há muito

baseada  no princípio  educativo  tradicional  duramente  criticado  por  Gramsci  (2007),  para

quem a  educação  deve promover  ruptura  com uma concepção  fatalista  e  determinista  da

história, elevando o indivíduo a um posicionamento protagonista diante das relações sociais,

educado em uma escola que se fundamenta  no conceito de trabalho,  por meio do qual  o

homem transforma e socializa a natureza para atendimento de suas necessidades.

Discutindo seus achados, Zatti (2016) apresenta algumas sinalizações positivas, como

a abordagem educacional que remete à integração e superação da fragmentação e dicotomia

entre  capacitação  técnica  e  formação  humana.  Neste  sentido,  o  autor  afirma  que  seus

entrevistados  consideram  que  “a  racionalidade  instrumental  e  a  racionalidade
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comunicativa/dialógica  não  estão  separadas,  elas  são  emancipatórias  na  medida  em  que

ocorrem articuladas, pois ambas têm o mesmo pano de fundo como origem, o mundo da vida”

(p.1466). Outro ponto profícuo levantado pelo autor é a articulação entre trabalho-ciência-

cultura, através de atividades e representatividades variadas, tais como semanas acadêmicas,

eventos culturais, eventos científicos, participação em comissões e conselhos, instituição de

grêmios  estudantis  e  centros  acadêmicos,  dentre  outros.  Ressalta  que  tal  articulação  foi

destaca espontaneamente pelos entrevistados, através do reconhecimento de que as interações

qualificadas iniciam na sala de aula e permanecem através da participação em projetos de

pesquisa  e  extensão.  Um  terceiro  aspecto  relevante  que  o  pesquisador  elucidou  foi  a

existência de uma estrutura organizacional que estabelece espaços de atuação política para

docentes, servidores técnico-administrativos e discentes, através dos colegiados consultivos e

deliberativos,  promovendo  a  interação  entre  todos  os  agentes,  bem  como  o  potencial

educativo de tal prática.

Uma situação exemplificadora destas proposições é a realização bem sucedida, desde

2014, do Painel de Integração no  Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense (IFC).

Trata-se  de  uma  iniciativa  que  busca  propiciar  à  comunidade  escolar,  acadêmica  e

institucional maior compreensão e clareza da magnitude do processo ensino-aprendizagem.

Segundo Voss et al. (2015, p. 95), o objetivo principal desta ação é

[…]  despertar  nos  alunos  e  na  comunidade  interna  e
externa do IFC, a consciência de que a educação não é
uma simples sequência de informações soltas e isoladas.
Ela  é  a  ação  construtiva  e  interativa  entre  os  seres
humanos,  cujo  relacionamento  mútuo  produz,
invariavelmente, novos saberes, a partir dos antigos, o
que  torna  o  processo  ensino-aprendizagem,  algo
contínuo e sempre inacabado.

O evento  envolve  todos  os  estudantes  dos  cursos  de  ensino  médio  integrado  que

elaboram,  desenvolvem  e  expõem  trabalhos  realizados  sob  a  perspectiva  de  um  modelo

espiral de integração (VOSS et al., 2015), abrangendo disciplinas tanto técnicas quanto gerais

e  seus  variados  conteúdos,  integrados  para  alcançar  um  resultado  final  único.  Um  dos

trabalhos em destaque durante a primeira edição do Painel Integrador foi o Projeto Integrador

Suinocultura no Ensino Médio, que evidenciou a integração de quase todas as disciplinas da
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grade  curricular  do  terceiro  ano do curso  Técnico  em Agropecuária  integrado  ao  Ensino

Médio à disciplina da área técnica denominada Suinocultura. Os organizadores da primeira

edição afirmam que alguns dos resultados mais significativos observados foram: cooperação

entre  os  diversos  participantes  da  comunidade  escolar  e  acadêmica;  desenvolvimento  da

capacidade de trabalhar com autonomia, e; promoção da ideia de que conhecimento técnico

produzido  cientificamente  e  conhecimento  generalizante  de  mundo  são  parceiros  que

caminham juntos na estrada da construção da cidadania.

Retomando a perspectiva da criação dos IFs, o desenvolvimento local e regional aliado

à transferência de tecnologia e inovação figuram em suas finalidades, conforme o artigo 6º e

incisos I, II e IV (BRASIL, 2008):

I – ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades,

formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da

economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;

II  – desenvolver  a educação profissional  e tecnológica  como processo educativo  e

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais

e peculiaridades regionais;

IV – orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos

arranjos produtivos,  sociais  e culturais  locais,  identificados com base no mapeamento das

potencialidades  de  desenvolvimento  socioeconômico  e  cultural  no  âmbito  de  atuação  do

Instituto Federal.

Disto configura-se a busca por uma relação direta entre os IFs e o desenvolvimento

local e regional do contexto onde estão inseridos. É preciso que sejam implantados projetos de

ensino,  de  pesquisa  e  de  extensão  capazes  de  gerar  conhecimentos  a  partir  de  práticas

interativas  com  a  realidade  local.  Assim,  os  IFs  podem  contribuir  para  a  redução  das

desigualdades  sociais  e  regionais,  coadunando  com o pensamento  de  Bacelar  (2000)  que

assevera que o real desenvolvimento perpassa pela promoção do bem-estar social, através do

acesso a postos de trabalho e renda, e pela equalização do acesso aos direitos de cidadania.

Outro exemplo vivenciado no IFC Araquari é o evento anual denominado Semana de

Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPE). Em sua edição de 2017 foram apresentados diversos
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trabalhos relatando as ações efetivas, bem como as possibilidades, de atuação do referido IF

junto às comunidades. Tais relatos abrangem atividades que são realizadas no âmbito do tripé

ensino-pesquisa-extensão e acabam por promover alternativas para o desenvolvimento social,

econômico e cultural das populações do entorno. Para ilustração remete-se à ação de extensão

acadêmica  ocorrida  na  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  Amaro  Coelho,  do

município de Araquari, abordando o tema “reservatórios de leptospirose” junto aos estudantes

das  turmas  de  4º  e  5º  anos.  Através  de  uma  abordagem  lúdica,  tratou-se  do  risco  de

disseminação da doença em situações cotidianas daquela comunidade, como o contato com

águas de enchente e com possíveis animais reservatórios. Os realizadores desta ação alegaram

que os estudantes possuíam informações  iniciais  sobre o assunto,  incompletas,  confusas e

contraditórias  e que,  após a  ação,  reorganizaram este  conhecimento  prévio a  ponto de se

tornarem  multiplicadores  de  informação  junto  a  familiares  e  pessoas  da  comunidade

(NOGUEIRA et al., 2017).

Quanto  à  expansão  da  rede  federal  de  EPT,  Silva  e  Terra  (2013)  atentam para  a

importância  do  pressuposto  de  coordenação  e  governança  compartilhada  entre  as  esferas

municipal, estadual e federal, através do estreitamento das relações entre os diversos atores

sociais do território, a saber, IFs, associações comerciais e comunitárias, organizações não

governamentais, sindicatos dos trabalhadores e patronais, instituições de ensino particulares,

universidades,  além  dos  próprios  poderes  públicos.  Os  autores  afirmam  que  os  critérios

adotados pelo Ministério da Educação (MEC), quando da implantação do plano de expansão,

atenderam três  dimensões:  a)  social:  pela  universalização  de  atendimento  aos  municípios

populosos, com baixa renda per capta e percentual elevado de extrema pobreza; b) geográfica:

pela interiorização da oferta pública de EPT, e; c) desenvolvimento: pela construção de novos

campi em municípios com arranjos produtivos locais identificados e constituídos por grandes

investimentos.  Em suas  considerações,  afirmam que  a  abrangência  destas  três  dimensões

constitui-se em uma estratégia condizente com o objetivo de fomentar  o desenvolvimento

local e regional e que vem sendo positivamente implantada, ao menos na localidade alvo de

seus estudos, no caso o estado do Rio de Janeiro.  Pacheco, Pereira e Domingos Sobrinho

(2010)  asseveram  se  tratar  de  uma  proposta  inovadora,  no  sentido  de  priorizar  critérios
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técnicos  para  a  definição  das  localidades  onde  instalar  as  novas  unidades  de  IFs,  em

detrimento  dos  critérios  políticos  habituais.  Ao  pensar  na  criação  dos  IFs  como  política

pública  de  educação,  para  além dos  objetivos  emancipatórios  do  cidadão,  vislumbra-se  a

concretização dos princípios norteadores de uma nova política nacional, onde suas instituições

são  entendidas  como  bem público  e  devem ser  pensadas  a  partir  do  referencial  de  uma

sociedade,  que  busca  trabalho  e  renda,  bem  como  desenvolvimento  setorial,  ambiental,

econômico e social. Quanto a isso, Oliveira (2014) remete à Sacristán (1996) e aponta para o

caráter ideológico inerente às reformas educacionais, o que neste caso se apresenta como uma

alternativa  de desenvolvimento  e  construção republicana diversa daquilo  que vinha sendo

operacionalizado. Em sua opinião, a Teoria do Capital Humano teria sido o escopo teórico das

reformas no ensino médio brasileiro da década de 1990, preconizado pelo MEC à época, sob

influência dos organismos internacionais. Afirma que tais organismos levam em conta apenas

a formação de mão-de-obra adequada para o novo paradigma da reestruturação produtiva,

desconsiderando na prática educativa um momento fundamental para a construção de uma

consciência individual e coletiva mais reflexiva, atuante e solidária.

Sob  uma  perspectiva  econômica,  Mincer  (1958),  Schultz  (1964)  e  Becker  (1964)

(apud VIANA e LIMA, 2010) procuraram relacionar a influência do capital humano sobre o

crescimento de uma nação, propondo a educação como uma alternativa para a redução das

disparidades  econômicas  internacionais  e  ao  fortalecimento  das  economias  regionais.

Baseado na concepção dos fatores de produção da economia clássica, Krieser (1999,  apud

VIANA e LIMA, 2010) apresenta como fatores que determinam o crescimento econômico:

capital natural, capital construído, capital humano e capital social, sendo os dois últimos de

participação majoritária no crescimento econômico regional. Becker (1993,  apud VIANA e

LIMA,  2010,  p.139),  alega  que  “[…]  o  capital  humano  é  um  conjunto  de  capacidades

produtivas que uma pessoa pode adquirir, devido à acumulação de conhecimentos gerais ou

específicos, que podem ser utilizados na produção de riqueza”. Assim, tanto para este autor

como  para  Hirschman  (1961,  apud VIANA  e  LIMA,  2010),  o  nível  de  capital  humano

colabora para a solução de problemas e a superação de dificuldades regionais, o que contribui

tanto individual quanto coletivamente. Tais benefícios podem ser auferidos no presente e no
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futuro, o que leva os gastos com educação à categoria de investimentos, corroborando com os

discursos  divulgados  na  mídia  à  época  da  criação  dos  IFs  (PACHECO,  PEREIRA  e

DOMINGOS SOBRINHO, 2010).  Uma pesquisa recente realizada por Krieser  et al (2017),

tendo  como  tema  a  eficiência  técnica  da  educação  nos  IFs  do  Brasil,  considerou  a

contribuição  da  Teoria  do  Capital  Humano,  inspirando-se  em Hanushek  (1986),  Oliveira

(2014) e Trigueros (2011), que correlacionaram o desempenho de entradas (inputs) no alcance

de saídas (outputs) na área da educação. Em seu estudo, os autores procuram elaborar um

modelo para mensurar a eficiência da educação, sem deixar de apontar para a complexidade

de tal empreitada, haja vista que, seja qual for o input escolhido, haverá constante influência

de fatores não controláveis, além da questão sobre a real associação destes com os  outputs

considerados. Ainda assim, os autores concluem, a partir de suas medições, que os cidadãos

brasileiros estão sendo beneficiados com a atual política de alocação de recursos nos IFs,

fazendo um ranqueamento de eficiência entre 19 destas instituições, escolhidas por possuírem

todos os dados necessários, de acordo com a metodologia adotada. Chama a atenção que neste

rol o IFC, que vem servindo de exemplificação neste texto, foi classificado em terceiro lugar e

considerado como exemplo de melhores práticas (benckmarking) para os demais IFs que não

conseguiram se classificar.

Frigotto (2009) trata da questão do economicismo na educação afirmando seu caráter

falso, posto que “situa a educação como um capital (humano) motor do desenvolvimento e da

superação da  desigualdade  entre  nações  e  entre  classes  ou grupos  sociais,  sem alterar  as

relações de poder e de classe (as circunstâncias) que produzem a desigualdade” (p.71-72).

Afirma que o trabalho como princípio educativo não está vinculado às dimensões de projetos

e métodos pedagógicos, alguns inputs em análise nos modelos pautados na Teoria do Capital

Humano,  mas  a  uma  concepção  sócio-histórica  da  educação  enquanto  processo  social,

visando  o  desenvolvimento  das  bases  sociais,  culturais  e  científicas  para  a  superação  do

modelo atual. Para este autor, o vigente caráter regressivo da teoria social e educacional se

torna  objetivo  na ideologia  das  competências  e  da empregabilidade,  por  meio  da qual  se

dissemina  a  ideia  de  que não há  lugar  para  todos  e  de  que isto  não é  um problema da

coletividade e sim de cada indivíduo, mais ou menos capaz de se adequar aos ditames do novo
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modo de produção flexível, ou seja tornar-se intelectual, emocional e afetivamente produtivo.

O senso  comum deste  ideário  acaba  por  encobrir  as  relações  de  classe  na  produção  e  a

realidade  de  que aqueles  que se encontram em condição precária  de educação o são por

determinação do sistema, que os coloca como classe explorada. A adoção de modelos a partir

da  Teoria  do  Capital  Humano  para  explicitar  a  realidade  da  educação,  conforme

operacionalizado por Krieser et al (2017), corrobora com o entendimento de Frigotto (2009)

de  que a regressão também se apresenta  no campo dos referenciais  teóricos,  manifestada

“pelo frequente abandono da busca da compreensão das contradições e conflitos, e migra-se

para o campo das antinomias e das análises dicotômicas ou estruturalistas” (p.75).

De volta  à legislação de criação dos IFs,  no artigo  6º,  inciso III  observa-se como

finalidade e característica: “promover a integração e a verticalização da educação básica à

educação profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de

pessoal e os recursos de gestão”. Neste quesito, Zatti (2016) chama a atenção para o fato de

que a integração e a verticalização estão relacionados tanto à educação profissional quanto à

superior. Considerando-se que os IFs caracterizam-se, de modo geral, pela oferta do ensino

técnico integrado ao ensino médio,  do ensino superior e da pós-graduação, nesta proposta

educativa a integração e a verticalização devem estar presentes em todos os níveis ensino. Em

sua pesquisa, o autor afirma que “A interação entre alunos de diferentes níveis de ensino de

um mesmo eixo tecnológico,  bem como a interação também nas atividades de pesquisa e

extensão, possibilita um espaço formativo emancipatório” (p. 1473). Para Pacheco, Pereira e

Domingos Sobrinho (2010), a verticalização inerente à existência dos IFs é uma marca que os

diferencia das universidades, constituindo assim uma nova institucionalidade:

São instituições de educação superior, mas também de
educação  básica,  e,  principalmente,  profissional,
pluricurriculares  e  multicampi; terão  na  formação
profissional, nas práticas científicas e tecnológicas e na
inserção territorial os principais aspectos definidores de
sua existência (p. 79).

Voltando a Zatti  (2016), vê-se que a verticalização é um compromisso com toda a

sociedade, que vem sendo praticado por intermédio da oferta de cursos em diferentes níveis,

concentrados em eixos tecnológicos  específicos.  Oliveira e Cruz (2017, p.  652) falam em
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“polivalência  por  nível  de  ensino”,  ao  tratar  da  ação  dos  profissionais  docentes  nos  IFs.

Propõem a exigência de múltiplos saberes a estes profissionais, bem como a capacidade de

trânsito em diferentes áreas. A sedimentação do princípio da verticalização do ensino nos IFs

perpassa pela capacidade de seu corpo docente em transitar  e dialogar, simultaneamente e

articuladamente, nos níveis básico e superior de ensino, tendo a formação profissional como

cerne (PACHECO, PEREIRA e DOMINGOS SOBRINHO, 2010).

4.2 Potencialidades e Desafios nos IFs

Sem a  pretensão  de  esgotar  o  tema,  cabe a  discussão de  alguns  pontos  acerca  da

inovadora institucionalidade dos IFs. Tendo em foco, inicialmente, a proposta emancipadora

de educação,  declarada  já  na  lei  que  cria  os  IFs  e  preconizada  em todos os  documentos

originados nas instâncias  pertinentes  do poder  então empossado,  vale compreendê-la  para

além de um discurso que fala às expectativas da sociedade,  esvaziada da cidadania a que

remete Freire (2001) e Gramsci (2007). No que tange ao governo federal, ações legitimadoras

desta nova proposta denotam a busca por sua aplicação, desde a revogação dos aparatos legais

contrários até a constituição de uma rede federal de EPT, cuja manutenção se traduz, dentre

outros, pelo Termo de Acordo de Metas e Compromissos e pelo Plano de Expansão da EPT.

Ainda que tendo sofrido uma desaceleração a partir da crise política de 2015, o cumprimento

dos escopos sugeridos nestes documentos vem sendo realizado. Quanto à operacionalização

da  educação  emancipadora,  no  que  concerne  aos  agentes  atuantes  internamente  aos  IFs,

apresenta-se  a  potencialidade  de  reformulação  dos  projetos  pedagógicos  dos  cursos  já

oferecidos, bem como a constituição de novos, de forma a tornar viável e factível o preceito

da  integração  de  conhecimentos,  considerando  a  amplitude  das  relações  interpessoais,

presentes na realidade dos IFs, como princípio educativo e formador. Ao mesmo tempo que

potencialidade,  a  integração  nos  currículos  se  apresenta  como  um  grande  desafio,  por

representar  experiência  ainda  em  constituição  e  sem  modelos  deterministicamente

reconhecidos.

Quanto  ao  desenvolvimento  local  e  regional,  os  IFs  vêm buscando  suas  fórmulas

apropriadas a cada contexto. Enquanto que para alguns é a pesquisa científica a encarregada
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de dar início ao processo de intervenção na realidade, para outros isso vem se dando através

de ações de extensão. As ações de ensino, propriamente ditas, por vezes carecem se ancorar

no cotidiano das comunidades,  pelo fato de que grande parte  de seus docentes não estão

preparados para assim atuar, devido a processos de recrutamento (concursos públicos) que

privilegiam a formação técnica e desconsideram a formação pedagógica. Este fato também

impacta como um desafio, no que tange a atuação verticalizada proposta no modelo dos IFs.

Sem  um  preparo  pedagógico  adequado,  não  é  possível  realizar  a  transposição  dos

conhecimentos científicos, adquiridos por intermédio de uma sólida formação especializada, a

níveis tão diferenciados como o ensino médio, o ensino superior e o ensino de pós-graduação.

Sendo assim, uma formação pedagógica de seu corpo docente, que seja abrangente em termos

numéricos e acessível em termos de linguagem e operacionalização, é um dos desafios que os

IFs necessitam enfrentar e suplantar de maneira efetiva.

5 Conclusões ou Considerações Finais

Quanto à proposta de educação emancipatória, presente já na lei de criação dos IFs,

Zatti  (2016)  confirma  em  seus  estudos  qualitativos  que  a  busca  por  uma  educação

efetivamente  emancipatória  vem  tomando  força  e,  como  se  espera,  encaminhando  a

construção sócio-histórica de um povo que reflete, escolhe, se posiciona e faz acontecer. Um

exemplo real desta busca é o Painel de Integração, realizado pelo IFC Campus Araquari desde

2014,  avaliado pelos  organizadores  da primeira  edição  como uma excelente  estratégia  de

promoção da parceria  entre  os conhecimentos  técnico-científico e generalizante,  tendo em

vista a construção da cidadania de todos os envolvidos.

Dentre as finalidades constantes na lei de criação dos IFs está a contribuição para o

desenvolvimento local e regional pelo caminho da  transferência de tecnologia e inovação.

Silva e Terra (2013), ao estudarem a implantação dos IFs nas localidades do Estado do Rio de

Janeiro,  afirmam  que  a  abrangência  das  três  dimensões  –  social,  geográfica  e

desenvolvimento – condizem com o objetivo de fomentar o desenvolvimento local e regional.

2433



Uma demonstração do empenho neste sentido é o projeto de extensão acadêmica realizado

pelos acadêmicos do Bacharelado em Medicina Veterinária do IFC Campus Araquari, junto à

Escola  Municipal  de  Educação  Fundamental  Amaro  Coelho,  daquele  município.  Lá  os

estudantes  de 4º e 5º anos aprenderam sobre o risco de disseminação da leptospirose em

situações cotidianas através de abordagens lúdicas, que permitiram-lhes a reorganização do

conhecimento prévio e a condição de multiplicadoras dos cuidados junto à comunidade.

Em termos de definição das localidades de instalação dos IFs, a realidade atual parece

ser uma proposta inovadora,  já que prioriza critérios  técnicos  em detrimento dos critérios

políticos habituais (PACHECO, PEREIRA e DOMINGOS SOBRINHO, 2010).

A  influência  dos  organismos  internacionais,  ao  defenderem  a  Teoria  do  Capital

Humano  como  escopo  teórico  para  a  construção  das  reformas  educacionais  em  países

dependentes,  denota-se à Oliveira (2014) como uma visão míope e enviesada por: focar a

formação de mão-de-obra, capaz de servir ao paradigma atual de reestruturação produtiva e

plácida quanto à manutenção da hegemonia do capital sobre o trabalho, e; desconsiderar a

educação como uma estratégia de instauração de uma coletividade melhor reflexiva, atuante e

solidária. Tanto para Becker (1993) quanto para Hirschman (1961) (apud VIANA e LIMA,

2010), o nível de capital humano é um dos fatores que colabora diretamente para a superação

de problemas  e  dificuldades  regionais,  contribuindo  efetivamente  para  o desenvolvimento

local.  Mais do que nunca a educação necessita estar em um planejamento de nação e não

apenas em planos de governo que pretendem angariar a simpatia de uma sociedade com vistas

à manutenção das forças no poder. Krieser et al. (2017) buscaram analisar a eficiência técnica

da  educação  nos  IFs  do  Brasil,  tendo  por  fundamento  a  Teoria  do  Capital  Humano  e

concluíram  por  uma  alocação  positiva  dos  recursos  com  a  implantação  dos  IFs,  cujos

benefícios são efetivamente revertidos aos cidadãos brasileiros. No ranqueamento feito pelos

autores,  o  IFC  consta  em  terceiro  lugar  e  é  considerado  benchmarking para  outros  não

classificados.

Quanto à nova institucionalidade inerente aos IFs, denotada por  Pacheco, Pereira e

Domingos Sobrinho (2010) por conta da exigência de integração e verticalização constantes

na sua lei de criação, trata-se da marca que os diferencia das universidades. Tal obrigação
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vem sendo honrada, segundo Zatti (2016) através da oferta de cursos em diferente níveis e em

eixos  tecnológicos  específicos.  Para Oliveira  e  Cruz (2017),  a  atuação docente  nos  IFs  é

caracterizada pela polivalência, já que circulam entre os diferentes níveis de ensino, exigidos

assim de multiplicidade de saberes e capacidade de trânsito em diferentes áreas.
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Resumo 

A apresentação objetiva expor uma proposta de trabalho desenvolvida em uma 
disciplina da licenciatura em História cuja ideia principal trata do conhecimento como 
base para as transformações sociais e que o sistema escolarizado pode ser local de 
desenvolvimento de tais conhecimentos. A fim de explorarmos tal concepção o 
referencial teórico escolhido vem das seguintes autorias: Karl Marx (1984), David 
Harvey (1993), L. S. Vigotski (2009),  Libâneo (2010) e Sforni (2004). Sforni & Galuch 
(2009), autores que muito têm contribuído para o alargamento do pensamento 
educacional que propicia os alunos a formar um posicionamento crítico para o 
entendimento e enfretamento de sua condição sócio econômica. Inicialmente apontamos 
que a escola é aqui entendida como local em que é possível o desenvolvimento psíquico 
dos alunos, permitindo a emancipação humana,  pois concordando com Libâneo (2010) 
um conteúdo tratado como conhecimento científico, portanto embasado na teoria, 
desenvolve cognitivamente os estudantes de qualquer idade escolar, ou ainda com 
Vigotski (2009), que afirma que o homem para se humanizar criou símbolos e instrumentos 

e todo esse sistema simbólico produzido pela humanidade foram se acumulando e 
transformando-se em conhecimento científico, e a criança dever ser conduzida a se 
apropriar desses signos, desse conhecimento através da mediação de um adulto.  O 
trabalho consiste em levar aos discentes do curso de licenciatura em História um 
referencial bibliográfico que o auxilie na composição de um material didático que seja 
utilizado em suas aulas-regências visando essa mediação, afim de que os alunos ensino 
fundamental, 6ºano ao 9º ano, e do ensino médio atendidos no estágio supervisionado 
tenham condição de se apropriar desse conhecimento. O resultado da experiência 
pedagógica aqui tratada tem oportunizado a elaboração de aulas de história cujo 
conteúdo auxilia aos estudantes do ensino básico experiências de desenvolvimento de 
conceitos históricos fundamentais para o entendimento do presente e projeção para o 
futuro. 
 
Palavras-chave: Conhecimento. Desenvolvimento. Formação de Professores. 
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Compreender e identificar as teorias pedagógicas e suas implicações nas práticas 

escolares da contemporaneidade foi um dos desafios nos colocados no início deste 

percurso. Para que tivéssemos sustentação teórica para tal empreitada foram propostas 

as leituras dos seguintes teóricos: Bogdan Suchodolski, Karl Marx, J. A. Comênio, 

Joahann Friedrich Herbart, Leonel Franca, I. Kant, John Dewey, Anísio Spínola 

Teixeira, David Harvey, B. F. Skinner, Paulo Freire, L. S. Vigotski e D. Saviani, 

levando-nos a pensar as transformações econômicas, políticas, científicas e tecnológicas 

e a educação como expressão e resposta às transformações sociais da sociedade 

capitalista. 

A análise destes autores e suas teorias nos possibilitam além de entendê-los 

dentro de seu contexto histórico, identificá-los, ainda hoje, nas práticas de professores 

nas escolas brasileiras e pensar como podemos trazê-los para nos auxiliar na construção 

de uma escola que possibilite a formação de homens e mulheres que contribuam na 

construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa e democrática.  

 É válido situar que quando supomos esta formação pensamos em uma escola 

que exerça “papel especial na possibilidade de inserção do homem na coletividade como 

cidadão pleno, sendo ela considerada a maior responsável pela construção de bases para 

o desenvolvimento psíquico” (SFORNI, 2004, p.12) e que a “escola para a democracia e 

para a emancipação humana é aquela que, antes de tudo, através dos conhecimentos 

teóricos e práticos, propicia condições do desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral 

dos alunos” (LIBÂNEO, 2010, p. 5). 

Partindo destes pressupostos de escola e conhecimento, vamos explanar sobre a 

sociedade em que estas estão inseridas, para cumprir tal tarefa é necessário 

visualizarmos a sua formação, para isto contextualizaremos os acontecimentos que 

marcaram o início da indústria moderna, no século XVIII, na qual homens, mulheres e 

crianças foram transformadas em “força motriz numa máquina ferramenta sobre o 

objeto do trabalho” (MARX, 1984, p. 428), assim como as transformações do final 

século XX, em que  

2438



 

 

[...] são abundantes os sinais e marcas de modificações em processos de 
trabalho, hábitos de consumo, configurações geográficas e geopolíticas, 
poderes e práticas do Estado etc., mas que, ainda vivemos em uma sociedade 
privilegiar a produção em função de lucros permanece como o princípio 
organizador básico da vida econômica (HARVEY, 2004, p. 117). 

Na segunda metade do século XVIII na Grã-Bretanha presenciaram-se 

transformações nas manufaturas, nas quais a produção mecanizada representou antes do 

aumento da produção e a manutenção dos lucros, o sacrifício de milhares de 

trabalhadores e de sua prole, pois “não significou a diminuição do trabalho empregado, 

mas a diminuição do trabalho pago” (MARX, 1984, p.448). Outros pontos 

desfavoreceram os trabalhadores naquele momento, lembramos que no período havia 

abundância de mão-de-obra entre os ingleses desfavorecidos economicamente, portanto 

não havia necessidade do uso da máquina, mas havia necessidade de baixar os salários, 

que ficaram quase irrisórios.  

Ponto importante de ser trazido neste momento em que discutimos o limiar do 

capitalismo é frisar as consequências imediatas da produção mecanizada sobre os 

trabalhadores, principalmente sobre o trabalho de mulheres e crianças, que passam a ser 

mais visados, pois as máquinas pouco necessitavam de força muscular, e com o 

excedente de mão-de-obra, podiam-se empregar mais o trabalho feminino e de menores, 

aumentando o número de assalariados no mercado e barateando ainda mais os 

pagamentos feitos aos que produziam. Sobre esta passagem Marx esclarece: 

Lançando a máquina a todos os membros da família do trabalhador no mercado 

de trabalho, reparte-a o valor da força de trabalho do homem adulto pela família inteira. 

Assim, desvaloriza a força de trabalho do adulto. A compra, por exemplo, de 4 forças de 

trabalho componentes de uma família talvez custe mais que a aquisição, anteriormente, 

da força de trabalho do chefe da família, mas em compensação se obtêm 4 jornadas de 

trabalho no lugar de 1, e o preço da força de trabalho cai na proporção em que o 

trabalho excedente dos quatro ultrapassa o trabalho excedente de um. (MARX, 1984, p. 

450) 

 

2439



 

 

Anteriormente, às mudanças que o emprego da maquinaria trouxe para a vida 

dos trabalhadores, a manufatura já lhes havia causado consequências desastrosas, 

primeiramente porque ele não poderia nem mesmo contar com a possibilidade de 

produzir longe das fábricas, pois os meios de produção estavam sobe jugo do capitalista, 

sua força de trabalho individual perde espaço, ele torna-se acessório da oficina 

capitalista.  E segundo, que se tornando acessório, ele perde parte considerável de 

desenvolver seu conhecimento, pois sabemos que o trabalho nas manufaturas foi 

dividido, cada qual cumprindo sua parte da produção, e com o passar do tempo o 

trabalhador não consegue intelectualizar o material produzido. A fala de W. Thompson 

citada por Marx revela bem esta perda.  

“O homem de saber e o trabalhador produtivo se separam completamente um 
do outro, e a ciência em vez de permanecer em poder do trabalho, em mãos 
do trabalhador para aumentar suas forças produtivas em seu benefício, 
colocou-se contra ele em quase toda parte ... o conhecimento torna-se um 
instrumento que pode separar-se do trabalho e opor-se a ele (Op. Cit. MARX, 
1984, p. 414).      

A degeneração intelectual do trabalhador foi notada por teóricos como Adam 

Smith, que recomendou que o Estado interviesse e criasse o ensino popular, mas de 

forma homeopática, apenas para que o trabalhador continuasse a produzir, o ensino 

deveria ser de forma prudente, no entanto alguns de seus contemporâneos vão alertar 

sobre os gastos e os perigos de instruir os trabalhadores, segundo Ferguson:  

É a arte de pensar, nesta época em que tudo se separa, pode se tornar um 
ofício especial”, e para Garnier, a instrução popular contraria as leis da 
divisão do trabalho e adotá-la “seria proscrever todo o nosso sistema social” 
(op. cit. MARX, 1984, p. 415).  

Se o ensino popular era visto com desconfiança por parte de alguns intelectuais 

da época, pouco ou nada representando para os filhos dos trabalhadores em forma de 

melhorias, e embora os trabalhadores houvessem conquistado a limitação do trabalho 

feminino e infantil nas manufaturas, eram fragrantes as tentativas de driblar a lei e 

empregar menores de treze anos nas fábricas, principalmente os que aparentassem mais 

idade.  

A queda surpreendente e vertical no número de meninos empregados com menos 

de 13 anos, que frequentemente aparece nas estatísticas inglesas dos últimos 20 anos, 
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foi em grande parte, segundo o depoimento dos inspetores de fábrica, resultante de 

atestados médicos que aumentavam a idade das crianças para satisfazer a ânsia de 

exploração do capitalista e a necessidade de traficância dos pais. Em Bethnal Green, 

distrito de Londres, todas as manhãs de segunda e terça-feira, realiza-se publicamente 

leilão em que crianças de ambos os sexos, a partir de 9 anos, se alugam diretamente às 

fábricas de seda de Londres (MARX, 1984, p. 453).  

O definhamento físico e intelectual das crianças trabalhadoras das fábricas e 

minas do período inicial da chamada Revolução Industrial foi tamanha que forçou o 

próprio parlamento Inglês a regulamentar o trabalho dos menores, segundo Maurice 

Niveau com a lei de 1844 “reduziu-se o trabalho infantil a meio período, pois meio dia 

devia ser consagrado à escola [...]” (NIVEAU, 1969, p. 146), porém estas escolas, em 

um primeiro momento, não ofereciam instrução, nem qualquer tipo de ensinamentos, 

pois eram somente locais em que crianças ficavam três horas sem nada a fazer, 

conforme relatos dos próprios inspetores responsáveis em averiguar as condições das 

escolas3, só esperando o atestado que comprovava a frequência escolar e lhes dava o 

direito de trabalhar.  

Porém, duas décadas após a criação da Lei de 1844, Marx lembra que as 

crianças empregadas nas fábricas, “embora só tivessem meia freqüência escolar, 

aprendiam tanto e muitas vezes mais que os alunos que tinham a freqüência diária 

integral” (MARX, 1984, p. 553). E que apesar da contínua exploração do trabalho 

infantil, os trabalhadores das minas vão reivindicar que a lei torne o ensino obrigatório 

para as crianças empregadas nestes locais.   

Se a segunda metade do século XVIII e o século XIX foram marcados pela 

exploração dos trabalhadores até a exaustão, assim como pela sua organização e luta por 

melhores condições de vida e trabalho, com avanços e retrocessos, também o capital, 

 
3 Conforme relato de Sir Jhon Kincaid referido por K. Marx, a escolas eram espaços pequenos, sujos, mal 
iluminados, que recebiam crianças a partir dos 3 anos de idade, mas que não lembravam um ambiente 
escolar, pois eram desprovidas de mobiliários e livros, enfim, eram locais em crianças ficavam apertadas 
e recebiam atestado de freqüência escolar que lhes dava direito de trabalhar. Na maioria das vezes com 
professores que não conseguiam soletrar os próprios nomes. 
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“incansável e eternamente em busca de novas maneiras auferir lucros” (HARVEY, 

1989, p. 103), passa por transformações na economia política.  

Ao iniciar o século XX podemos perceber o capital, através da implantação do 

fordismo, forjar conscientemente um novo tipo de trabalhador e de homem, como bem 

salientou David Harvey. Mas para que este homem pudesse “desenvolver-se” 

plenamente, “um modo específico de viver e de pensar e sentir a vida” como enfatizou 

Gramsci4, foi imposto, não através da força a da violência, que até então era comum o 

trabalhador ser vitimado, mas através do convencimento, do poder corporativo.  

 Assim, o Estado tinha a função alargada, agora ele atuava dando sustentação em 

uma forma de intervencionismo assistida pelo capital:  

[...] os governos [...] buscavam fornecer um forte complemento ao salário [...] 
com gastos de seguridade social, assistência médica, educação, habitação etc. 
Além disso, o poder estatal era exercido direta ou indiretamente sobre os 
acordos salariais e os direitos dos trabalhadores na produção (HARVEY, 
1989, p. 129). 

 Os Estados Unidos da América representava a locomotiva para este “novo agir, 

sentir e consumir” para o mundo. 

Esta tendência do capital, o fordismo, já identificada no período inicial da 

Grande Guerra, prolongou-se até a depressão de 1973, tinha como marca sindicatos 

fortes, como já foi salientado, com um Estado corporativo que abrigava uma carga que 

garantia o estado de bem estar social, Estado Keynesiano, para parte das populações dos 

países plenamente industrializados. No entanto, os descontentamentos eram grandes e 

de diversos setores da sociedade, os sindicatos eram atacados por sua incapacidade de 

ampliar a lutas pelos dos excluídos e pelas das mulheres, por exemplo, também os 

países do chamado Terceiro Mundo, passaram a mostrar sua insatisfação, por não terem 

as benesses do fordismo.  

 
4 Antonio Gramsci ajudou a fundar o Partido Comunista Italiano em 1921, e intelectual responsável por 

diversos escritos marxistas, produziu parte de sua obra quando esteve preso, Cadernos do Cárcere e 

Cartas do Cárcere contém parte desta produção, que inspirou o eurocomunismo. Foi Gramsci que 

trouxe à discussão pedagógica a conquista da cidadania como objetivo da escola,  deteve-se no papel da 

cultura e dos intelectuais orgânicos no processo de transformação histórica. 
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O ano de 1973 foi determinante pela profunda recessão econômica e pelo 

aumento excessivo do preço do petróleo, as garantias do fordismo, com sua 

racionalidade de produção, produtividade e lucratividade mostravam sinais de estarem 

sendo insuficientes, pois com a necessidade de economizar energia, e ao mesmo tempo 

promover uma readequação da economia e um reajustamento social, uma nova 

organização industrial, social, política estava em seu limiar: a acumulação flexível, que 

foi explicada da seguinte forma por David Harvey: 

A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto 

com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 

mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 

surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento 

de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo taxas altamente intensificadas de 

inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve 

rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre setores como 

entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no 

chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos industriais completamente novos em 

regiões até então subdesenvolvidas (tais como a “Terceira Itália”, Flandres, os vários 

vales e gargantas do silício, para não falar da vasta profusão de atividades dos países 

recém-industrializados) (HARVEY, 1989, p. 140). 

 Um dos pontos que nos chama a atenção é a característica que a acumulação 

flexível se apoia na flexibilidade do trabalho. Diante desta informação como podemos 

verificar essa característica de forma prática dentro da nossa sociedade? Como os 

trabalhadores se organizaram frente a esse novo modelo? Será necessário um 

enfrentamento do trabalhador a essa “ordem”, ou um apoio a ela?  

Começaremos ensaiar uma resposta à segunda pergunta, o próprio David Harvey 

já nos orienta para pensarmos que o trabalhador deverá fazer um enfrentamento à 

acumulação flexível e á flexibilidade do trabalho, na medida em que elas se fortalecem 

por permitirem pressões sobre a força de trabalho, e retiram do trabalho organizado seu 

poder de barganha, enfraquecendo o sindicato e com a grande quantidade de mão-de-

obra que contam, impõem contratos de trabalhos com regimes mais flexíveis, temos que 
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nos lembram que agora as empresas procuram trabalhadores dos países mais pobres e 

aqueles cujos seus governos estão buscando adentrar no “mundo industrializado”, e por 

isso aceitam as regras flexíveis que são marcadas pelos contratos de curto prazo, 

treinamento com subsídios públicos, trabalho em tempo parcial, entre outras. 

Ao discutirmos a segunda pergunta pensamos que iniciamos os esclarecimentos 

para a primeira, pois já demos algumas características da acumulação flexível na 

prática, mais outras facetas podem ser juntadas: como o trabalho paralelo, ou seja, as 

economias “informais”, exemplo visível no Brasil é o grande número de pessoas que 

sobrevivem comercializando produtos que entram no país de forma ilegal, sem nenhum 

acesso aos direitos trabalhistas historicamente conquistados; e o rápido fluxo de 

propagação de culturas populares, que se transformam rapidamente em produtos a 

serem consumidos pelas chamadas classes C e D. Buscamos aqui demonstrar, de forma 

ampla, e sem a profundidade merecida, o que entendemos como os mais fortes 

tentáculos da acumulação flexível.    

Se no início da formação da indústria moderna inglesa, na segunda metade do 

século XVIII, a educação para os filhos do proletariado, embora implantada legalmente, 

demorou a ser um benefício real às crianças trabalhadoras, no final deste mesmo século, 

pudemos vislumbrar os benefícios que ela representou para esses menores, que só 

podiam estudar por meio período, mas demonstravam interesse aproveitamento, 

exemplificado desta forma por Karl Marx:  

Os inspetores de fábricas logo descobriram, através dos depoimentos dos 
mestres-escolas, que as crianças empregadas nas fábricas, embora só 
tivessem meia frequência escolar, aprendiam tanto e muitas vezes mais que 
os alunos regulares que tinham a frequência diária integral (MARX, 1984, p. 
553).                                                                                                                              

Sabemos que nos séculos XIX e XX, no mundo ocidental industrializado ou em 

vias de industrialização, e ou, nos países pertencentes ao modelo capitalista, os 

trabalhadores lutaram por uma educação pública e gratuita para seus filhos, afim de que 

estes pudessem competir em paridade no mercado de trabalho, principalmente por vagas 

que garantissem melhor remuneração e condições de trabalho. Essa luta foi marcada 

pelo entendimento que através da educação sistematizada, em que a produção cultural 
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da humanidade é disponibilizada, poder-se-ia alcançar a liberdade de escolha e a 

igualdade, como salientam Marx e Engels, com a seguinte passagem:  

A libertação de cada indivíduo singular será alcançada na medida que a história 

seja totalmente transformada em história mundial. A riqueza real do indivíduo depende 

inteiramente da riqueza de suas conexões reais. Apenas isso libertará os indivíduos das 

barreiras nacionais e locais, os trará para a conexão prática com a produção (inclusive a 

produção intelectual) de todo o mundo e tomará possível a eles a aquisição da 

capacidade de desfrutar dessa multilateral produção de todo o planeta (as criações do 

homem). (MARX & ENGELS, 1987, p. 54). 

Considerando conforme os teóricos acima citados que o conhecimento poderia 

dar a libertação ao indivíduo e que parte deste conhecimento é confiado à educação 

escolar para ser transmitidos às novas gerações, perguntamos qual seria o papel das 

escolas para que os valores da acumulação flexível fossem questionados? Pois 

entendemos que eles desconsideram grande parte das conquistas dos trabalhadores, na 

medida em que a flexibilização do trabalho os desfavorece, propondo menos mão-de-

obra, redução de jornada de trabalho, dos salários e horas extras (SFORNI & 

GALUCH), e, principalmente, por desqualificarem as forças sindicais.      

Pensamos que a educação escolar que formasse homens que pudessem, primeiro, 

entender a constituição, os meandros, enfim os conceitos dos “valores flexíveis” e, 

segundo, questioná-los, mas para concretizar tal tarefa é necessário é “uma educação 

cujo objetivo é o desenvolvimento humano” (SFORNI & GALUCH,2009) e para que o 

desenvolvimento aconteça é necessário que esta escola seja objetiva em sua função: o 

desenvolvimento psíquico do estudante, como assinalou Vigotski.  

Destacamos o teórico Vigotski por sua explicação de desenvolvimento de 

conceito espontâneo, que são interiores, e o desenvolvimento de conceitos científicos, 

que são exteriores, ou seja, “não podem surgir na cabeça da criança senão a partir de 

tipos de generalizações elementares e inferiores preexistentes, nunca podendo inserir-se 

de fora na consciência da criança” (VIGOTSKI, 2009, p. 262), assim a escola tem papel 

fundamental para que as crianças desenvolvam esses conceitos científicos, considerados 
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superiores, que não são produzidos pela maturidade, como defendia Piaget. Para este, 

escreveu Vigotski, “o pensamento da criança passa necessariamente por determinadas 

fases e estágios independentemente de estar essa criança em processo de aprendizagem 

ou não” (VIGOTSKI, 2009, p. 299). 

Para Vigotski o desenvolvimento é produto do ensino, portanto está relacionado 

intimamente e de forma complexa com a aprendizagem. Consequentemente, a escola 

tem um papel fundamental para que a criança, conforme coloca Moura, quando adulto, 

se torne um indivíduo capaz de usar os instrumentos simbólicos criados em sua cultura, 

para com eles atuar, criar e intervir em seu meio social (Op. cit. SFORNI & GALUCH, 

2009, p. 80).   

Cabe aqui destacar que um indivíduo capaz de intervir, e essa intervenção no 

caso especificado é saber atuar para que as mudanças na sociedade “flexibilizada” sejam 

realizadas em favor dos desprivilegiados economicamente, necessita ser formado com 

as bases do materialismo histórico, pois:   

Com essa base crítica, tornar-se possível lançar um contra-ataque da narrativa 

contra a imagem, da ética contra a estética e de um projeto de Vir-a-Ser em vez de Ser, 

buscando a unidade no interior da diferença, embora um contexto em que o poder da 

imagem e da estética, os problemas da compreensão do tempo-espaço e a importância 

da geopolítica e da alteridade sejam claramente entendidos (HARVEY, 1989, p. 325). 

Ao apontamos o materialismo histórico como perspectiva de embasamento da 

crítica ao contexto da acumulação flexível, consequentemente, gostaríamos de retomar à 

explicação de instrumentos simbólicos de Vigotski, pautada na concepção materialista, 

conforme nos orienta Sforni: 

O termo instrumento simbólico é uma analogia feita por Vygotsky sobre a 

função de duas criações humanas: os signos e os instrumentos físicos. Ao mesmo tempo 

em que o homem cria os instrumentos materiais que lhe permitem maior domínio sobre 

a natureza, cria também os meios artificiais que lhe possibilitam controlar a sua própria 

conduta. O nó em uma corda, usado pelo sujeito para se lembrar de algo; um traço feito 
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para controlar uma quantidade; um desenho para se referir a um fenômeno; uma 

fórmula para registrar um processo; são todos sinais artificiais, ou seja, signos externos 

que permitem ao sujeito realizar ações internas – recordar, imaginar, raciocinar, sentir, 

planejar – enfim ações mentais que permitem atuar, criar e intervir no mundo objetivo. 

(SFORNI & GALUCH, 2009, p.80-81) 

Para Vigotski, todo esse sistema simbólico produzido pela humanidade, foi se 

acumulando e transformando-se em conhecimento científico, e a criança dever ser 

conduzida a se apropriar desses signos, desse conhecimento. Salienta que a mediação de 

um adulto é essencial para que este conhecimento seja apropriado pela criança.  

Conclusões ou Considerações Finais 

Entendemos que o papel fundamental da escola é dar condições para que 

todo este conhecimento científico seja apropriado pelos sujeitos, pois o acesso a esse 

saber leva ao desenvolvimento humano, e quanto mais o homem se aproxima dos bens 

culturais produzidos pela humanidade, do conhecimento, da ciência, mas ele contribui 

na universalização do próprio ser humano. E concordamos plenamente com José Carlos 

Libâneo quando afirma que justiça social e cidadania só são possíveis com 

conhecimento.   
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Resumo 

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

A década de 1970 foi marcada por profundas transformações da trajetória do capital              

internacional, porém, o que chama maior atenção é o declínio da hegemonia dos EUA, em               

todas as áreas (militar, política, econômica, tecnológica e financeira).  

A urgência em reestruturar a política do capital diante da crise instaurada, que teve              

início por volta dos anos de 1960 incidiu em mudanças na condução política do Estado, não                

cabia mais nesse momento as premissas keynesianas.  

Os conflitos inerentes a luta de classe, e as questões relativas ao trabalho e ao modo de                 

produção, clamavam para uma nova forma de atuação do Estado, cujas ações implicariam em              

regulamentar, normatizar e intervir nas políticas fiscais e monetárias, destarte, tais fatores            

foram contundentes para a constituição das políticas neoliberais de Estado.  

Almeida (2001) enfatiza que: 

 
Os grandes fluxos de capitais deixaram de ser privados para assumir a forma de              
transferências públicas (por meio dos bancos de desenvolvimento) numa primeira          
fase do pós-guerra, mas voltaram a ser predominantemente comerciais a partir dos            
anos 70, quando as especulações nos mercados de futuros (cambiais e bolsas de             
mercadorias) e a reciclagem de petrodólares colocaram enormes somas de dinheiro           
— relativamente barato, em função da defasagem entre as taxas de juros e os níveis               
de inflação — à disposição dos mercados emergentes.(ALMEIDA, 2001,P.115)  

 

O cenário destacado por Almeida (2001) adentrou o início das décadas de 1980 e              

1990. Outros fatos políticos, históricos, também repercutiram e impactaram o movimento do            

capital internacional. O colapso do bloco socialista liderado pela URSS, culminou com a             

queda do Muro de Berlim 9 de novembro de 1989; a abertura financeira imposta ao Japão na                 

mesma década – seguida depois pelos “tigres” asiáticos –, a vulnerabilidade externa dos             

capitais especulativos e a valorização do iene (em 1985) provocaram uma sucessão de crises              

na região.  

  
[...] a aplicação do receituário neoliberal, promovido pelo núcleo dos países ricos            
encabeçados pelos Estados Unidos e endossado pelo Banco Mundial e o FMI,            
produziu um efeito perverso sobre o mercado de trabalho, ao destruir milhões de             
postos de trabalho assalariado e substituí-los pelo trabalho precário, terceirizado,          
gerando um saldo líquido de aumento do desemprego e do subemprego. Seu viés             
político conservador também ficou evidenciado pelo ataque às conquistas históricas          
dos trabalhadores, privatizando serviços públicos, flexibilizando direitos trabalhistas,        
pulverizando o movimento sindical e revertendo avanços consolidados pelo Estado          
do bem-estar social. (GASPAR, 2015, P. 283). 
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O cenário analisado por Gaspar (2015) incidiu diretamente nos países da América            

Latina, dentre eles o Brasil, contudo os efeitos de uma reformulação do papel do Estado nos                

princípios neoliberais se concretizaram entre os finais dos anos da década de 1980, e              

consolidou na década de 1990.  

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (2010), a            

atenuação do atraso econômico e social dos países periféricos em relação aos países centrais,              

é resultante das estratégias domésticas promovidas pelos Estados nacionais em articulação           

com os capitais públicos e privados. 

A luz dessa breve análise dos movimentos do capital internacional apresenta-se em            

sequência a conjuntura econômica pela qual o Brasil se encontrava entre as décadas de              

1970-1980, a lei 5.692/1971, que instituiu a profissionalização do magistério por meio da             

Habilitações Específicas para o Magistério (HEM), as críticas que os movimentos e entidades             

representativos da educação denunciavam em relação à HEM e o momento histórico em que              

foi criado o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM). 

Cumpre destacar que este trabalho caracteriza-se como a base material do objeto de             

uma pesquisa em andamento. Por ele, buscamos compreender a perspectiva da categoria da             

totalidade e compreender como se desenvolveu a implantação e expansão do CEFAM em             

Mato Grosso do Sul (1989-1996).  

 

1.1 Objetivos 

Este texto tem por finalidade analisar o contexto político, econômico e educacional            

entre as décadas de 1970 a 1980, período demarcado pela reforma na política educacional de               

formação de professores em nível de 2º grau, cujos resultados após uma década das              

reformulações implantadas levaram a criação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento do            

Magistério (CEFAM).  

 

2 Referencial Teórico 

Discutir as reformas educacionais implica necessariamente compreender as        

transformações sociais políticas e econômicas vigentes no contexto histórico em que essas            

reformulações aconteceram. A existência de um modelo de Estado regulador não constitui            

uma novidade no Brasil, apesar de muitos preferirem qualificá-lo de Estado planejador ou             

Estado desenvolvimentista.  
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Abrucio (1998) assevera que a partir da década de 1970, em decorrência da crise              

econômica que assolava os países centrais, sobretudo, os EUA e a Grã-Bretanha, o modelo              

econômico, cuja base expressava o conservadorismo do Estado Liberal, e a perda da             

hegemonia, até então prevalecida, entram em declínio e a reforma do Estado se fez premente.               

Ambas as potências capitalistas, representadas pelos seus líderes Margareth Thatcher          

(Grã-Bretanha) e Ronald Reagan (EUA) redefiniram o papel do Estado no que se refere à               

implementação de políticas públicas, pautado no modelo predominantemente neoliberal, nos          

quais “orientavam a uma prática em que bastava diminuir o tamanho do Estado e deixar o                

mercado funcionar que os problemas seriam resolvidos” (ABRUCIO, 1998, p.3). 

No caso brasileiro, os governos militares desde o Golpe Civil Militar instaurado no             

país em 1964, estabeleceram um regime unitarista-autoritário expressos por um modelo de            

Estado nacional-desenvolvimentista, centralizaram os recursos financeiros, políticos e        

administrativos nas mãos da União, em detrimento dos Estados. Abrucio e Samuels (1997)             

ressaltam que após os anos de 1970, a todo custo o governo federal, tentou ampliar o seu                 

poder para livrar-se de acordos e alianças políticas estaduais historicamente constituídas nos            

bastidores políticos do país.  

Abrúcio (1998) acrescenta que o governo militar utilizou de seu poder e ascendência             

sobre as relações intergovernamentais para prolongar seu tempo no poder, adotou medidas            

como aumentar o protagonismo dos estados localizados nas regiões Norte e Centro Oeste que              

eram dependentes economicamente do Governo Federal, assim como, fortaleceu a          

representação dos estados oriundos dessas regiões na Câmara Federal, além disso, buscou o             

apoio dos parlamentares cujos estados representativos apresentavam uma economia mediana,          

se comparado as duas grandes economias estaduais, São Paulo e Rio de Janeiro.  
O que denota diante do contexto analisado por Abrúcio que compreender o papel do              

Estado no Brasil, a partir da década de 1970 na reformulação de políticas educacionais,              

implica conhecer as mudanças ocorridas no aparelho estatal, sobretudo, a articulação que o             

Estado implementou entre educação e desenvolvimento econômico, com vistas ao          

atendimento dos interesses capitalista. Frigotto (2003) ressalta que, 
 

[...] A educação no Brasil, particularmente nas décadas de 1960 e 1970, de prática              
social que se define pelo desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes,          
concepções e valores articulados às necessidades e interesses das diferentes classes e            
grupos sociais, foi reduzida, pelo economicismo, a mero fator de produção – “capital             
humano”. Asceticamente abstraída das relações de poder, passa a definir-se como           
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uma técnica de preparar recursos humanos para o processo de produção. Essa            
concepção de educação como ”fator econômico” vai construir-se numa espécie de           
fetiche, um poder em si que, uma vez adquirido, independentemente das relações de             
força e de classe, é capaz de operar “milagre” da equalização social, econômica e              
política entre indivíduos, grupos, classes e nações (FRIGOTTO, 2003, p. 20). 

 

Dessa forma, a interface entre a educação e desenvolvimento econômico, permeou as            

articulações das políticas educacionais, desde a década de 1960, inclusive na Lei de Diretrizes              

e Base da Educação Nacional, nº4024/1961. 

Ressalta-se que nesse contexto, a instalação de indústrias no país, transformou toda a              

estrutura econômica, dessa forma, imperava-se no bojo das políticas educacionais o fator            

economicista. Cumpre destacar que os tecnocratas liberais que estavam no poder articulavam            

o planejamento da economia tendo a educação como área de subordinação, cuja função seria              

de executora do projeto de crescimento econômico do país, que por vezes atendiam aos              

interesses do capital internacional. No lastro dessas premissas é que se efetivou o acordo              

MEC-USAID, que consolidou a dependência do Brasil em relação aos EUA.  

O acordo MEC–USAID, com vistas ao controle das manifestações sociais, sobretudo,           

para a manutenção dos interesses da burguesia brasileira, interviu no processo educacional            

como um todo, cuja estratégia era de sufocar uma possível “[...] revolução social, que exigiria               

novas relações sociais e educacionais” (SANTO, 2005, p. 149). Na esteira desses            

pressupostos é que ocorreu em 1968 a Reforma Universitária, nº 5.540/1968 e posteriormente,             

no ano de 1971, a Reformado Ensino de 1º e 2º Graus, Lei nº 5.692/1971, ambas de caráter                  

tecnicista, cujos princípios ideológicos expressavam a Teoria do Capital Humano.  
Segundo Frigotto (2003) no ano de 1969 foi criado, o Instituto Euvaldo Lod (IEL) que               

funcionou como mediador entre o setor produtivo e as instituições de ensino públicas e              

privadas, no sentido de sensibilizá-las sobre as necessidades da indústria nacional,           

encarregado de analisar as tendências e as demandas do setor industrial no plano da educação               

e formação técnico-profissional. O autor ressalta ainda que: 

 

Os efeitos do economicismo na política educacional, reforçado pela         
ideologia do regime militar, se expressaram, negativamente, de várias         
formas: pelo desmantelamento da escola pública e reforço da educação como           
“negócio”; pelo dualismo que materializava uma quantidade e qualidade de          
serviços educacionais diversos para as classes trabalhadoras e classe         
dominante; pelo tecnicismo e fragmentação que diluíram e esmaeceu o          
processo de conhecimento; pela proletarização do magistério público etc.         
Efeitos que perduram e, em muitos casos, se agravam (FRIGOTTO, 2003, p.            
21). 
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O autor supramencionado analisa que a dicotomia entre a escola para classe            

trabalhadora e para a classe dominante sob o ponto de vista de seus objetivos é contraditória,                

contudo, paradoxalmente convergem quando se identificam entre ambos “alguns aspectos,          

como é o caso da ideia da sociedade do conhecimento e do desaparecimento das classes               

sociais” (FRIGOTO, 2003, p.22). Por caminhos diversos, as duas escolas se desenvolveram a             

partir do entendimento que fizeram da crise do Estado de Bem-Estar ou, mais amplamente, da               

crise do capitalismo e do socialismo real a partir da década de 1970 a 1990. 

Cunha (2000) acrescenta que no contexto das reformas supramencionadas: 

 
[...] foi empreendida uma campanha de estímulo ao ensino profissionalizante por           
meio da valorização do trabalho técnico, no sentido de minimizar a diferença entre o              
valor atribuído ao trabalho técnico de nível médio e o trabalho exercido por             
profissionais de nível superior. É publicado, então, o Caderno de Profissões ,           
distribuído gratuitamente, apresentando comentários sobre as profissões de nível         
médio e entrevistas que "diziam existirem boas oportunidades ocupacionais para          
técnicos, já que 'alguns ganhavam até mais do que um engenheiro'" (CUNHA, 2000,             
p.183). 

 

Compreende-se que o Estado no propósito de equacionar a economia e manter a             

hegemonia ideológica vigente, cumpriu seu papel na implementação da Lei nº 5.692/1971 que             

dentre alguns de seus objetivos, tinha: assegurar a ampliação da oferta do ensino de 1º grau,                

logo, a formação de grande parcela da classe trabalhadora estaria apta para adentrar no              

processo produtivo taylorista-fordista no mercado de trabalho, em postos que exigiam pouca            

qualificação; criar condições para a formação de mão-de-obra habilitada a ocupar cargos da             

administração pública e da indústria, de modo a favorecer o processo de importação             

tecnológica e de modernização que se pretendia para o país (FÁVERO, 2001).  

Para Frigotto (2003) na perspectiva das classes dominantes, a educação dos diferentes            

grupos sociais de trabalhadores tinha por finalidade habilitá-los técnica, social e           

ideologicamente para o trabalho. Tratava-se de subordinar a função social da educação de             

forma controlada para responder às demandas do capital. Segundo Mészáro, (1981), 

 

Além da reprodução, numa escala ampliada, das múltiplas habilidades sem as quais            
a atividade produtiva não poderia ser realizada, o complexo sistema educacional da            
sociedade é também responsável pela produção e reprodução da estrutura de valores            
dentro da qual os indivíduos definem seus próprios objetivos e fins específicos. As             
relações sociais de produção capitalista não se perpetuam automaticamente.         
(MÉSZÁRO, 1981, P. 260). 
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Nessa lógica, de forma geral e atemporal as questões que buscam apreender a função              

social dos processos educacionais reverberam na produção e reprodução dos interesses           

capitalistas, que perpassam no âmbito específico, pelas “relações entre a estrutura           

econômico-social, o processo de produção, as mudanças tecnológicas, o processo e divisão do             

trabalho, produção da força de trabalho e os processos educativos ou de formação humana”              

(FRIGOTTO, 2003, p. 28). 

O referido autor argumenta ainda que, a educação, quando entendida nas           

determinações das relações sociais e, portanto, ela mesma constituída e constituinte destas            

relações, apresenta-se historicamente como um campo da disputa hegemônica, em função das            

diferentes concepções e conteúdos presentes no processo educativo, articulados aos interesses           

de classe. Ressalta que: 

 

[...] O mercado, sob as relações das classes fundamentais capital/trabalho, de um            
lado, constitui-se nos lócus fetichizado, por excelência, onde todos os agentes           
econômicos se sociais supostamente se igualam e podem tomar suas decisões livres,            
e o contrato, de outro, na mistificação legal da garantia do cumprimento das escolhas              
igualitárias e livres (FRIGOTTO, 2003, p. 30). 

 

Compreende-se, portanto, que ao analisar as relações sociais entre a educação e o             

processo de produção que circunscrevem os processos formativos educacionais, depara-se          

com diferentes concepções presentes na própria explicação da função social da escola.            

Toma-se como ponto de entendimento Marx, quando explica as formas de representação            

como se produz esta própria relação: 
 

A economia política parte do fato da propriedade privada. Não o explica. Concebe o              
processo material da propriedade privada, como ele ocorre na realidade, em           
fórmulas gerais e abstratas, que em seguida lhes servem de leis, não compreendem             
tais leis, isto é, não demonstram como elas derivam da essência da propriedade             
privada. (MARX, 1964, P. 157-8). 

 

Logo, independente dos processos ideológicos econômicos fundantes e presentes nas          

relações entre o processo de produção e as práticas educativas, sejam eles, inspirados no              

liberalismo ou neoliberalismo, o que determinará está relação é a visão que a sociedade possui               

em cada momento histórico sobre a relação entre educação e trabalho; educação e             

capitalismo; modelo de produção e luta de classes. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

Parte-se do pressuposto que a análise na materialidade dos fatos sociais não é             

deslocada de uma materialidade objetiva e subjetiva, ou seja, apreender as múltiplas e             

diversas determinações do núcleo fundamental do objeto de estudo, conforme ressalta           

Frigotto (2010), se faz necessário, para se explicar as relações presentes na base material,              

relacionando-as aos interesses da manutenção e reprodução hegemônica do capital.  

Iniciamos este trabalho com uma síntese do quadro econômico mundial e as políticas             

de manutenção dos interesses capitalistas direcionadas aos países da América Latina, dentre            

estes, o Brasil, a partir da década de 1970 até final dos anos de 1980; analisamos a lei                  

5.692/1971, que instituiu a profissionalização do magistério por meio da HEM; levantamos as             

críticas que os movimentos e entidades representativos da educação denunciavam em relação            

à HEM; e finalizamos com o momento que foi criado o CEFAM. 

 

4 Resultados 

Com o crescimento de movimentos populares, eclesiásticos de base e sindicais, a partir             

dos anos de 1970, as pressões contra as políticas impregnadas as formas tradicionais de              

organização social traçadas pelo Estado, atendendo aos interesses dominantes do capital, são            

fortemente criticadas.  

Nesse contexto, foi estabelecido o I Plano Setorial de Educação e Cultura (PSEC), que              

visou à implantação da Reforma de ensino preconizada pela LEI 5.692/71 para o período              

vigente entre 1972-1974. No conjunto geral de suas propostas e implementações destituiu as             

Escolas Normais e gradativamente foram transformando-as em HEM, conforme destaca          

Saviani (2009) 
 
 

[...] foi instituída a habilitação específica de 2º grau para o exercício do magistério              
de 1º grau (HEM). Pelo parecer n. 349/72 (Brasil-MEC-CFE, 1972), aprovado em 6             
de abril de 1972, a habilitação específica do magistério foi organizada em duas             
modalidades básicas: uma com a duração de três anos (2.200 horas), que habilitaria a              
lecionar até a 4ª série; e outra com a duração de quatro anos (2.900 horas),               
habilitando ao magistério até a 6ª série do 1º grau. O currículo mínimo compreendia              
o núcleo comum, obrigatório em todo o território nacional para todo o ensino de 1º e                
2º graus, destinado a garantir a formação geral; e uma parte diversificada, visando à              
formação especial. O antigo curso normal cedeu lugar a uma habilitação de 2º Grau.              
A formação de professores para o antigo ensino primário foi, pois, reduzida a uma              
habilitação dispersa em meio a tantas outras, configurando um quadro de           
precariedade bastante preocupante. (SAVIANI, 2009, p. 147) 

 

2456



 

 

É notório que os objetivos principais da Lei nº 5.692/71 eram o de assegurar a               

ampliação da oferta do ensino de 1º grau, para garantir formação e qualificação mínimas à               

inserção de grande parcela da classe trabalhadora no processo produtivo, assim como e o de               

criar condições para a formação de mão de obra habilitada a ocupar cargos na administração               

pública e na indústria, de modo a favorecer o processo de importação tecnológica e de               

modernização que se pretendia para o país 

O destaque PSEC I foi o projeto n 03 que tratava sobre o treinamento e               

aperfeiçoamento de professores para o ensino fundamental e normal que ficou sob a             

responsabilidade do DEF (Departamento de Ensino Fundamental- do Ministério da Educação           

e Cultura) órgão responsável para a operacionalização e diretrizes do projeto, que foi             

subdividido em três subprojetos: Habilitação; Atualização e Aperfeiçoamento de Recursos          

Humanos. (BRASIL,1972).  

Segundo Cavalcanti (1994) então assessora técnica coordenadora da equipe Geral do           

Magistério do MEC, o DEF delegou ao Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro             

(IRHJP) a responsabilidade de orientar os projetos referentes aos cursos de habilitação de 2 º               

graus para o magistério. 

Cunha (2000, p.183) aponta que  

 
[...]. Foi empreendida uma campanha de estímulo ao ensino profissionalizante por           
meio da valorização do trabalho técnico, no sentido de minimizar a diferença entre o              
valor atribuído ao trabalho técnico de nível médio e o trabalho exercido por             
profissionais de nível superior. 

 

Nesse momento a política educacional tinha como finalidade o desenvolvimento          

econômico da nação, a formação do capital humano, ou seja, a relação entre mercado de               

trabalho e educação, ou melhor, dizendo, a educação a serviço do capital, da segurança              

nacional, da defesa do Estado, e do controle político-ideológico da vida intelectual e cultural              

do país.  

A peculiaridade da Lei 5.692/1971, segundo Warde (1979, p.18) “é que no espaço de              

três anos, sofreu duas interpretações que conduziram as diretrizes da educação brasileira a             

dois rumos opostos, por meio dos Pareceres 45/72 e 76/75”. 

O Parecer 45/72 foi elaborado pelo Conselho Federal de Educação (CFE), cujo            

proposito foi de regulamentar a carga mínima a ser exigida em cada habilitação instituída pela               
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reforma, deu ênfase à terminalidade profissional, como aspecto predominante do 2º.           

“Aprovado em janeiro de 1972, esse parecer tornou-se instrumento fundamental para a            

interpretação do princípio da profissionalização compulsória do ensino de 2º grau, na Lei“             

(WARDE, 1979, p.17).  

Evidencia-se implicitamente nesse parecer à operacionalização da habilitação        

profissional, ou seja, a junção entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. 

O relator do Parecer 45/72 foi o Pe. José de Vasconcellos, tomou como base para               

emitir a sua interpretação sobre a reforma do ensino secundário a Lei de Diretrizes e Base                

(LDB) 4.024/1961. Destacou em sua análise que a LDB de 1961 foi omissa quanto á               

qualificação para o trabalho, e que a Lei 5.6972/1971 trazia uma conotação de educação mais               

técnica, contudo ressaltou que essa técnica não excluía a questão humanista, argumentou que             

o parecer 45/72 apresentava uma ampla noção para a qualificação do trabalho, que no              

contexto da reforma preconizada compreendia preparar o jovem para as ações convenientes            

ao trabalho produtivo, sejam eles de natureza de ideias, de elaboração de projetos, de              

supervisão e controle ou mesmo de natureza manual. O foco era de propiciar uma formação               

cuja experimentação e aplicação dos conhecimentos consolidaria as aptidões do aluno para o             

trabalho produtivo, conforme as necessidades do mercado de trabalho.  4

Segundo Warde (1979) o parecer 45/72 provocou tensões em relação a           

profissionalização compulsória, dessa forma, o Parecer 76/75 introduzido por Terezinha          

Saraiva, explicou o equívoco de que toda a escola de 2 º deveria ser equipada para ofertar o                  

ensino profissionalizante.  

Contudo, devido ao momento de desenvolvimento industrial e o comprometimento do           

governo com esse projeto, no período entre 1975 a 1979 foi elaborado o II PSEC, em que                 

estabelecia para o ensino de primeiro grau a universalização progressiva, definindo como            

meta a escolarização até 1980 de 90% da faixa etária de 7 a 14 anos. 

 

[...] uma política educacional otimista e arrojada, [...] a consecução desse objetivo            
supunha alta demanda de professores bem qualificados, o que levou os           
representantes do ministério a concluir que não poderiam encontrar uma melhoria do            
ensino nas quatro primeiras séries (que concentravam os mais graves          
problemas-evasão/repetência, distorção idade/série) sem buscar resolver o problema        
da escola normal alguns de seus aspectos básico (CAVALCANTI, 1994, p. 52-53).  

4Conselho Federal de Educação, parecer 45/72 in: Pe José Vasconcellos (org), Legislação Fundamental: ensino 
de 1 º e 2 º graus, p. 150-151  
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Em função da urgência em resolver a situação que se instaurava em relação à demanda               

para o ensino de 1º Grau, uma vez que o II PSEC estabeleceu a universalização gradativa da                 

educação de 7 aos 14 anos, as HEM, não conseguiam a contento formar com qualidade os                

professores do segundo Grau e dessa forma o DEF “ [...] entendendo e dando prosseguimento               

a tarefa iniciada no triênio anterior incluiu entre suas prioridades o Projeto de Capacitação de               

Recursos Humanos para o 1 º Grau , delegando mais uma vez ao IRHJP, o apoio técnico aos                  

sistemas de ensino” (CAVALCANTI, 1994, p.53)  

Entre 1976 a 1978 o IRHJP iniciou um projeto de encontros e capacitações dentre os               

quais o de Revitalização das Escolas Normais em diversos Estados: Amapá, Rondônia,            

Roraima, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Região Norte e Nordeste do              

país, como tentativa de amenizar a pressão que as entidades e movimentos da educação              

faziam em relação as políticas de formação de professores precária que era ofertada             

(CAVALCANTI, 1994). 

Barros (1995) em sua pesquisa de mestrado ao analisar os cursos de formação de              

professores de 1º Grau (HEM), no estado de São Paulo, especificamente o CEFAM de              

Marília, apontou em sua pesquisa de campo ao analisar o contexto histórico que antecedeu a               

implantação do CEFAM que muitas escolas privadas passaram a ofertar o curso de magistério              

no período noturno em grande parte para alunos da classe trabalhadora, destacou que na época               

diretores, professores, pesquisadores na área educacional denunciavam a situação da          

formação de má qualidade com professores inaptos, conteúdos que não viabilizavam uma            

formação básica os preparassem para atuar com alunos do primário, que ao entender da              

pesquisadora caracteriza-se como uma formação alienadora.  

Tanuri (2000) em seus estudos sobre HEM faz a crítica que: 
 
 

[...] Inúmeros trabalhos sobre o assunto são unânimes em apontar o “ esvaziamento”,             
a “desmontagem”, a “desestruturação”, a “perda de identidade” ou a          
“descaracterização” sofrida pela escola normal no período, tendo–se vislumbrado,         
inclusive sua desativação, nos anos imediatamente posteriores a reforma, devido à           
queda considerável de procura, ao fechamento de inúmeros cursos, paralelamente ao           
descaso de políticas nacionais e estaduais (TANURI, 2000, p.21).  
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Para minimizar a situação instaurada foi implantado no ano de 1979 o III PSEC com               

vigência para 1980-1985. Segundo Cavalcante (1994), as linhas de trabalho definidas pelo            

PSEC III foram: 

 
● Aperfeiçoamento e atualização dos professores que atuam no magistério 
● Definição do perfil do profissional que trabalha com as séries iniciais do 1º             
grau e na educação pré-escolar. 
● Incentivo à identificação e promoção de experiências e pesquisas sobre          
alfabetização e séries iniciais. 
● Acompanhamento sistemático do egresso da habilitação do magistério. 
● Aproveitamento de escolas como centro irradiador de experiências e         
inovações educacionais. 
● Avaliação dos currículos da habilitação magistério e levantamento de         
alternativas para sua eficiência e eficácia. 
● Abertura de escolas que oferece habilitação magistério para a realização de           
atividades que promovam a comunidade em que está inserida. 
● Valorização do magistério, por intermédio da previsão de incentivos          
funcionais, remuneração condigna, respeito profissional à carreira do magistério. 
● Maior nível de profundidade, à parte de educação geral nos cursos de            
magistério, considerando a continuidade de estudos e a formação dos professores           
(CAVALCANTE, 1994, p. 55) 

 

Posteriormente, em 1981 a Coordenadoria do Ensino Regular de segundo Grau           

(COES/SEPS) realizou o Encontro Nacional em que prepôs como pauta para o debate com a               

participação dos estados, linhas prioritárias de ação visando a qualificação e melhoria das             

habilitações de segundo Grau e para o Magistério. A materialização das prioridades            

estabelecidas desse encontro por determinado tempo financiou os projetos de reformas,           

adaptações de prédios, materiais didáticos, ampliação de bibliotecas escolares, promoção de           

treinamentos, estudos e reestruturação administrativos voltados ao movimento de         

revitalização das Escolas Normais em todos os estados brasileiros. (CAVALCANTI, 1994) 

No ano de 1982 no Governo do General João Batista Figueiredo, a situação ficou              

insustentável, dessa forma a Lei 5.692/1971 foi reformulada pela Lei nº 7.044/1982,            

facultando, ou não, às instituições de ensino oferecer o ensino profissional, no sentido de              

atender às pressões não só de alunos e seus responsáveis, da burocracia estatal, dos              

empresários do ensino, como também das tradicionais instituições de formação profissional à            

implantação do ensino técnico nas escolas que originariamente preparavam candidatos para o            

ensino superior (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2004). Nesse cenário de crise que nasce            

o Projeto Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM) no ano de 1982. 

Ao ser implantado o projeto CEFAM denominava-se “Centro de Desenvolvimento de           

Recursos Humanos para Educação Pré-escolar e Ensino de 1º Grau”, passando,           
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posteriormente a denominação de Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Magistério           

(CEFAM). Essa alteração de nomenclatura moldava-se à transição sociopolítica e econômica           

pela qual o país passava. (CAVALCANTI, 1994). 

Na visão de Tanuri (2000), o CEFAM foi criado com o objetivo de melhorar as                

condições técnicas adequadas à formação de profissionais com competência constituindo-se          

naquele momento como um centro de referência de formação inicial e continuada para             

professores que atuavam na pré-escola e no ensino primário. 

Corroborando, Cavalcante (1994) salienta que em meio a novas formas de formação o             

CEFAM propunha “habilitar professores que atendam, não somente em quantidade, mas, em            

qualidade e isso não se trata da criação de uma nova unidade escolar, mas o               

redimensionamento da mesma escola normal” (CAVALCANTE, 1994, p 59). 

Diante do exposto, o primeiro capítulo dessa tese buscou analisar a base material que              

fez emergir a necessidade da criação do CEFAM. Apresenta-se no capítulo 2 a criação do               

CEFAM, suas características, seu processo de expansão em território nacional entre os anos             

de 1982 até o ano de 1998. 

 

5 Considerações Finais 

Diante do exposto, podemos afirmar que a base material apresentada fez emergir a             

necessidade da criação do CEFAM, vista de atender o projeto político tecnocrático do             

governo cívico-militar. Compreendemos que o Estado no propósito de equacionar a economia            

e manter a hegemonia ideológica vigente, cumpriu seu papel na formulação e na             

implementação da Lei 5.692/1971, tendo como premissas a formação dos professores           

primários, que ocasionou a profissionalização compulsória do magistério, ao instituir as           

HEM, e a formação do capital humano, cujos interesses visavam legitimar a ideologia do              

capital, ao imprimir à classe trabalhadora a necessidade de submeter-se aos interesses do             

capital, ao sedimentar a divisão social do trabalho e a separação entre o capital e a força de                  

trabalho no processo produtivo e na manutenção da estrutura organizacional capitalista. 
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O NEGRO NO BRASIL: UM OLHAR SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

RACIAIS E A MÃO DE OBRA NEGRA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 
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Roberta Rodrigues Ponciano3  
 

Resumo 

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

1 Introdução  

Pensar nas relações sociais, políticas e econômicas no Brasil, nos leva a  refletir 

sobre as diferentes formas de segregação e marginalização das minorias que foi 

construído ao longo dos anos em benefício de um projeto capitalista, principalmente da 

população negra que vem lutando desde o fim da escravatura em busca de 

reconhecimento dos seus direitos , respeito e valorização de sua história. 

Diversos estudos realizados no país, tem nos apresentado a realidade em que a 

população negra tem se desenvolvido, questões como saúde, educação, habitação e 

trabalho, itens fundamentais para a sobrevivência, tem sido negligenciados tanto pelo 

Estado, como pelo meio social, o que nos leva a refletir sobre o racismo estrutural 

presente em nossa sociedade, que tem como consequência condições de sobrevivência 

degradantes, que tem seus direitos negados diariamente. 

Outro fator bastante relevante, que mostra o quanto a discriminação racial tem se 

reafirmado, relaciona-se ao mercado de trabalho. Dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o desemprego atinge mais a população 

negra ao se comparar com a população branca, o que nos mostra uma situação de 

desumanização e preconceito racial que grande parte dos indivíduos precisa enfrentar 

diariamente em busca de oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. 

Frente a estas questões, algumas medidas vem sendo tomadas em busca de 

garantir a conquista e a preservação dos diretos humanos e o reconhecimento desses 

povos, criando tanto medidas para conscientização e respeito a afrodescendentes, como 

também incluindo na legislação um sistema de cotas, que visa garantir que ao menos 

20% das vagas disponibilizadas sejam direcionadas a população negra. Tais medidas 

são instituídas tanto para fins educacionais, como também para ocupação de cargos 

públicos. 

Cabe lembrar que todas essas conquistas são frutos das lutas e das reivindicações 

do Movimento Negro no Brasil que se mantém organizado desde o período escravagista 

com o objetivo de romper com a segregação racial, o fim da discriminação e 
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preconceito, exigindo, então, do Estado políticas públicas que valorizem e proporcione 

ao meio social um novo olhar à população negra no Brasil, visando assim à manutenção 

dos seus direitos básicos e representatividade em todos os setores sociais. 

Diante disto, este trabalho tem por objetivo analisar em quais medidas as 

políticas públicas compensatórias, ou seja, as políticas raciais têm contribuído para que 

a população negra integre espaços sociais e necessários a vivência humana, relacionados 

a educação, saúde e trabalho. Propõe-se, também, analisar os desafios impostos pelos 

meios de produção, favorecendo a desumanização e a desigualdade da mão de obra 

negra num Estado capitalista e numa sociedade de classes. 

A presente pesquisa se fundamenta a partir dos pressupostos da pesquisa 

qualitativa na qual Minayo (2002) a define como a busca pelo desconhecido, ao qual o 

pesquisador se ingressará ao objeto de estudo na tentativa de compreender e conhecer 

suas facetas. Quantos aos procedimentos metodológicos, utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica para melhor compreensão da temática focando na questão da inserção do 

negro no mercado de trabalho, tendo como aporte teórico Martins (2012), Myers (2003), 

López (2012), dentre outros. Para isto, foi utilizada também a pesquisa documental com 

o objetivo de levantar as principais legislações promulgadas a partir da década de 90, a 

fim de romper com as formas de opressão e desumanização do negro no Brasil, bem 

como políticas compensatórias de inclusão.  

Para melhor entendimento do leitor, buscamos dividir esta pesquisa em três 

tópicos para discussão do tema proposto. No primeiro tópico, a massificação e a 

desvalorização do trabalho e mão de obra negra no Brasil é o assunto principal. 

Posteriormente, serão abordadas as políticas púbicas compensatórias raciais logo após a 

promulgação da constituição Federal de 1988, mas, precisamente, a partir da década de 

90 onde já havia uma forte efervescência de movimentos em prol dos direitos humanos 

e de lutas de classes. Buscou-se analisar e discutir a Lei 10.639/03 voltada a educação 

básica como também a lei 12.711/12  lei de Cotas no Brasil, sendo estas bastante 

relevantes para o processo de democratização racial no país e superação das 

desigualdades. Para finalizar, buscou-se refletir sobre todo esse processo de lutas 

históricas numa sociedade de direitos que ainda se mantém inerte as revoluções 

sofridas, mesmo diante de mecanismos de inserção, valorização e representatividade do 

negro em todos os setores sociais. 
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1.1 Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo analisar em que medida as políticas públicas 

compensatórias, ou seja, as políticas raciais têm contribuído para que a população negra 

integre espaços sociais e necessários a vivência humana, relacionados a educação, saúde 

e trabalho, e analisar os desafios impostos pelos meios de produção, favorecendo assim 

a desumanização e a desigualdade da mão de obra negra num Estado capitalista e numa 

sociedade de classes. 

 

2 Referencial Teórico 

Tendo os indivíduos negros uma história marcada pela submissão e pela 

servidão que se construiu aos longos dos anos, remontando ao Brasil colonial, estudos 

tem identificado uma maior presença nos processos de trabalhos ligados à informalidade 

e à precariedade. Ainda existe uma imagem negativa e ideias preconceituosas de um 

povo que foi submetido ao trabalho escravo e tal realidade atinge significativamente os 

sujeitos envolvidos.  

Martins (2012) aponta que existe um olhar que inferioriza e que está presente no 

nosso modelo econômico. O preconceito racial, construído historicamente, se consolida 

em consonância com os interesses capitalistas em manter uma sociedade de classes. O 

capital se fortalece e precariza cada vez mais a mão de obra como forma de obter 

melhores resultados ao sistema. O trabalhador negro sofre, neste contexto, as 

consequências econômicas e culturais constituídas a partir de suas origens e do modo no 

qual foi delineada sua história. Deste modo, 

 

o preconceito racial no Brasil acabou definindo “o lugar” do negro no 
mercado de trabalho, ou seja, o negro passa a ser visto preponderantemente 
na desocupação, na informalidade e nas ocupações com precárias relações de 
trabalho. Assim, fazendo-se evidentes no cenário brasileiro após a 
constituição do trabalho livre, a desocupação e o trabalho precário, com que o 
negro se depara, se constituem expressões das estratégias de produção e 
subordinação do trabalho ao capital daquela fase histórica do capitalismo. 
(MARTINS, 2012, p.416) 

 

Percebe-se que as relações de poder instituídas desde o colonialismo, 

permanecem enraizadas em todo decorrer da história de nosso país, segregando e 

massificando a mão de obra de diferentes grupos sociais, como homens brancos, pobres, 

índios e negros que utilizam de sua força de trabalho para a sobrevivência. Mesmo se 
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tratando de diferentes concepções econômicas em épocas em que a história retrata como 

feudalismo, colonialismo, vê-se que o viés capitalista vem buscando meios de se 

impermeabilizar nos modelos de produção e organização social, como forma de manter 

as desigualdades e ascender às forças dominantes, o que gera uma divisão de classes 

ocasionando um processo de desigualdade social. 

Entretanto, sendo o trabalho escravo o meio de produção e enriquecimento de 

capital do Brasil colônia, sistema este que deu lugar ao trabalho livre após o fim do 

período escravagista no Brasil, viu como maior atrativo a mão de obra de imigrantes 

brancos, o que Martins (2012) define como política de valorização do imigrante. Numa 

conjuntura em que o processo de constituição capitalista se efetivava, 

 

o trabalho assalariado se coloca numa direção essencialmente deformada e 
excludente, de valorização do trabalhador branco (o imigrante europeu) como 
símbolo da redefinição social e cultural do trabalho no país. Daí porque a 
constituição do capitalismo no país, ao imprimir a exploração como condição 
fundamental da lógica capitalista, imprimiu nessa lógica a discriminação 
racial como insígnia do modo de produção baseado no trabalho livre. 
(MARTINS, 2012, p. 415) 

 

Diante disto, é nítido que, mesmo como o fim da escravidão no país e o processo 

de transição a um novo modelo econômico e social, a marginalização e segregação de 

vidas negras não teriam fim, já que o negro tinha a sua existência entendida associada 

ao trabalho. 

Nessa perspectiva, o branqueamento dos trabalhadores dos meios de produção 

instaurou um processo de discriminação do negro no país, no qual houve uma disputa de 

lugares no mercado de trabalho com os trabalhadores imigrantes. Havia uma busca por 

emprego e a perspectiva de uma nova vida. Trabalhos ligados a informalidade, em 

situações precárias e desiguais frente a outros trabalhadores que vendiam sua força de 

trabalho eram características do século XVIII. 

Mesmo diante de longos anos desse período transitório entre Brasil Colônia e 

trabalho livre, depara-se ainda hoje com práticas de racismo e discriminação racial 

ligada a população negra  o que mostra que a  cor da pele tem sido um mecanismo de 

segregação social, colocando a vida de muitos homens e mulheres negras em situação 

emergencial, ou seja, sem acesso aos direitos fundamentais para sua sobrevivência.  

Contudo, pondera-se que mesmo este grupo buscando meios de se relacionar e 

mudar sua situação econômica através da educação, por exemplo, a discriminação e 
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seletividade associada à cor da pele ainda se fazem presentes, como afirma Myers 

(2003) com base em suas análises e estudos. 

 

Ao mesmo tempo, o ponto de vista de que as barreiras enfrentadas pelos 
negros no mercado de trabalho podem ser explicadas por condições sociais e 
econômicas é incompleto. Os números do IBGE, INSPIR, e do Instituto 
Ethos demonstram uma situação de desigualdade para os trabalhadores 
negros (salários mais baixos, apesar dos mesmos níveis de escolaridade, mais 
tempo para subir na hierarquia empresarial, apesar de jornadas mais longas e 
mais anos trabalhando na empresa etc.) e que a discriminação racial interfere 
em todos os espaços do mercado de trabalho brasileiro e em todos os níveis 
das empresas (INSPIR, 1999:117 apud MYERS, 2003. p.489) 

 

Vê se, então, que as dificuldades encontradas ultrapassam a de conseguir uma 

vaga no mercado de trabalho, as maneiras nas quais as relações são construídas nesse 

mesmo mercado  inferiorizam o negro menosprezando a sua capacidade intelectual e de 

manter cargos melhores posicionados, como se a cor da pele definisse a sua capacidade 

e sua forma de desenvolvimento dentro das empresas, ou em outro trabalho formal. 

Como aponta Myers (2003), existe uma realidade condizente a enfrentada socialmente, 

nos afirmando mais uma vez o quanto o preconceito racial exclui pessoas e as 

inferioriza enquanto profissionais e também capacidade intelectual e de 

desenvolvimento. Percebe-se o quanto ainda precisa-se caminhar em prol da 

legitimidade dos direitos da população negra no país, e para, além disso, desenvolver 

mecanismos de conscientização e valorização sobre vidas negras promovendo na 

sociedade um senso crítico sobre a história de nosso país.  

Vê-se então o papel que a educação possui em se posicionar contra os discursos 

hegemônicos e atuar como mediadora entre um conhecimento crítico e a quebra dos 

preconceitos construídos historicamente e que ainda estão presentes em nossa 

sociedade.  Gonçalves (2016) nos atenta para a importância da escola como espaço de 

conscientização e rompimento de discursos que reforçam as mazelas sociais. 

 

A escola é um lócus privilegiado para esse debate. Dessa forma, as 
reivindicações dos movimentos sociais negros têm exigido uma postura 
diferenciada na formação docente. Os Movimentos Sociais negros pautaram 
muitas das suas lutas no processo educativo, acreditando que a Educação 
seria uma das possibilidades de mudanças desses paradigmas cristalizados na 
sociedade brasileira.  (GONÇALVES, 2016, p.9)  
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A importância da educação com a sociedade seja para formação humana e social 

mostra-se essencial, como também mecanismo para o enfrentamento as formas de 

exclusão e desvalorização do processo histórico e cultural de nosso país que tem 

colocado a sociedade negra em situação desfavorecida e marginalizada, sem condições 

apropriadas para vivência em sociedade. Nesse mesmo pensamento, Gonçalves (2016) 

ainda fala sobre o papel da ciência contra esse discurso enraizado que desfavorece e 

desvaloriza a nossa história e o nosso povo. 

 

A Ciência não pode se prestar a modelos hegemônicos de sociedade, como 
aconteceu por um longo período da sua história. O conhecimento produzido 
pelas pesquisas deve ter como lócus o combate à postura hegemônica e 
eurocêntrica, além disso, trazer a conflitualidade que por muito tempo foi 
negada desse processo. (GONÇALVES, 2016, p.16) 
 

Diante disto, é nítida a importância das instituições escolares e a academia 

atuarem como projetoras de um novo conceito de sociedade que valorize as relações 

construídas socialmente e historicamente, para que o presente não seja mero reprodutor 

das desigualdades do passado. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A presente pesquisa foi planejada a partir dos pressupostos da pesquisa 

qualitativa na qual Minayo (2002) afirma que é a busca pelo desconhecido, em que o 

pesquisador se ingressará ao objeto de estudo na tentativa de compreender e conhecer 

suas facetas.  

Quanto aos procedimentos metodológicos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica 

para melhor compreensão da temática abordada focando na questão da inserção do 

negro no mercado de trabalho, tendo como aporte teórico Martins (2012), Myers (2003), 

López (2012), dentre outros. Para isto, foi utilizada também a pesquisa documental com 

o objetivo de levantar as principais legislações promulgadas a partir da década de 90, a 

fim de romper com as formas de opressão e desumanização do negro no Brasil, bem 

como políticas compensatórias de inclusão. 

 

4 Resultados 

Lutar por um Estado de direito e totalmente democrático é engajar-se nas lutas 

das minorias e todos os grupos sociais que venham a ter seus direitos negligenciados 
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colocando-os em situação de miséria e os desvalorizando frente aos demais grupos que 

compõe o meio social. Todas as conquistas em prol dos direitos humanos foram 

garantidas através de manifestações políticas e organização social representativa como 

forma de obrigar o estado a se comprometer com a seguridade social, proporcionando 

garantias tanto de serviços públicos como também respeito e valorização das diversas 

representações culturais e de povos presentes na sociedade.   

Com isto, entende-se que os movimentos sociais em nosso país nascem da 

necessidade singular de lutarem por causa própria na busca tanto por reconhecimento 

como também a aquisição de leis e políticas públicas que se comprometam com suas 

causas, como forma de retratar a ausência brusca do estado em determinado espaço-

tempo. Diante disto cabe refletirmos sobre o papel em especial do Movimento Negro na 

conquista de políticas públicas raciais. 

 

Podemos entender as políticas públicas com perspectiva racial no Brasil 
como produto da trajetória contemporânea da militância negra, por meio de 
resistências e lutas disseminadas na esfera pública, por evidenciar o racismo 
na sociedade brasileira e demandar ações governamentais que provoquem um 
processo de desrracialização. (LÓPEZ, 2012, p.124) 
 
 

O Movimento Negro tem se mantido organizado desde o fim da escravidão em 

nosso país, se fortalecendo a partir da Proclamação da república e o processo de 

industrialização, momento político e econômico no qual não houve ganhos e nem 

seguridade a população negra, tendo estes, que se organizarem na busca pela conquista 

de direitos e valorização social. (DOMINGUES, 2007) 

Entretanto, uma nova concepção do Movimento Negro, ressurge em meados da 

década de 70 com maior engajamento político, assim como diversos movimentos 

sociais devido ao período do regime militar instaurado no Brasil.  Neste momento, o 

movimento coloca em discussão pautas sobre reconhecimento, significado e de novas 

ações para valorização da identidade do seu povo, sendo o processo histórico dos 

negros, o que os diferenciava dos demais movimentos em ação.  

 

Ao emergir no cenário nacional e político destacando a especificidade da luta 
política contra o racismo, o movimento negro buscou na história a chave para 
compreender a realidade do povo negro brasileiro. Assim, a necessidade de 
negar a história oficial e de contribuir para a construção de uma nova 
interpretação da trajetória dos negros no Brasil são aspectos que distinguem o 
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movimento negro dos demais movimentos sociais e populares da década de 
70. (GOMES, 2011, p. 137) 
 

Reforça-se aqui o poder que a educação possui no processo de democratização 

racial, tendo esta juntamente com a ciência, como pondera Gonçalves (2016), que 

exercer um compromisso sério com a história, promovendo discussões críticas e sólidas 

sobre a situação do negro no Brasil, evidenciando todo processo histórico de 

massificação e inferiorização do homem negro, na busca de atender apenas interesses de 

capital. 

 Mediante isto, se compreende o engajamento dos movimentos sociais e também 

do Movimento Negro Contemporâneo em pautas educacionais, visto a importância da 

educação para o combate da ignorância e a ascensão da criticidade mediante a luta de 

classes. Porém, mesmo diante da alta relevância da educação em atuar como mediadora 

de um conhecimento capaz de romper com a discriminação e segregação racial no país, 

vê se necessário ações governamentais como forma de viabilizar oportunidades e 

garantir a conquista de espaço do negro tanto no meio social, como educacional, 

político e econômico.  

Diante disto, as políticas sociais compensatórias nascem no sentido de sanar a 

ausência do estado nos mais de 300 anos de escravidão, o qual excluiu e desumanizou o 

homem negro, gerando ainda nos dias atuais a perpetuação de um racismo segrega.  

Silva (2010) conceitua as políticas compensatórias como ações governamentais, 

com o objetivo de suprir as carências daqueles que foram prejudicados pelo padrão de 

distribuição de riquezas, dando então uma nova configuração ao Estado, o Estado de 

Bem Estar Social ou Estado Social. 

Ao buscar entendimento sobre as principais políticas sociais compensatórias e 

raciais aprovadas no Brasil a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, 

que reafirma os direitos básicos fundamentais de todo ser humano, como direito a 

saúde, educação e trabalho, compreende-se através dos estudos das literaturas que 

abordam a temática que ouve apenas um amplo campo de discussões em torno da 

necessidade da criação de políticas raciais, como  exemplo a Lei de Cotas, dentre outras 

na década de 90. 

 

Até o final dos anos de 1990, nenhum dos projetos de lei citados tinha sido 
aprovado ou implementado. Somente a partir de 2001 foram aprovadas 
políticas de ação afirmativa para a população negra por decisão do Poder 
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Público, seguindo a mesma linha dos projetos anteriores e tendo como base o 
sistema de cotas e a idéia da necessidade de representação desse setor em 
diversas esferas da sociedade. (MOEHLECKE, 2002, p.209) 
 

Neste sentindo, como forma de colocar em vigor toda discussão ocorrida na 

década de 90, as primeiras medidas tomadas esteve ligadas as secretarias de governo, o 

Ministro do Desenvolvimento Agrário, criou em 2001 uma portaria de cotas que 

instituía 20% para negros na estrutura institucional do Ministério e do INCRA, se 

estendendo essa medida a todas as empresas que tivessem ligação direta aos órgãos. O 

Ministério da Justiça também decretou uma portaria determinando 20% das vagas de 

assessoramento para negros, bem como todas as empresas que prestassem serviço ao 

ministério deveriam seguir as normas da portaria. ( MOEHLECKE, 2002) 

Nota-se a partir do século XXI, uma ampla efervescência das políticas raciais, 

ganhado estas desde secretarias, até a promulgação de leis em esfera educacional 

visando o conhecimento e a valorização das questões étnicas raciais no Brasil. 

 

 A partir de 2003, com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
nota-se o aprofundamento desse debate. Algumas iniciativas merecem 
destaque: no governo federal, pela primeira vez é instituída a Secretaria 
Especial de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), em 2003, e, no 
Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 
e Diversidade (Secad), em 2004. No tocante à educação, é nesse contexto 
que, finalmente, é sancionada a Lei nº 10.639, em janeiro de 2003, alterando 
a Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Em 2004, o 
Parecer CNE/CP 03/2004 e a Resolução CNE/CP 01/2004 são aprovados 
pelo Conselho Nacional de Educação. Ambos regulamentam e instituem as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Em 
2009, é lançado pelo Ministério da Educação e pela Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o Plano Nacional de 
Implementação das referidas diretrizes curriculares. (GOMES, 2011, p. 143) 

 

Pondera-se que tais iniciativas do governo federal deu um novo rumo ao 

processo de democratização racial no Brasil, trazendo tanto em esfera política como 

educacional, a viabilização de um estado que busca se comprometer a partir de ações 

concretas, com  a história e cultura de seu povo, atuando contra o discriminação e 

caminhando contra as formas de opressão e exclusão que tem vivido boa parte da 

população negra. 

No mais, mesmo diante de tais ações governamentais, nota-se se ainda a 

necessidade da criação de políticas que pudessem causar um maior impacto social, 

oportunizando  tanto o acesso a educação, como também ao mercado de trabalho.  

2473



 

 

Ao recorrermos à análise de pesquisas e documentos em busca das principais 

políticas sociais compensatórias que têm contribuído para que a população negra integre 

espaços sociais e necessários a vivência humana, constatou-se duas leis de grandes 

impactos, entendidas a partir de um amplo campo de discussões por pesquisadores 

como políticas de Ação Afirmativa, sendo essas, a Lei 12.711/12 e a Lei 12.690/14, 

ambas as leis proporcionaram grandes debates e discursos antagônicos, tanto do campo 

do direito, como na sociedade civil.  

A lei 12.711/12 promulgada em 29 de Agosto de 2012, pela então presidenta da 

república Dilma Rousseff, se volta a reserva de vagas para estudantes autodeclarados 

como pretos e indígenas, mediante o percentual da população onde a instituição esta 

inserida. 

Art. 1°  As instituições federais de educação superior vinculadas ao 
Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso 
nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas.  
Art. 3°  Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o 
art. 1o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados 
pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos 
e indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a 
instituição, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). (BRASIL, 2012, p.1) 
 

Com a promulgação da lei, torna-se então obrigatório o sistema de cotas para 

todas as instituições, centros e universidades públicas federais do país. Guarnieri e Silva 

(2017, p.184) afirmam que “a aprovação da Lei ‗funcionou como indicador de 

“sucesso” das cotas, ainda que não haja consenso sobre a sua aceitação”. Já nas palavras 

de Gomes (2011, p.139) “[...] essas políticas deveriam ser entendidas como canais 

profícuos de chegada à Universidade de saberes produzidos não só pelo movimento 

negro e pela comunidade negra em geral, mas, sobretudo, pela juventude negra”. 

 Levando em consideração todo cenário de exclusão e segregação do negro tanto 

no mercado de trabalho, educação e meio social, Guanieri e Silva (2017, p.190) 

salientam ainda que “Como medida de “ação afirmativa” ‗as cotas’ configura-se em 

uma alternativa possível para promover a inserção do jovem em situação de 

desvantagem social e étnica nos espaços acadêmicos” 

Ao trazer o conceito de “ação afirmativa” o autor considera a política de Cotas, 

como uma política social compensatória, a ação afirmativa tem sua origem nos Estados 

Unidos, e se fundamenta num período de fim das leis segregacionistas, e o início de 
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uma nova postura para a melhoria das condições de vida do negro, mediante esse 

contexto nasce a ideia de ação afirmativa para reduzir os impactos causados pela 

segregação racial no país. (MOEHLECKE, 2002) 

A Lei de n° 12.990/14 promulgada em 09 de Junho de 2014 trata-se da lei de 

cotas para concursos públicos, esta reserva aos negros 20% das vagas oferecidas em 

concursos públicos para cargos efetivos no âmbito da administração pública federal, 

dentre todos outros órgão controlados pela união. (BRASIL, 2014) 

A lei em questão também se mostra como uma forte política de Ação 

Afirmativa, promovendo a partir da obrigatoriedade das cotas no sistema público o 

combate ao racismo institucional. 

 

Pode-se destacar que o paradoxo central que colocam estas políticas é o de 
que instituições públicas tenham de assumir que elas (re)produzem 
mecanismos de “racismo institucional” para justificar a execução de políticas 
de igualdade racial. (LÓPEZ, 2012.p.126) 
 

Salienta-se aqui que com maior visibilidade e representatividade negra, 

promove-se a construção de um estado que tem buscando se constituir sobre o discurso 

da equidade, através da igualdade de oportunidades em todos os setores sociais. A 

promoção das políticas de cotas se mostra uma ação para além dos objetivos proposto 

das leis, elas promovem uma nova configuração estética e de identidade na vida do 

jovem negro, contribuindo tanto para incorporação e valorização da sua cultura, como 

também uma nova visão do negro na sociedade. (GOMES, 2011) 

 Entretanto, pensar na criação tanto das Ações Afirmativas, como de outras 

Políticas sociais compensatórias nos leva a refletir sobre o poder que o capitalismo 

possui em reproduzir desigualdades, colocando em situação emergente, diferentes 

grupos sociais, não detentores de capital e excluídos pelo sistema. 

Ao analisar o papel fundamental que as Ações Afirmativas / políticas 

compensatórias possuem no processo tanto de redemocratização racial, bem como 

elencar uma nova postura e uma nova visão do homem negro na sociedade, 

compreende-se que as mesmas buscam efetivar o direito constitucional do homem em 

toda sua natureza, promovendo representatividade, e a construção da imagem do 

homem negro em lugares que antes os mesmo não freqüentavam, seja por sua situação 

econômica, seja pelo racismo social e institucional. 
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Pondera-se, ainda, que as Ações afirmativas se fazem como um percurso a um 

modelo de estado inclusivo e diverso, e “as Lei de Cotas” são instrumentos de 

questionamento das relações sociais construídas em prol da justiça e da equidade. 

(GOMES, 2011) 

 

5 Considerações Finais 

Nota-se que a população negra em virtude do seu processo histórico tem sido o 

grupo que mais se vê em situação de desvantagem social em nosso país, sofrendo tanto 

com o racismo social, como também institucionalizado. Ao retomarmos o processo 

histórico do Brasil, vê se que durante toda trajetória na história até nos dias atuais o 

homem negro esteve em situação desfavorecida e marginalizada tanto pelo meio social 

como também econômico. Como forma de buscar por igualdade e lutar contra as formas 

de opressão, assim como outros grupos marginalizados, nasce o Movimento Negro 

como movimento representativo em luta pela igualdade, combate a discriminação e 

desigualdade racial no país. 

Ao analisarmos os resultados deste trabalho, consideramos que muito ainda 

precisa ser feito, em termos de ações para superarmos a desigualdade racial no país, é 

preciso mais investimento do poder público em todos os setores como forma de garantir 

que a população negra tenha acesso a emprego, saúde e educação. Diante de um longo 

processo de debates e reivindicações em prol da promoção de políticas raciais, algumas 

conquistas foram adquiridas no sentido de promover a conscientização, o conhecimento 

e a valorização da história e da cultura afro no Brasil. Dentre a aprovação dessas, as 

Leis de Cotas se constitui numa das maiores medidas legislativas no campo das políticas 

raciais como um meio de colaborar com o processo  de transformação da realidade. 

Na área educacional, cabe revisar a necessidade de uma política de permanência 

tanto na educação básica como também no ensino superior, apenas acesso não dá 

garantia que esses concluam seus estudos. 

A demora do Estado em adotar políticas públicas sólidas e ações antirracistas 

tem permitido uma inércia histórica se cristalizar na contemporaneidade. O Brasil está 

longe de viver uma democracia racial, em virtude das diferenças e meio de sobrevida da 

população negra, comparada a da população branca.  

Em suma, compreende-se se faz relevante levar cada vez mais essas discussões a 

público tanto nas escolas e universidades como também para a comunidade, para que 
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possamos buscar alternativas conjuntas através das discussões geradas, analisando e 

propondo novas ações ao estado no combate a desigualdade e discriminação racial no 

país. 
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O PAPEL DO PROFESSOR COMO PROMOTOR DE UMA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA E COLABORATIVA VOLTADA PARA A CRIANÇA  

Juliana Magalhães de Brito Vianna1 
 

Resumo 

 
Devido ao campo de experiência ao qual atuo há quinze anos na Educação Infantil pude 
vivenciar diferentes ensaios e práticas que valorizassem a identidade e o grau de 
importância desta etapa da Educação Básica no desenvolvimento da criança. Pensar a 
Educação Infantil voltada para a criança, como um sujeito ativo e competente, de 
potencialidades e especificidades é o desejo constante dos profissionais que atuam com 
essa faixa etária. Os esforços realizados ao longo dos últimos anos em torno da valorização 
da Educação Básica melhorou o índice de acesso das crianças na escola, mas o desafio 
atual ainda está relacionado a melhoria da qualidade de educação, alinhada à formação 
destes profissionais. Faz-se necessário reinventar a escola, as vivências que serão 
proporcionadas à criança devem revelar suas potencialidades oferecendo a ela, 
oportunidades, de ser, de encantar, de fazer, de falar, de indagar à favor de seu pleno 
desenvolvimento. Diante deste contexto, o presente artigo trata de uma revisão 
bibliográfica que parte da compreensão de como pensar a educação das novas gerações a 
partir de um olhar mais observativo e cuidadoso. O sistema de ensino brasileiro nos 
últimos anos vem passando por um período de reajustes seja numa visão macro, em que se 
trata dos aspectos estruturais e marcos legais, para uma visão micro, a que se refere as 
práticas escolares bem como os enfoques curriculares, e o papel do professor e suas novas 
orientações metodológicas. O texto procura embasar-se, em primeiro lugar, a partir da 
Constituição Federal de 1988 que prevê, no artigo 205 “o atendimento em creches e pré-
escolas e o reconhecimento do Educação Infantil como dever do Estado com a educação” 
passando pela Resolução de número 5 de 17 de dezembro de 2009, com a elaboração das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil até a atual Base Curricular 
Nacional (2017), a BNCC, que está momento de discussão. Primeiramente percebe-se que 
na atualidade os marcos legais parecem valorizar a construção de uma educação infantil 
centrada na criança, curiosa e competente.   Em segundo lugar, pensar na escola de 
educação infantil com uma estrutura e identidade própria, seu conceito de criança, 
organização curricular. Por fim, em terceiro lugar, observa-se que o papel do professor e 
do aluno diante deste contexto, ampliando seu campo de conhecimento e mediação junto 
ao grupo de crianças. Entender a educação infantil em sua integralidade, o cuidado como 
algo indissociável ao processo educativo visando uma qualidade da escola e, 
consequentemente na aprendizagem das crianças.              
 
Palavras-chave: infâncias, Educação Infantil e práticas pedagógicas. 
 
 
 
1 Introdução 
  
 A Educação Infantil é recente em nosso país e a visão sobre a infância também. Assim, 
buscar uma Educação Infantil de qualidade querer um exercício constante de práticas 

                                                             
1Pós-Graduação em Educação Infantil, Instituto Teresa Valsé, jubritovianna@gmail.com. 
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escolares que levem em consideração a cultura da infância, englobando as crenças e 
valores, bem como um planejamento institucional que privilegie a organização do espaço e 
dos tempos. 
A sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do 
processo educativo: o que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover 
redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. 
Pensando nisso, ao longo de minha trajetória profissional, no campo da educação infantil, 
pude vivenciar diferentes práticas e organização curriculares em defesa de uma 
aprendizagem voltada para a criança.  
Neste artigo, busco a partir de experiências compartilhadas e ressignificadas ao longo de 
quinze anos, elencar fatores que permeiam a busca de uma educação infantil de qualidade 
projetada para as experiências das crianças, explorar o que faz sentido para elas e que 
possa desenvolvê-las a partir dos aspectos cognitivos, emocionais e ampliar suas relações 
interpessoais.  
Em um primeiro momento, determinar os marcos legais que embasaram a construção das 
aprendizagens essenciais para essa faixa etária. A partir da Constituição de 1988, que prevê 
o acesso como direito e dever do Estado, profissionais da educação buscaram definir seus 
direitos de acesso e permanência, bem como trabalhadores que reivindicavam o direito à 
aprendizagem e uma organização curricular que privilegiasse o brincar e o cuidado.  
A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 é 
a legislação máxima que estrutura a organização da educação escolar em todo o território 
nacional. 
Em seu artigo 1º prevê: “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais. 
§1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por 
meio do ensino, em instituições próprias.”  
Recentemente, entrou em vigor a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC de 2017, que 
afirma, de maneira explícita, o seu compromisso com a educação integral. Reconhece, 
assim, que a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, 
o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, 
rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual(cognitiva) 
ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da 
criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeitos de 
aprendizagem, e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e 
desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. 
Com a inclusão da Educação Infantil na BNCC, mais um importante passo é dado nesse 
processo histórico de sua integração ao conjunto da Educação Básica.              
Em um segundo momento, pensar e elencar fatores institucionais específicos que atendam 
a esse público, permeando o conceito de criança e a forma como aprendem. Como a 
primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento do 
processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, 
a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se 
incorporarem a uma situação de socialização estruturada.    
E, por fim, o papel do professor, ao qual me faz refletir a partir da minha prática em sala de 
aula, como promotor de uma aprendizagem que leve as crianças a pensarem e elaborarem 
suas hipóteses acerca do conhecimento vivenciado e experimentado. Entender o modo 
como as crianças da educação infantil elaboram suas hipóteses de conhecimento e, 
consequentemente não subordinar a aprendizagem deste período pensando em prepará-las 
para o ensino fundamental. Entender que a educação infantil tem especificidades próprias 
desta faixa etária.   

2480



 

1.1 Objetivos 

A partir do estabelecimento de normas e princípios busca-se orientar a construção dos 
currículos na educação infantil com a proposta de prever e garantir o acesso e o direito de 
aprender de cada criança, respeitando seu desenvolvimento e a especificidade desta faixa 
etária. 
Os objetivos deste presente trabalho partem do pressuposto de:  Visualizar a importância e o caminho percorrido na elaboração das normas e 

princípios das leis para efetivação da melhoria de qualidade da educação infantil 
oferecida as crianças. Entender que as diretrizes e normas não é uma orientação 
para o professor, o que ele deve ou não fazer, estas devem se direcionar a 
aprendizagem das crianças, o modo como as crianças aprendem e o seu direito a 
uma aprendizagem significativa e real;  Entender e fazer com que a escola de educação infantil se organize e age como 
uma unidade institucional formativa de identidade e princípios próprios.   E, por fim, alcançar uma nova postura dos professores ampliando seu território de 
conhecimento e intervenção. Assumir-se como profissional ativo na construção do 
currículo e em sala de aula diante das mediações que realize com o grupo de 
crianças.   

       
     2 Referencial Teórico 

 
Marcos legais que embasam o trabalho junto as crianças da Educação Infantil 

 
 O campo da educação infantil percorreu caminhos e processos de revisão de concepções 
de educação de crianças em espaços coletivos de seleção e fortalecimento de práticas 
pedagógicas mediadoras de uma aprendizagem não acumulativa e que privilegiasse o 
desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças. 
A expressão educação “pré-escolar”, utilizada no Brasil até a década de 1980, expressava o 
entendimento de que a Educação Infantil era uma etapa anterior, independente e 
preparatória para a escolarização, que só teria seu começo no Ensino Fundamental. 
Situava-se, portanto, fora da educação formal.  
Com a Constituição Federal de 1988, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 
zero a 6 anos de idade, torna-se dever do Estado. Esse processo de conquista do 
reconhecimento da educação infantil como direito e dever do Estado, foi um processo de 
conquista do movimento de trabalhadores que buscavam garantir um espaço de cuidado e 
aprendizagens essenciais para seus filhos enquanto permaneciam no trabalho.  Podemos 
pontuar também, o processo de redemocratização do país e o empenho dos próprios 
profissionais da educação na busca pela qualificação e a valorização de seu trabalho.  
Posteriormente, com a promulgação da LDB, em 1996, a Educação Infantil passa a ser 
parte integrante da Educação Básica, situando-se no mesmo patamar que o Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio. E a partir da modificação introduzida na LDB em 2006, 
que antecipou o acesso ao Ensino Fundamental para os 6 anos de idade, a Educação 
Infantil passa a atender a faixa etária de zero a 5 anos.  
Entretanto, embora reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, a 
Educação Infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos apenas com a 
Emenda Constitucional nº 59\ 200926 que determina a obrigatoriedade da Educação Básica 
dos 4 aos 17 anos. Essa extensão da obrigatoriedade é incluída na LDB em 2013, 
consagrando plenamente a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 e 5 anos 
em instituições de Educação Infantil.  
Diante deste contexto, faz-se necessário permear as discussões para o estabelecimento de 
diretrizes especificas para o trabalho nas instituições de ensino e entender a periodização 
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para orientar o trabalho “...junto as crianças de até 3 anos em creches e berçários e 
assegurar práticas junto as crianças de 4 a 6 anos que prevejam formas de garantir a 
continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças sem 
antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental.”(p. 7 ,2009) 
Esses são os princípios das Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Infantil 
resolução Nº 5 de 17 de dezembro de 2009, com o objetivo de estabelecer fundamentos e 
procedimentos para orientar as políticas públicas e a elaboração, o planejamento, execução 
e avaliação na organização de propostas pedagógicas na Educação Infantil. 
A partir da aplicação destas leis e normas o desafio por muito tempo, foi melhorar o índice 
de acesso e direito à educação para as crianças pequenas. Atualmente, o desafio ainda 
continua mas sobre uma nova perspectiva, o da melhoria da qualidade dessa educação. 
Além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e 
escolas garantam um patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes, tarefa para a 
qual a BNCC é instrumento fundamental  
A Educação Infantil na Base Nacional Comum Curricular de 2017, que foi embasada na 
Constituição Federal de 1988, na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais de 2009 e ao Plano Nacional de Educação, buscou 
enfatizar e estabelecer princípios que compõem a importância do ambiente educativo e as 
relações e vivencias que integra-o. É um documento mandatório, portanto não é uma 
escolha, de seguir ou não seguir a base. É um documento que vem orientar a elaboração 
dos currículos na educação básica, vamos nos deter a educação infantil, com a proposta de 
discutir a equidade em educação, garantir o acesso aos mesmos direitos de todas as 
crianças do território nacional. É um documento que se estrutura a partir de uma definição 
de um arranjo curricular de direitos e objetivos. Não está direcionado ao que o professor 
deve ou não fazer, mas o que cada criança tem direito ao frequentar uma escola. 
Propõe a superação da fragmentação disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua 
aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e ao 
protagonismo da criança em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida. 
Segundo Rossieli (2018), 

  A BNCC por si só não alterará o quadro de desigualdade ainda 
presente na Educação Básica, mas é essencial para que a mudança 
tenha início, porque além dos currículos, influenciará a formação 
inicial e continuada dos educadores, a produção de materiais 
didáticos, as matrizes de avaliação e os exames nacionais que serão 
revistos à luz do texto homologado da Base.(ROSSIELI,2018) 
 

Como a primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento 
do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das 
vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se 
incorporarem a uma situação de socialização estruturada. 
Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a concepção que vincula 
educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. 
Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos 
construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade,  
articulá-los em propostas pedagógicas e têm o objetivo de ampliar o universo de 
experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando 
novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar-
especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que 
envolve aprendizagens muito próximas dos dois contextos, familiar e escolar, como a 
socialização, a autonomia e a comunicação.   
Ainda de acordo com as DCNEI, em seu artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas 
pedagógicas dessa etapa da Educação Básica são as interações e a brincadeira, experiências 
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nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas 
ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, 
desenvolvimento e socialização. 
A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas 
aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as 
interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, 
por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de problemas 
e a regulação das emoções. 
Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da 
Educação Básica propostas pela BNCC, seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento 
asseguram, na Educação Infantil, as condições para que as crianças aprendam em situações 
nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar 
desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados 
sobre si, os outros e o mundo social e natural. 
O respeito a infância possibilita a criança oportunidades para que ela revele suas 
potencialidades, como oportunidade de se encantar, de indagar, de fazer, falar, ser e 
vivenciar. 
Assim, considera que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das 
crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os 
direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. A 
organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em cinco campos de 
experiência, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento. Os campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhe 
as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 
entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. 
A definição e a denominação dos campos de experiência também se baseiam no que dispõe 
as DCNEI em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser apropriados às 
crianças e associados às suas experiências. 
 

    A escola de Educação Infantil como estrutura institucional e identidade própria  
 

  Resgatar o conceito de Educação Infantil e acreditar na importância da escola na 
educação das crianças pequenas é um dos grandes desafios no cenário atual da educação 
brasileira com boas possibilidades de sucesso. 
Entender a escola de Educação Infantil como estrutura institucional é, um processo 
conflituoso e dialético. Reforçar a sua identidade própria e autonomia formativa e, colocar 
no mesmo patamar, os laços de conexão entre a escola infantil e o Ensino Fundamental.     
Para Zabalza(1998), 

“Tradicionalmente, a escola infantil tem enfrentado o debate entre 
um duplo caminho. Por um lado, o de transformar-se em uma 
estrutura assistencial comprometida somente com a “guarda e 
custódia” de crianças pequenas. Por outro lado, o de se transformar 
em um período escolar mimétrico, em enfoques e exigências de 
aprendizagens, da etapa seguinte (um adiantamento do Ensino 
Fundamental).”  
       

Postular a “identidade e autonomia” da escola infantil não significa, considerá-la como um 
espaço separado no processo de escolarização. A organização curricular para a Educação 
Infantil deve comtemplar experiências capazes de “dotar” as crianças das competências, 
aptidões, hábitos e atitudes que possam contribuir nas aprendizagens esperadas para o 
Ensino Fundamental.     
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A ideia é diferenciar as áreas de experiências e de conteúdos formativos para contemplar o 
desenvolvimento equilibrado e integral das crianças. 
Mas, um ponto fundamental, entre muitos, que merece toda nossa atenção e cuidado, é com 
qual conceito de criança está permeando a construção do currículo na escola de Educação 
Infantil. É necessário, enxergarmos, a partir de nossa experiência, baseada na prática, na 
teoria e em pesquisas, que as crianças de hoje, são ricas, fortes e criativas. A ênfase é 
colocada em vê-las como sujeitos únicos e de direitos, em vez de simplesmente com 
necessidades. Elas têm potencial, desejo de crescer, explorar, experimentar, comunicar, 
capacidade de comunicar e maravilhar-se com o meio. Elas não apenas desejam receber 
cuidados e atenção, mas também querem oferecer, contribuir.            
Segundo Zabalza(1998),  

 “Ao longo dos anos o tratamento da infância evoluiu. O que foi 
dado à infância sempre foi “dado” como fruto derivado da maior ou 
menor sensibilidade dos adultos. Não como algo que lhes fosse 
devido como um direito. A ideia básica, é entender a criança como 
sujeito de direitos e a criança competente.” 

A rotina didática na escola infantil não é a de “construir novas aprendizagens”, mas a de 
“enriquecer os âmbitos de experiência” das crianças, tirando proveito do vasto repertório 
de recursos linguísticos, comportamentais, vivenciais, com os quais os indivíduos tem 
acesso ao ensino e utiliza-los para completar o leque de experiências desejáveis para essa 
idade.   
Diante deste aspecto, o espaço deve favorecer a interação social, a exploração e a 
aprendizagem, mas também contendo indícios educacionais e estando carregado de 
estímulos para a experiência interativa e a construção. 
Para os educadores de Reggio Emilia,  

 “ O intercâmbio social é visto como essencial para a aprendizagem. 
Através da atividade compartilhada, da comunicação, da cooperação 
e até mesmo do conflito, as crianças constroem em conjunto seu 
conhecimento sobre o mundo, usando as ideias de uma para o 
desenvolvimento das ideias de outra, ou para explorarem uma trilha 
ainda não explorada. Uma vez que o desenvolvimento social é visto 
como parte intrínseca do desenvolvimento cognitivo, o espaço é 
planejado e estabelecido para facilitar encontros, interações e 
intercâmbios entre elas. O espaço precisa garantir o bem-estar de 
cada uma e do grupo como um todo. Ao mesmo tempo, o espaço é 
estabelecido para favorecer relacionamentos e interações dos 
professores, da equipe e dos pais entre eles próprios e com as 
crianças. (EDWARDS, 1999)     

A incorporação progressiva da família ao trabalho escolar, presença ativa e cooperadora, 
que permita a construção de um tipo de cultura formativa comum e complementar também 
é um desafio curricular para o desenvolvimento da Educação Infantil.     
As ideias e habilidades que às famílias trazem para a escola, ou seja, o intercâmbio de 
ideias entre pais e professores, favorecem o desenvolvimento da aprendizagem e, ajudam 
os educadores a perceberem a presença e as contribuições das famílias não como críticas 
ameaçadoras, mas como parte intrínseca de companheirismo e como a integração de 
diferentes conhecimentos.     
 
 
 
 
 
O papel do professor como promotor de uma aprendizagem real e significativa 
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Considerando essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta 
hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimento e 
apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo 
físico e social não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de 
desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir 
intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche 
quanto na pré-escola. 
Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo educador, de experiências 
que permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as relações 
com a natureza, com a cultura e com a produção científica que se traduzem nas práticas de 
cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas brincadeiras, nas 
experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro 
com as pessoas.    
Diante desse contexto, parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, 
planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade 
de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. 
Segundo Zabalza(1998),  

“A ideia do profissionalismo docente e das suas exigências é 
aplicável, da mesma maneira, aos professores(as) de Educação 
Infantil do que aos dos outros níveis do sistema de ensino. Mas no 
caso da Educação Infantil, as competências que definem esse 
profissionalismo possuem perfis próprios. O peso do componente 
das relações é muito forte. A relação constitui, provavelmente, o 
recurso fundamental na hora de trabalhar com crianças pequenas.” 
 

Entender o papel que cada um exerce nessa relação de aprendizagem no espaço da escola é 
promover condição para que, a criança e o professor, passam de meros praticantes para a 
posição de autores dos processos e trilhas pedagógicas. Assim, contribuem para a 
superação da separação entre a teoria e prática, cultura e técnica. E teriam a possibilidade 
de parar de se ver, e de serem vistos pelos outros, como aqueles que apenas aplicam teorias 
e decisões de terceiros. Esta ideia de professores como meros “praticantes” e criança como 
meras “ouvintes” é um absurdo que precisa ser superado. Precisamos refletir como adultos 
e crianças se desenvolvem e aprendem. 
Os educadores de Reggio Emília, assumem muitos papéis, mas, definir o seu papel, passa 
invariavelmente, em discutir a essência do que os professores fazem para a promoção do 
crescimento intelectual pelas crianças em grupo.   
Acompanhar suas próprias práticas quanto as aprendizagens das crianças, realizando a 
observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo, suas conquistas, avanços, 
possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos registros, feitos em diferentes 
momentos tanto pelos professores quanto pelas crianças (como relatórios, portfólios, 
fotografias, desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o 
período observado sem a intenção de seleção, promoção ou classificação das crianças. 
Cabe ao professor, reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que 
garantam os direitos de aprendizagens de todas as crianças.     
           

Considerações Finais 

Neste contexto de bases teóricas, conceituais e marcos legais apresentados acima, 
podemos afirmar que é possível estabelecer caminhos, possibilidades com uma boa chance 
de sucesso, a partir do confronto de ideias para mudanças positivas e significativas no 
cenário educacional, em especial na Educação Infantil, ao qual nos deparamos atualmente. 
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É necessário superar a visão de que aprender na Educação Infantil não se limite a 
relação direta professor ensina e cuida, e a criança, socialize, assimile e aprendam. Nesse 
sentido, faz-se oportuno o resgate à cultura da infância.  

Cuidar e educar significa pensar na totalidade do ser, na educação integral 
(emocional, espiritual, psicológica, motora, cognitiva, afetiva) levando em consideração a 
cultura em que a criança está inserida, e não apenas considerar aspectos cognitivos na 
aprendizagem.   

Entender também, que a escola não é somente um espaço de transmissão da cultura 
e socialização. É também, um espaço de construção de identidade. Por outro lado, 
considerar as crianças como protagonistas ativas e competentes que buscam através do 
diálogo e da interação com os outros, tendo os professores servindo como guias.    

Segundo Loris Malaguzzi(1990), o programa para a primeira infância realizado em 
Reggio Emilia, tornou-se reconhecido como um dos melhores sistemas educacionais do 
mundo. Esta abordagem inovadora incrementa o desenvolvimento intelectual das crianças 
através da focalização sistemática na representação simbólica, levando as crianças 
pequenas, de 0 a 6 anos, a um nível surpreendente de habilidades simbólicas e a 
criatividade.   

Enfim, a Educação Infantil de qualidade privilegia o desenvolvimento de forma 
mais integrada e significativa para as crianças, organizando seus tempos e espaços e, a 
formação do professor e seu papel de ouvinte, de observador, de “distribuidor” de 
oportunidades. Cabe também ao educador da escola infantil, aliar-se às famílias, 
encorajando-as a envolverem com a aprendizagem das crianças. Dessa forma, são levadas 
a revisar a imagem e o potencial que seus filhos possuem, e a compreender a infância de 
um modo mais rico e complexo. 

No Brasil, com a inclusão da Educação Infantil na Base Nacional Comum 
Curricular, mais importante passo é dado nesse processo histórico de sua integração ao 
conjunto da Educação Básica.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2486



 

 

 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

____.Ministério da Educação e Cultura. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

da Educação Básica. Brasília: MEC,SEB,DICEI, 2013. Disponível em 

http://portal.mec.gov.br\docman\julho-2013-pdf\13677-diretrizesedacao-basica-2013-

pdf\fileacesso em jun.2019. 

 

____.Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base nacional 

comum  curricular. Brasília, DF, 2017. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br\wp-

content\uploads\2018\06\BNCC_EI_EF_110518_versaooficial_site.pdf>Acesso em 

jun.2019. 

 

CASTRO, Jane Margareth e REGATTIERI, Marilza. Interação escola-família: 

subsídios para práticas escolares. Brasília:UNESCO, MEC, 2009. 104 p. Disponível em: 

<http\\portal.mec.gov.br\index.php\option=com_docman&view=download&alias=4807-

escola-familia-final&Itemid=30192>.   

 

DALBEN, Ângela Imaculada Loureiro de Freitas, CASTRO, Elza Vidal de. A 

relação Pedagógica no processo escolar: sentidos e significados. TEIXEIRA, Alda 

Betsaida Martins(Org.). Temas atuais em Didática. Belo Horizonte: UFMG, 2010.   

 
EDWARDS, Carolyn et al.As Cem Linguagens da Criança: A Abordagem de Reggio 
Emília na Educação da Primeira Infância. Volume 1. Porto Alegre: Artmed, 1999.  
 
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação 
Escolar: políticas, estrutura e organização. 10ª ed. São Paulo: Cortez, 2018. 
 
PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. 4º edição São Paulo, 
Cortez editora, 2016. 
 
ZABALA, Antoni. As sequências didáticas e as sequências de conteúdo(cap.3)IN: 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre, Artmed, 1998. 
 

2487

http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizesedacao-basica-2013-pdf/fileacesso%20em%20jun.2019
http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizesedacao-basica-2013-pdf/fileacesso%20em%20jun.2019
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaooficial_site.pdf%3eAcesso%20em%20jun.2019.
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaooficial_site.pdf%3eAcesso%20em%20jun.2019.
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaooficial_site.pdf%3eAcesso%20em%20jun.2019.


 

ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil\ Miguel A. Zabalza: tradução 
Beatriz Affonso Neves – Porto Alegre: Artmed, 1998.        

2488



 

 

GT7 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente 
 

A DUALIDADE EDUCACIONAL BRASILEIRA: 
REFLEXÕES ACERCA DA DESIGUALDADE SOCIAL 

INSTITUCIONALIZADA. 
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Leoclécio Dobrovoski Silva Pereira3 
 

Resumo 

O texto a seguir pretende provocar reflexões acerca da dualidade educacional assentada 
historicamente nas condições materiais da estrutura de classes sociais no Brasil. Trata-se 
de evidenciar a formação histórica do sistema de educação básica brasileira, 
especialmente o ensino médio, etapa final. A tentativa, a partir dos resultados da 
pesquisa no âmbito do mestrado, é a de discutir as consequências da institucionalização 
da desigualdade social na esfera escolar, como projeto para a formação de força de 
trabalho polivalente em resposta à demanda do capital. A dualidade educacional que 
propicia, na prática, a formação propedêutica para os estudantes da elite econômico-
social e, portanto, oportuniza melhores condições de acesso ao ensino superior, destina, 
contrariamente, aos estudantes das classes populares uma formação precária e 
fragmentada, distante das necessidades sociais desses alunos. Considerando a escola 
unitária proposta nas formulações de Gramsci, cujos princípios podem ser encontrados 
nos documentos normatizadores do sistema educacional brasileiro (especialmente a Lei 
nº. 9.394/96, sobre as Diretrizes e Bases da Educação e, também, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação, de 2012) debate-se a formação humanista deste 
modelo em contraposição à realidade educacional brasileira, cuja formação dualista 
institucionalizada reforça as desigualdades sociais convenientes à lógica capitalista. 
Diante disso, e em conformidade com os objetivos do GT7 - Educação Básica, Trabalho 
e Formação Docente, pretende-se apontar, por meio de pesquisa teórica, os 
desdobramentos da dualidade educacional institucionalizada no ensino médio brasileiro 
e suas consequências para os egressos deste sistema tendo em vista a formação de 
indivíduos capazes de pleitear uma vaga no ensino superior e/ou preparados para as 
exigências de um mercado de trabalho cada vez mais instável, dinâmico e exigente. 
Assim, a escola encontra-se circunscrita na realidade social contemporânea, cujas 
características implicam, necessariamente, na construção de aspectos materiais 
vinculados à lógica global capitalista, em se pensando na reestruturação da esfera 
produtiva. Deste modo, a reprodução da força de trabalho também passa pela sua 
qualificação institucionalizada na escola, separando os trabalhadores manuais dos 
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intelectuais, submetendo-os aos postos de trabalho em conformidade com a reprodução 
capitalista. 
 
Palavras-chave: Ensino médio. Classes sociais. Reestruturação Produtiva. 
 
 
1 Introdução  

 O texto a seguir pretende provocar reflexões acerca da dualidade educacional 

assentada historicamente nas condições materiais da estrutura de classes sociais no 

Brasil. Considerando a escola unitária proposta nas formulações de Gramsci, cujos 

princípios podem ser encontrados nos documentos normatizadores do sistema 

educacional brasileiro (especialmente a Lei nº. 9.394/96, sobre as Diretrizes e Bases da 

Educação e, também, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação, de 2012) 

debater-se-á a formação humanista deste modelo em contraposição à realidade 

educacional brasileira, cuja formação dualista institucionalizada reforça as 

desigualdades sociais convenientes à lógica capitalista. 

 

1.1 Objetivos 

Em consideração à proposta do Seminário Nacional do HISTEDBR, IV 

Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI e I Seminário 

Internacional do HISTEDBR, no debate sobre “Educação e Trabalho: em defesa da 

escola pública”, pretende-se, evidenciar a formação histórica do sistema de educação 

básica brasileira, especialmente o ensino médio, etapa final. 

Além disso, identificar, por meio de pesquisa teórica, os desdobramentos da 

dualidade educacional institucionalizada no ensino médio brasileiro e, apontar, suas 

consequências para os egressos deste sistema. tendo em vista a formação de indivíduos 

capazes de pleitear uma vaga no ensino superior e/ou preparados para as exigências de 

um mercado de trabalho cada vez mais instável, dinâmico e exigente. 

 

2 Referencial Teórico 

Educação e dualidade no Brasil:  

a manutenção institucionalizada das diferenças sociais 
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 As transformações sociais mais contundentes das últimas décadas nos 

direcionam para mudanças sensíveis na organização escolar. As dinâmicas estruturais de 

ordem econômica, política, social e cultural nas sociedades repercutem nas mudanças 

profundas das relações sociais, nas interações e comunicação entre os indivíduos, na 

organização do espaço/tempo, nas formas de produção e, como não poderia deixar de 

ser, na disseminação – quase coercitiva – da tecnologia e da informação em todas as 

esferas da vida social. 

 Estas características são sensivelmente percebidas no cotidiano escolar. A escola, 

cuja função social é a construção institucionalizada do espaço/tempo de aquisição de 

valores e comportamentos sociais sistematizados, que respondam às necessidades de 

formação e interação específicas da sociedade, se distanciou do processo pedagógico 

autônomo (MENDONÇA, 2001).  

Todas essas transformações sociais vivenciadas na contemporaneidade são 

sentidas na escola, que, por sua vez, recebe a atribuição de papéis que viabilizam a 

socialização e a construção de indivíduos específicos para a organização da vida social. 

Ou seja, a escola é impactada pelas mudanças sociais e opera na assimilação dessas 

novas condições de vida e no direcionamento da formação de novos sujeitos para a 

realidade. 

 É, portanto, um dos lugares sociais da constituição maciça do processo de 

Educação de nossa sociedade. Em se pensando nos aspectos formadores deste processo 

em qualquer civilização, tem-se, então, na escola a disseminação de valores, culturas e 

saberes (formalmente sistematizados ou não), que perpetuam as condições sociais 

instituídas ou promovem novos constructos sociais, conforme a dinâmica de cada 

sociedade. 

 Neste ponto, chegamos à proposição conceitual de educação, entendida por 

Durkheim (2009) como ação capaz de formar indivíduos tendo em vista a integração na 

sociedade, tornando-os conscientes das normas que devem orientar a conduta de cada 

um e do valor imanente e transcendente das coletividades que cada homem pertence ou 

deverá pertencer. A educação visa criar no homem um ser novo. 

 Para o autor, “a Educação é, acima de tudo, o meio pelo qual a sociedade renova 

perpetuamente as condições de sua própria existência (...) A educação assegura a 

persistência dessa diversidade necessária, apresentando ela própria diversidade e 

especialização” (op. cit., p. 82). 
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 Ao promover a especialização de funções no interior da sociedade e, ao mesmo 

tempo, a coesão e interdependência  entre os indivíduos, a eduação exerce sua principal 

função (DURKHEIM, 2009). 

 No entanto, é necessário salientar a prática educacional, em se pensando, 

especialmente, na teoria freireana (1983)4 que traz contribuições profundas para a 

concepção de Educação, na edificação de conhecimentos para a autonomia concreta, 

numa relação dialógica, com vistas à construção do saber crítico, para a descoberta do 

Homem como sujeito da sua história. 

 A escola necessária para novos tempos deve, neste sentido, oferecer meios para 

o desenvolvimento das capacidades cognitivas, operativas e sociais dos estudantes; 

fortalecer as subjetividades e identidades culturais; preparar para o trabalho e para a 

sociedade tecnológica; formar para a cidadania crítica, cujo futuro trabalhador possa 

interferir criticamente na realidade e ainda, desenvolver a formação de valores éticos 

humanitários (LIBÂNEO, 2004). 

 “Embora toda educação contribua para uma certa conformação do homem à 

realidade material e social que enfrenta, ela deve possibilitar a compreensão dessa 

mesma realidade, apropriando-se dela e transformando-a” (RAMOS apud FRIGOTTO e 

CIAVATTA, 2004, p. 21). 

 O ensino médio deveria oferecer, acima de tudo, muito mais que uma preparação 

para o ensino superior ou para o mercado de trabalho, mas uma formação que atenda 

aos interesses e necessidades dos jovens conforme suas realidades, valorizando a 

autonomia das escolas. 

 Na etapa final da educação básica tem-se, conforme a Lei nº. 9.394/96, que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, duas proposições principais 

quanto à sua finalidade, conforme o Art. 35: 1ª. Aprofundar os conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento nos estudos; 2ª. 

Preparar basicamente para o trabalho e à cidadania do educando, de modo a ser capaz de 

                                                           
4 Em Freire (1983), são apontadas as diferenças entre educação bancária e educação crítica. Para ele, a 
educação considera os homens como “seres em devir”, cujas histórias não estão completas. São 
indivíduos incompletos em uma realidade igualmente inacabada e juntamente com ela. “A educação é, 
deste modo, continuamente refeita pela práxis”. Já o modelo bancário assenta-se sobre a estabilidade, 
enraizada no presente, reforçando contradições por meio de práticas e comportamentos que refletem uma 
sociedade opressora alienando indivíduos, no qual os “os alunos são os depósitos e o professor aquele que 
deposita. É a concepção acumulativa da educação” (p. 61). 
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adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores. 

 Sendo assim, o ensino médio deve formar indivíduos capazes de pleitear uma 

vaga no ensino superior e/ou preparados para as exigências de um mercado de trabalho 

cada vez mais instável, dinâmico e exigente. Essas finalidades consideram, assim, a 

escola circunscrita na realidade social contemporânea, cujas características implicam, 

necessariamente, na construção de aspectos materiais vinculados à lógica global 

capitalista. 

 Além disso, há de se considerar, e isto fica claro nas Novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – NDCNEM –, definidas em janeiro de 

2012, os sujeitos históricos desta etapa da educação básica brasileira, e todas as 

características e desdobramentos advindos de sua atuação na sociedade contemporânea. 

 Este documento retrata a importância da escola pública de ensino médio em 

ofertar uma formação integradora e humana, incluindo um aprimoramento do jovem 

aluno, consolidando conhecimentos adquiridos no ensino fundamental e preparando-o 

para o mundo do trabalho e para a cidadania. 

 Os eixos estruturantes que embasam o referencial legal e teórico dessas 

diretrizes estão alicerçados, dentre outros aspectos, e acima de tudo, na integração da 

educação com outras dimensões da vida social: o trabalho, a ciência, a tecnologia e a 

cultura. Têm-se, assim, definidas essas dimensões5 como 

 

§ 1º O trabalho é conceituado na sua perspectiva ontológica de transformação 
da natureza, como realização inerente ao ser humano e como mediação no 
processo de produção da sua existência. 

§ 2º A ciência é conceituada como o conjunto de conhecimentos 
sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história, na busca da 
compreensão e transformação da natureza e da sociedade. 

§ 3º A tecnologia é conceituada como a transformação da ciência em força 
produtiva ou mediação do conhecimento científico e a produção, marcada, 
desde sua origem, pelas relações sociais que a levaram a ser produzida. 

§ 4º A cultura é conceituada como o processo de produção de expressões 
materiais, símbolos, representações e significados que correspondem a 
valores éticos, políticos e estéticos que orientam as normas de conduta de 
uma sociedade. 

                                                           
5  Conforme conteúdo da Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012, que define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 
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 Concebidos dessa forma, trabalho, ciência, tecnologia e cultura formariam os 

pressupostos para um projeto unitário de ensino médio, que “não elide as singularidades 

dos grupos sociais, mas se constitui como síntese do diverso, tem o trabalho como 

primeiro fundamento da educação como prática social” (RAMOS, 2004, p. 45). 

 O ensino médio deveria oferecer, acima de tudo, muito mais que uma preparação 

para o ensino superior ou para o mercado de trabalho, mas uma formação que atenda 

aos interesses e necessidades dos jovens conforme suas realidades, valorizando a 

autonomia das escolas. 

 O trabalho como princípio educativo, em intersecção com outras dimensões da 

vida, é capaz de proporcionar a compreensão do processo histórico de produção 

científica, tecnológica e cultural aos quais os grupos sociais estão inseridos, 

apropriando-se socialmente dos conhecimentos e ampliando a capacidade e 

potencialidade dos sentidos humanos. 

 Além disso, é por meio da apreensão dos conteúdos históricos do trabalho, 

determinados pelo modo de produção no qual este se realiza, que se pode compreender 

as relações sociais e, no interior dessas, as condições de exploração do trabalho humano, 

assim como de sua relação com o modo de ser da educação. 

 O reconhecimento dessas condições materiais propicia a formação de criticidade 

à vida social real e, em alguma medida, o potencial aspecto transformador de sua 

realidade. A coerência do percurso da escolarização deve prescindir qualquer separação 

no interior do sistema educacional, ao proporcionar aos estudantes 

 

a escola unitária ou de formação humanista (entendido este termo, 
“humanismo” em sentido amplo e não apenas sem sentido tradicional) ou de 
cultura geral com a tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de 
tê-los levado a um certo grau de maturidade e capacidade, à criação 
intelectual e prática e a uma certa autonomia na orientação e na iniciativa 
(GRAMSCI apud CIAVATTA e RAMOS, 2011, p. 32). 

 

 Entendido conforme explicitado na citação acima, o trabalho é tido não só como 

condição imanente do ser humano, mas também vinculado, sobretudo, ao caráter 

histórico de construção da realidade dos sujeitos envolvidos neste processo. A proposta 

de escola unitária, em Gramsci, fundamenta-se na busca pela emancipação humana e 

pela aquisição de maturidade intelectual. Gramsci não concordava com o formato do 
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ensino nos liceus, a última fase escolar antes da universidade em sua época na Itália. 

Criticava a forma dogmática e autoritária dos liceus em face à suposta autodisciplina 

intelectual e autonomia moral que este nível de ensino deveria desenvolver nos alunos, 

que só eram efetivamente alcançados no âmbito das universidades (NASCIMENTO e 

SBARDELOTTO, 2008): 

 

Gramsci, ao mesmo tempo em que desenvolveu uma proposta educacional, 
defendeu a necessidade de que as instituições proletárias (sindicatos e 
partidos) se organizassem com o intuito de promover a auto-educação dos 
trabalhadores, uma educação que conduzisse à emancipação destes em 
relação ao Estado capitalista (p. 284). 

 

 

 Os sujeitos não são sem rosto, sem história, sem origem de classe ou fração de 

classe (FRIGOTTO, 2004), entretanto, o reconhecimento dessa historicidade não 

ocorreu na prática, em nenhum momento, apesar das orientações contidas nos 

documentos regulamentadores. 

 Considerando a realidade histórica do Brasil, sua estrutura social excludente e 

contradições estão a todo o momento permeando o processo pedagógico de ensinar e 

aprender, e todas as etapas que dele fazem parte, antes ou após o momento/espaço de 

aprendizagem (TEODORO, 2011). 

 Os aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos intensificam as relações 

sociais e estruturas pertencentes à sociedade onde vivemos, que por sua vez, afetam a 

vida escolar de diversas formas, ampliando o papel da escola na formação de indivíduos 

capazes de responder às demandas de mercado específicas e, ao mesmo tempo, de 

serem cidadãos críticos. 

  

3 Procedimentos Metodológicos 

 Neste trabalho, diante dos objetivos propostos, foi utilizada a pesquisa teórica 

como metodologia para análise e discussão dos pressupostos teóricos que embasam as 

discussões, principalmente, sobre a dualidade educacional, trabalho e educação, escola 

unitária, trabalho precarizado. Diante da revisão bibliográfica sobre o tema, levanta-se a 
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delimitação do debate teórico sobre o tema e propõe-se a análise contida na seção 

anterior. 

 

4 Resultados  

 Tendo em vista, como o explicitado até aqui, que a educação é um processo de 

formação cujo peso é contundente para a juventude (ABRAMO, 2005; BARCELLOS, 

1990; GROPPO, 2000; MANNHEIM, 1968), em especial, no tocante à sua 

emancipação e enfrentamentos das condições sociais desiguais, para a maioria dos 

jovens, ela pode abrir um leque de novas oportunidades, sobretudo para as classes 

populares. 

 Apesar disso, a educação encontra, no processo de escolarização do jovem, 

grandes obstáculos quando se refere à inserção de indivíduos das classes populares. As 

desigualdades no acesso e na permanência na escola refletem, de modo contundente, em 

menores chances no mercado de trabalho e, principalmente, na persistência da situação 

de pobreza e exclusão social. 

 Já os jovens de classe média encontram no respaldo financeiro familiar as 

condições econômicas e sociais para permanecerem cada vez mais tempo neste processo 

de escolarização, adentrando tardiamente no mercado de trabalho, porém com 

qualificação muito maior e em melhores condições de disputa pelos melhores empregos 

(FORACCI, 1977). 

 Especificamente sobre esse fundamental aspecto da educação no Brasil, Anísio 

Teixeira (1996) já apontava que essa dualidade educacional é consequência do dualismo 

da sociedade brasileira, desde a sua formação inicial: 

 

O fato dominante nos últimos cinquenta anos de vida brasileira, com 
referência à educação, é a expansão e fusão gradual dos dois sistemas 
escolares que serviram ao país em seu dualismo orgânico de duas sociedades, 
primeiro de senhores e escravos, depois de senhores e povo, e que se iriam 
integrar progressivamente na sociedade de classe média em processo (p. 
278). 

 

 “Historicamente, o ensino médio no Brasil se caracteriza pela dualidade 

estrutural, que estabelece políticas educacionais diferenciadas para as camadas sociais 

distintas, definidas pela divisão social do trabalho” (NASCIMENTO, 2007, p. 77). 
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  Ao distribuir os indivíduos no mercado de trabalho pelas funções intelectuais e 

manuais, considerando a origem de classe a qual pertencem, o sistema de ensino 

brasileiro promove escolas de currículos, conteúdos e metodologias diferentes. Por isso, 

reforça a seleção e as condições de desigualdade social. 

 Teixeira (1966) destaca, detalhadamente, que durante todo o século XX, 

acentuaram-se as diferenciações de oferta da educação nesta etapa de ensino, conforme 

estrutura social, dividindo a função profissionalizante desta etapa à classe popular, e a 

propedêutica para a elite. 

 Ciavatta e Ramos (2011) reforçam, também, que o caráter dualista da educação 

brasileira assenta-se sobre a sociedade de classes a que a economia política se 

consolidou ao longo do tempo, exaltando os interesses de uma classe dominante diante 

da opressão da classe trabalhadora, tendo como base as contradições sociais na esfera da 

produção da vida. 

 “O importante é a raiz social da questão, a questão estrutural das classes sociais 

que lhe dão sustentação e sua ideologização como educação desejável” (CIAVATTA E 

RAMOS, 2011, p.29). Dessa forma, à juventude pautada pelas condições materiais de 

existência historicamente formadas na condição de classe trabalhadora (MARX & 

ENGELS, 1999) resta o ensino cujo projeto político a destina à ocupação dos postos de 

trabalho precarizados6 (ANTUNES, 1999). 

 Ao distribuir os indivíduos no mercado de trabalho pelas funções intelectuais e 

manuais, considerando a origem de classe a qual pertencem, o sistema de ensino 

brasileiro promove escolas de currículos, conteúdos e metodologias diferentes. Por isso, 

reforça a seleção e as condições de desigualdade social. 

 De acordo com a base de dados do PNAD/IBGE7 a rede pública reúne cerca de 

87% dos estudantes brasileiros matriculados no ensino médio. Desses, apenas 8,6% 

pertencem à classe média ou alta, conforme dados da Síntese de Indicadores Sociais: 

uma análise das condições de vida da população brasileira/IBGE. O restante é 

proveniente das quatro faixas de renda familiar mais baixa, em condições semelhantes 

(concentrando quase 78,5% de estudantes oriundos da classe trabalhadora). Esses 
                                                           
6Ver ANTUNES (1999), em que o autor discorre sobre a caracterização do trabalho precarizado, 

destacando o trabalho de tempo parcial, sem direitos trabalhistas consolidados, a serviço, 
diuturnamente do capital. 

7O PNAD – Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios – do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) é a base de dados cujos indicadores utilizados para o anuário “Síntese de indicadores 
sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira/IBGE”. 
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números não se alteram muito em todas as edições desta Síntese, cujo intervalo 

observado para este texto é de 2011 até 2017. 

 Segundo Libâneo (2004), “as instituições escolares vêm sendo pressionadas a 

repensar seu papel diante das transformações que caracterizam o acelerado processo de 

integração e reestruturação capitalista mundial” (p. 46). 

 Assim, de modo determinante, as condições materiais de existência de uma 

classe social (MARX & ENGELS, 1999) projetam politicamente a escola de nível 

médio que formará os jovens estudantes e, consequentemente, quais suas perspectivas 

de futuro em relação ao mercado de trabalho (FRIGOTTO, 1984). 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

À luz da legislação educacional e suas disposições e diretrizes, a formação do 

estudante de nível médio passaria pelo trabalho como princípio educativo, considerando 

o pensar e o agir como esferas indissociáveis para a emancipação humana. 

 Entretanto, mesmo os textos progressistas contidos nesses documentos não 

foram suficientes para, na prática, conter a dualidade educacional, historicamente 

constituída no bojo da formação estrutural da sociedade de classes no Brasil.   

  Configurado desta maneira, o trabalho fragmentado, impulsiona a formação de 

um tipo de trabalhador forjado no escopo da escola pública de nível médio, reforçando 

no processo pedagógico as condições históricas a serem perpetuadas na lógica 

capitalista. 

 As dificuldades de implantação de um ensino médio integrado estão alicerçadas 

pela estrutura da sociedade de classes, que responde aos interesses da classe dominante, 

cuja fragmentação e dualidade reforçam, historicamente, a reprodução das relações de 

desigualdade entre as classes sociais. 

 Isso se reflete, profundamente, nas práticas pedagógicas cotidianas, cujos 

estudantes das classes populares, encontram-se em situação controversa em relação aos 

estudos, pois os conteúdos aprendidos não incorporam, sobremaneira, as aprendizagens 

significativas8, conforme os propósitos das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

ensino médio, definidas em 2012. 

                                                           
8 Conforme art. 6º da Resolução CNE/CEB 2/2012, “O currículo é conceituado como a proposta de ação 
educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se por 
práticas escolares que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pelas 
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 A escola configurada desta maneira atende às necessidades da lógica capitalista 

e, além, caracteriza-se ideologicamente como um aparelho do Estado (ALTHUSSER, 

1980), cuja organização corresponde aos interesses hegemônicos burgueses. Sendo 

assim, a reprodução da força de trabalho também passa pela sua qualificação 

institucionalizada na escola, separando os trabalhadores manuais dos intelectuais, 

submetendo-os aos postos de trabalho em conformidade com a reprodução capitalista: 

 

Ora, o que se a,prende na Escola?  Vai-se mais ou menos longe nos estudos, 
mas de qualquer maneira, aprende-se a ler, a escrever, a contar, (…) e ao 
mesmo tempo que ensina estas técnicas e estes conhecimentos, a Escola 
ensina também as “regras” dos bons costumes, isto é, o comportamento que 
todo o agente da divisão do trabalho deve observar, segundo o lugar que está 
destinado a ocupar: regras da moral, da consciência e profissional, o que 
significa exatamente regras de respeito pela divisão social-técnica do 
trabalho, pelas regras da ordem estabelecida pela dominação de classe. 
Ensina também a “bem falar”, a “redigir bem”, o que significa exatamente 
(para os futuros capitalistas e para os seus servidores) a “mandar bem”, isto é, 
(solução ideal) a “falar bem” aos operários, etc. Enunciando este fato numa 
linguagem mais científica, diremos que a reprodução da força de trabalho 
exige não só uma reprodução da qualificação desta, mas, ao mesmo tempo, 
uma reprodução da submissão desta às regras da ordem estabelecida, isto é, 
uma reprodução da submissão desta à ideologia dominante para os Operários 
e uma reprodução da capacidade para manejar bem a ideologia dominante 
para os agentes da exploração e da repressão, a fim de que possam assegurar 
também, “pela palavra”, a dominação da classe dominante ( Op.Cit. p. 22). 

 
  

A dualidade educacional que propicia, na prática, a formação propedêutica para 

os estudantes da elite econômico-social e, portanto, oportuniza melhores condições de 

acesso ao ensino superior, destina, contrariamente, aos estudantes das classes populares 

uma formação precária e fragmentada, distante das necessidades sociais desses alunos. 

 Convenientemente, a produtividade da escola “improdutiva” (FRIGOTTO, 

1984), na verdade, resume-se em, conforme o interesse de uma classe hegemônica, 

manter as relações sociais de produção, materializando, então sua improdutividade, 

dado seu caráter anacrônico. “Só aparentemente a escola é dicotômica às práticas 

sociais de produção. O fato de ela estar separada da produção e desarticulada do 

mercado de trabalho é o que dá a marca de sua função em relação à produção e de sua 

articulação com o mercado de trabalho” (Op. Cit., p. 173). 

 
 

                                                                                                                                                                          

relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de 
suas identidades e condições cognitivas e sócio-afetivas.” 
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PARA OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE ACESSIBILIDADE  

 

Lara Cristina Clemente 1 

 

 
RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo explanar a efetividade dos Direitos Fundamentais que 

os deficientes intelectuais possuem na adaptação pedagógica, frente às escolas regulares, 

demonstrando como a legislação auxilia no aperfeiçoamento das possibilidades de 

aprendizagem para inclusão dos referidos alunos. Elucidando, ainda, a importância da 

adaptação no aspecto educacional, dos profissionais do Atendimento Educacional 

Especializado, com o fim de garantir a acessibilidade aos especiais. Relacionando assim, 

ao GT7- Educação Básica, Trabalho e Formação Docente, tendo em vista que a adaptação 

pedagógica para deficientes envolve desde os critérios mais complexos das estruturas 

físicas de uma instituição e das escolas, bem com a eficiente e qualificada formação de 

professores. Fica evidente no contexto atual a dificuldade que o aluno com limitações 

intelectuais possui em integrar em turma regular de ensino, participar das atividades, 

apropriar-se de valores e conhecimentos, extinguindo processos de segregação. Assim, 

também há uma escassez da adoção do atendimento especializado, que considera as 

singularidades de aprendizagem desses alunos. Como estado da arte, foram utilizados os 

autores William C. Stainback e  Susan Stainback para evidenciarem a importância da 

interação produtiva em sala de aula entre os alunos com deficiências diversas. Também, 

demonstrou-se a essencialidade da formação dos profissionais da educação por meio da 

visão de José Geraldo Silveira Bueno. Além disso, a educadora e escritora Kelly Barreto 

foi citada pela sua clareza ao revelar sobre a formação dos professores para o processo de 

inclusão, já que eles são peças fundamentais para o desenvolvimento do aluno. Para a 

obtenção dos resultados almejados no presente trabalho, o método de abordagem a ser 

descrito será o dialético-jurídico, que abrange a teoria e fatos concretos exemplificativos, 

                                                             
1 Graduanda em Direito pelo Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos (IMEPAC).E-mail: 
larinhaclemente@hotmail.com. (34) 9-9106-2900. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7159555040365694. 
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simultaneamente, de forma a alcançar os resultados propostos. O processo de inclusão dos 

alunos com limitações tem fomentado inúmeras discussões, atualmente, a busca gradativa 

por melhoras no ensino especializado frente às escolas regulares, inclina o debate sobre a 

eficácia da adaptação pedagógica. Com ênfase no Decreto n° 7.612/2011, que regularizou 

o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, houve a gênese da necessidade 

de efetivar os Direitos Fundamentais para as pessoas com deficiências intelectuais, 

procedimento social e amplo, pois depende da modificação do intelecto da sociedade, dos 

professores, dos alunos e da família. Com as inúmeras transformações, e sem dúvidas, 

muitas conquistas, para os deficientes intelectuais, incorporaram-se métodos para inclusão 

efetiva dos alunos com dificuldades no ensino regular, como o Atendimento Educacional 

Especializado, uma atuação de profissionais especialistas, com fulcro em operar nos 

obstáculos de cada aluno, vislumbrando as necessidades mais específicas, sem evidenciar 

as diferenças frente a alunos padrão. Nessa perspectiva, verifica-se o quanto a formação 

qualificada dos professores é essencial, comprovado pelo oferecimento de especializações 

com o fim do atendimento unificado de todas as espécies de deficiências intelectuais. Em 

suma, verifica-se que incontáveis avanços já foram alcançados em relação aos deficientes 

intelectuais, porém ainda há obstáculos a serem superados, tanto nas escolas, como nas 

famílias, e até mesmo, na sociedade, devendo desenvolver uma reflexão crítica sobre a 

formação dos professores em geral e as políticas de inclusão. Atentando-se as exigências 

da educação inclusiva e da educação regular, para ampliação concreta das oportunidades 

educacionais e dos direitos assegurados a todos aqueles que necessitam ou não do 

atendimento especializado.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos; Efetividade; Inclusão 
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1 Introdução  

O processo de inclusão dos alunos com limitações tem fomentado inúmeras 

discussões, atualmente, a busca gradativa por melhoras no ensino especializado frente às 

escolas regulares, inclina o debate sobre a eficácia da adaptação pedagógica. Com ênfase 

no Decreto n° 7.612/2011, que regularizou o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, houve a gênese da necessidade de efetivar os Direitos Fundamentais para as 

pessoas com deficiências intelectuais, procedimento social e amplo, pois depende da 

modificação do intelecto da sociedade, dos professores, dos alunos e da família. 

Previamente a mudança ocorrida na legislação, quanto à educação inclusiva, não se 

obtinha uma política pública de acesso universal à educação, segregando os alunos com 

dificuldades às escolas regulares. Assim, conservando-se a concepção de ‗políticas 

especiais’ para encarar as questões da educação de alunos com deficiência e, no que tange 

aos demais alunos, apesar do acesso ao ensino regular, não há coordenação e habilitação 

para um atendimento educacional especializado que pondere as singularidades de 

aprendizagem desses alunos. 

Com as inúmeras transformações, e sem dúvidas, muitas conquistas, para os 

deficientes intelectuais, incorporaram-se métodos para inclusão efetiva dos alunos com 

dificuldades no ensino regular, como o Atendimento Educacional Especializado, uma 

atuação de profissionais especialistas, com fulcro em operar nos obstáculos de cada aluno, 

vislumbrando as necessidades mais específicas, sem evidenciar as diferenças frente a 

alunos padrão. 

Nessa perspectiva, verifica-se o quanto a formação qualificada dos professores é 

essencial, comprovado pelo oferecimento de especializações com o fim do atendimento 

unificado de todas as espécies de deficiências intelectuais. Também visando oferecer 

melhoras quanto aos ambientes pedagógicos para que as múltiplas deficiências sejam 

trabalhadas, tendo como base uma visão inclusiva para ampliar os moldes da educação 

como princípio basilar e integral. 

Para a obtenção dos resultados almejados neste estudo, o método de abordagem a 

ser descrito será o dialético-jurídico, que abrange a teoria e fatos concretos 

exemplificativos, simultaneamente, de forma a alcançar os resultados propostos. 

Portanto, a ausência da efetividade dos direitos constitucionais que deve ser 

oferecida por meio da educação, tem sido evidenciada pela dificuldade na adaptação 

pedagógica para os deficientes intelectuais nas escolas regulares. Assim, impossibilitando 
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os alunos especiais de alcançarem de modo real os privilégios educacionais já pertencentes 

a eles. 

 

1.1 Objetivos 

O presente trabalho tem por objetivo explanar a efetividade dos Direitos 

Fundamentais que os deficientes intelectuais possuem na adaptação pedagógica, frente às 

escolas regulares, demonstrando como a legislação auxilia no aperfeiçoamento das 

possibilidades de aprendizagem para inclusão dos referidos alunos. Elucidando, ainda, a 

importância da adaptação no aspecto educacional, dos profissionais do Atendimento 

Educacional Especializado, com o fim de garantir a acessibilidade aos especiais. Além de 

demonstrar como a docência necessita ser reexaminada, em um processo antevisão, com 

inauguração de práticas colaborativas, que resultem em uma transformação da dinâmica 

curricular das escolas, garantindo a efetiva inclusão. 

 

2 Referencial Teórico 

Como estado da arte, foram utilizados os autores William C. Stainback e  Susan 

Stainback para evidenciarem a importância da interação produtiva em sala de aula entre os 

alunos com deficiências diversas. Também, demonstrou-se a essencialidade da formação 

dos profissionais da educação por meio da visão de José Geraldo Silveira Bueno. 

Além disso, a educadora e escritora Kelly Barreto foi citada pela sua clareza ao 

revelar sobre a formação dos professores para o processo de inclusão, já que eles são peças 

fundamentais para o desenvolvimento do aluno. Do mesmo modo, optou-se por expor a realidade 

de Jonathan D. Beauchamp, no que diz respeito as suas experiências e relatos sobre inclusão. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Para a obtenção dos resultados almejados no presente trabalho, o método de 

abordagem utilizado foi o dialético-jurídico, que abrange a teoria e fatos concretos 

exemplificativos, simultaneamente, de forma a alcançar os resultados propostos. 

 

4 Resultados 

Para real compreensão da efetividade dos Direitos Fundamentais pelos deficientes 

intelectuais, na adaptação pedagógica de escolas regulares, deve-se ter uma visão ampla do 

conceito de cidadania fundamentado no reconhecimento das diferenças e na participação 

efetiva dos sujeitos. Apesar da popularização e universalidade da educação, ainda existem 
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inúmeros padrões de homogeneização nas escolas regulares quanto à inclusão dos alunos 

com deficiência intelectual.  

É indiscutível que houve grande avanço no que tange aos deficientes físicos, com a 

acessibilidade de locais e adaptação dos recursos utilizados por esses alunos, comprovado 

pelo Plano de Desenvolvimento da Educação, o qual reafirma a visão de um processo que 

busca superar a diferença entre educação regular e educação especial. Esse fato refuta a 

ideologia de que, a educação se construiu para incluir o atendimento educacional 

especializado, demonstrando o princípio da igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola e a continuidade nos níveis mais elevados de ensino (Plano de 

Desenvolvimento da Educação, 2007, p. 09). 

Assim, essa ideologia, se direciona ao entendimento de Aranha (2000, p.2), 

esclarecendo que “a ideia de inclusão se fundamenta numa filosofia que reconhece e aceita 

a diversidade, na vida em sociedade. Isso significa garantia do acesso de todos a todas as 

oportunidades, independentemente das peculiaridades de cada indivíduo e/ou grupo 

social”.  

Nesse viés, é essencial compreender a implementação da educação inclusiva nos 

diversos espaços destinados aos alunos que necessitam de atendimento especializado, 

especificamente com deficiência intelectual, para a efetivação dos direitos reservados a 

eles. Primordialmente, conhecendo a percepção dos professores especialistas sobre as 

condições que os referidos alunos necessitam em classe comum e sala de recursos 

multifuncionais do ensino regular. 

Nesse segmento de modificações educacionais, as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no art. 2º, 

determinam que:  

 
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 
organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 
especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade 
para todos. (MEC/SEESP, 2001).  
 

Além disso, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 55, determina, 

como forma de concretizar os direitos dos menores, que os responsáveis legais devem 

matricular aqueles que estão sob sua guarda no ensino regular. O que significa dizer, que a 

própria legislação outorga parte da responsabilidade da educação aos pais, evidenciando a 

importância familiar para o aprendizado das crianças e adolescentes. 

Bem como, também é cedida a responsabilidade ao Estado por meio das escolas 

regulares, conforme previsto na Resolução que consta nas Diretrizes Nacionais para a 
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Educação Especial na Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº 2/2001), em seu artigo 2º, 

rege que:  

 
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 
organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação 
de qualidade para todos (BRASIL, 2001, p.1) 
 

Para compreensão efetiva dos direitos reservados aos deficientes intelectuais, 

imprescindível citar a Convenção da Guatemala, de 1999, da qual o Brasil é signatário, 

pelo Decreto nº 3.956/2001, que afirma: 

 
Para alcançar os objetivos desta Convenção, os Estados Partes comprometem-se 
a:Trabalhar prioritariamente nas seguintes áreas:  a) prevenção de todas as 
formas de deficiência preveníveis; b) detecção e intervenção precoce, tratamento, 
reabilitação, educação, formação ocupacional e prestação de serviços completos 
para garantir o melhor nível de independência e qualidade de vida para as 
pessoas portadoras de deficiência; e  c) sensibilização da população, por meio de 
campanhas de educação, destinadas a eliminar preconceitos, estereótipos e outras 
atitudes que atentam contra o direito das pessoas a serem iguais, permitindo 
desta forma o respeito e a convivência com as pessoas portadoras de deficiência. 
 

Sendo assim, pode-se afirmar que é necessário investigar o processo de educação 

inclusiva no Brasil, em suas diversas formas e espaços educacionais organizados para 

alunos com necessidades específicas, principalmente os alunos com deficiência intelectual. 

Tendo em vista, que são demasiadamente exclusivos, pois demandam um estudo para cada 

caso, com profissionais de diversas qualificações. 

 Nesse diapasão, pode-se afirmar que, a inserção de alunos com limitações 

intelectuais, permite que todo contexto educacional arcaico seja modificado, é o que revela 

o pensamento dos autores Stainback e Stainback (2006, p. 21): 

 
Educando todos os alunos juntos, as pessoas com deficiência têm oportunidade 
de preparar-se para a vida na comunidade, os professores melhoram suas 
habilidades profissionais e a sociedade toma decisão consciente de funcionar de 
acordo com o valor social da igualdade [...] 
 

Assim, revela-se a essencialidade de professores com graduações e especializações 

qualificadas, com o fim de atender a todas as possíveis deficiências que lhes forem 

impostas. Importante salientar, que o trabalho colaborativo desenvolvido entre 

profissionais do ensino regular e professores especializados em Educação Especial é 

efetivo para favorecer o processo de inclusão de alunos com deficiência intelectual. 

Também destaca Beauchamp (2002, p.98-104), sobre investimentos em espaços de 

formação de professores, uma vez que as reflexões se voltam ao cotidiano, possibilitando 

trocas de experiências, o que favorece a construção coletiva do saber pedagógico. Assim, a 
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prática aliada à teoria, faz-se essencial para o crescimento e qualificação desses 

profissionais. 

Para sedimentar esse entendimento, a escritora Kelly Barreto (2016, p.1) expressa 

de forma eficaz o seguinte ideal: 

 
Refletindo sobre o processo de inclusão devemos pensar como vem se dando à 
formação dos professores para tal, porque eles são peças fundamentais para 
o desenvolvimento do aluno. A formação é um processo contínuo que envolve 
conhecimentos teóricos e práticos na busca de uma qualificação, para uma 
melhor obtenção da prática pedagógica, atendendo as necessidades 
escolares.(grifo nosso) 
 

Nesse sentido, Bueno (1999, p.12-13) expõe que a educação inclusiva demanda que 

não só o professor do ensino regular tenha preparo em seu processo de formação com o fim 

de atender aos alunos, como os professores especialistas necessitam ampliar suas ações, em 

características peculiares dos alunos relativas à deficiência. O que permite destacar a 

importância de professores com especializações mais qualificadas para atender os fins 

precípuos existentes nos alunos em suas necessidades peculiares.  

Portanto, o aluno com limitações intelectuais deve estar integrado em uma turma 

regular de ensino, participando das atividades, apropriando-se de valores e conhecimentos, 

extinguindo processos de segregação e implantando o atendimento especializado que 

considere as singularidades de aprendizagem desses alunos. Assim, haverá uma efetividade 

de direitos na adaptação pedagógica para os deficientes intelectuais. 

A educação inclusiva tem por fundamento um acesso à educação das pessoas 

tradicionalmente excluídas por sua dificuldade. O escopo da inclusão escolar enfatiza, 

dentre outros aspectos, que os sistemas de ensino devem respeitar e atender às 

necessidades educacionais das pessoas com deficiência na classe regular. 

Indiscutível a afirmativa de que os especialistas em atendimento educacional ainda 

sofrem por parte das escolas, ou universidades, um preconceito em relação ao seu trabalho. 

Isso se deve ao fato de que por vezes a rede regular enxerga esses profissionais como 

sucessores dos professores da sala de aula, quanto na verdade, são complementares, 

preenchendo as dificuldades específicas que por ventura os deficientes intelectuais possam 

ter, por se encontrarem em classe habitual. 

Essa realidade se demonstra, tanto em escolas públicas como privada, ainda é 

colocada, quase de forma exclusiva, a responsabilidade pelo aprendizado dos alunos com 

deficiências intelectuais, nos professores especializados. Esses argumentos se esclarecem 

de forma sucinta, nas palavras de Glat, R., & Pletsch, M. D. (p. 140): 
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Um fator considerado determinante para a efetivação de uma educação inclusiva 
de qualidade é a interação entre o professor regente do ensino comum e o 
professor que presta atendimento educacional especializado, qualquer que 
seja a modalidade. Entretanto, os dados evidenciaram que, de maneira geral, os 
profissionais enfrentam dificuldades em estabelecer parcerias e desenvolver 
práticas de forma colaborativa (grifo nosso) 

 

Ainda nesse contexto, os professores especialistas enfrentam a problemática de 

ambientes pouco apropriados ao aprendizado desses alunos, como as salas de recursos 

multifuncionais. Com estruturas precárias, essas salas por vezes importam em não auxiliar 

com efetividade na dificuldade daquele aluno, sendo o resultado cobrado daquele 

especialista de forma intensa, por parte da família, e até mesmo, da própria escola. A sala 

de recursos deveria ser o ambiente o qual os alunos em sua deficiência, possam ser 

amparados de forma específica, mas para isso é necessário auxílio também dos professores 

regulares. 

Também comunga dessa ideologia o professor doutor em educação Claudio 

Roberto Baptista (2012, p. 8), quando descreve sobre salas de recursos multifuncionais: 

[..] não se referem exclusivamente ao trabalho direto com o aluno com 
deficiência e constituem uma ação complexa, articulada, de múltiplas 
interferências. A importância desses destaques é uma decorrência da 
percepção de que a pluralidade de ações previstas para o educador 
especializado nem sempre esteve presente nas propostas que caracterizam a 
sala de recursos. Vivemos, continuamente, a tensão que tende a restringir essas 
práticas a um conjunto instrucional de procedimentos, apesar de termos algumas 
propostas que merecem atenção e análise relativa a seus efeitos. (grifo nosso) 

 

De essencial importância, a análise do tratamento do aluno que necessita de 

atendimento educacional especializado como principal destinatário de qualquer 

modificação que venha a existir. Tendo em vista que, a determinação legal se direciona a 

amplificação das bases escolares, com o objetivo de que a escolarização dos deficientes 

ocorra no ambiente no ensino comum, devendo as escolas ter a capacidade de acolher esses 

alunos.  

Nessa conjuntura, a própria legislação estabeleceu em seu art. 8º, que “serão 

contabilizados duplamente, no âmbito do FUNDEB, de acordo com o Decreto nº 

6.571/2008, revogado pelo Decreto nº 7.611, de 2011, os alunos matriculados em classe 

comum do ensino regular público que tiverem matrícula concomitante no AEE”. 

Posteriormente, no mesmo dispositivo, há a garantia de que: “O financiamento da 

matrícula no AEE é condicionado à matrícula no ensino regular da rede pública, conforme 

registro no Censo escolar/ MEC/INEP do ano anterior”.  
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De outro modo, pode-se citar, o quão delicado e melindroso é formular um parecer 

pedagógico, tendo em vista que ele orientará o aluno em suas dificuldades de forma 

específica, 

Segundo Fabiane Romano de Souza Bridi (2011, p.183), em sua pesquisa de campo 

sobre processos de identificação e diagnóstico, objetivando a análise de alunos com 

deficiência intelectual no contexto do atendimento educacional especializado, expondo que 

as professoras reconhecem o quanto é complexo definir um aluno com dificuldades: 

A elaboração do parecer pedagógico e as possíveis compreensões sobre ele 
evidenciaram a coexistência de distintas tendências. Algumas professoras 
especializadas entendem esse documento como um instrumento referente às 
possibilidades dos alunos, que deve ser utilizado para se pensar a própria 
proposição das atividades escolares. Defendem que o parecer deve priorizar a 
dimensão pedagógica, oferecendo detalhadas informações a respeito da 
aprendizagem dos alunos e dos recursos necessários ao desenvolvimento das 
atividades. Nessa perspectiva, a escrita do parecer tende a partir de um 
reconhecimento diante das possibilidades dos alunos, situados em diferentes 
aspectos. As professoras sinalizam como a criança interage na escola e com sua 
turma: “...é uma menina ativa na escola; participa de todas as atividades em 
grupo; possui boa interação com seus colegas e professores” (Raquel); 
“Adaptou-se bem na turma, com os colegas e com professora” (Mariana). 
Identificam gostos, preferências e situações de interesse da criança, possíveis de 
serem consideradas na proposição das atividades pedagógicas: “Demonstra ter 
interesse nos estudos, gosta de atividades com jogos, músicas, atividades físicas 
e que envolvam o uso do computador.” (Samanta). Reconhecem a aprendizagem 
para, posteriormente, mencionar a dificuldade: “Percebe-se que conhece seu 
nome, porém não consegue representá-lo graficamente.” (Samanta); “A aluna 
realiza a contagem sequencial dos números até 15, mas nem sempre os 
reconhece aleatoriamente” (Laura); “Algumas vezes, chama os colegas pelo 
nome, mas são raros esses momentos” (Mariana). Identificam a aprendizagem e 
o recurso necessário ao desenvolvimento da  atividade: “No raciocínio lógico-
matemático, elabora contagem na sequência, mas necessita de material concreto 
para resolver as operações de adição e subtração simples.” (Raquel). E, ainda, 
sinalizam os recursos internos e externos utilizados pela criança na realização 
das atividades pedagógicas: “ A aluna realiza a escrita do seu nome, usando 
como referência a memorização das letras que o compõem, apresentando, 
comumente, trocas. Ao serem propostas atividades que buscam a relação entre 
figura/letra inicial/palavra, faz-se necessário a intervenção direta da educadora 
no reconhecimento sonoro das letras, grafia e sequência para a constituição 
escrita.” (Laura). Utilizo o próprio texto das professoras para dar visibilidade a 
alguns desses elementos constitutivos dos pareceres pedagógicos que anunciam o 
reconhecimento, evocam possibilidades, oferecem pistas para a construção dos 
percursos de escolarização das crianças. 

 

Outrossim, é sabido que, no Brasil a remuneração destinada aos profissionais da 

educação tem sido precária, esse fator influencia diretamente na qualidade do trabalho dos 

docentes, tanto da educação especial quanto do ensino comum. A maioria dos professores 

possuem várias jornadas de trabalho, o que não corrobora para o compartilhamento de um 

planejamento e análise de casos, ou uma organização de materiais didáticos e adaptações 

curriculares.  
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O fato acima se comprova pelo estudo de Carvalho (2017, p. 234), afirmando que, 

"o tempo destinado a essas atividades é irrisório e os planejamentos se situam no nível da 

superficialidade", em sua narrativa sobre inclusão de crianças com necessidades especiais, 

em um município de Cuiabá, no Mato Grosso.  

Ademais, a dificuldade de inclusão não é uma realidade apenas nas escolas, mas 

também nas universidades, tendo em vista que os professores não evidenciam cuidados 

referentes às especificidades educacionais destes alunos. Esta conjuntura é demonstrada 

pelo estudo realizado por Moreira (2004) que constatou, ao entrevistar alunos com 

deficiência na UFPR, que os professores dificilmente se aproximam e debatem 

abertamente os andamentos ou as decisões didático-pedagógicas imprescindíveis aos 

alunos com dificuldades, o que afeta negativamente no processo de ensino-aprendizagem 

dos estudantes.  

Apesar das diversas modificações já nascidas com o atendimento especializado, 

ainda existem inúmeros fatores históricos a serem derrotados.  Para tanto, as escolas 

dispõem de vários serviços, recursos e estratégias, como as salas de recursos 

multifuncionais ou de apoio pedagógico e atendimento educacional especializado. Porém, 

mais à frente destas transições, a gênese no ensino comum de alunos com deficiências 

ofereceu um novo formato considerável das relações interpessoais nas escolas. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Assim, evidencia-se a necessidade da prática inclusiva de alunos como modelo para 

que todas as escolas ofereçam de forma efetiva uma adaptação pedagógica qualificada e 

real aos deficientes intelectuais. Tendo em vista ser um direito já positivado pelos Decretos 

n° 3.956 de 2001 e n° 6.094 de 2007, além da Resolução que institui Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica, e outras legislações também existentes 

sobre o tema. 

 A temática da inclusão dos deficientes intelectuais na rede regular, ainda traz 

inúmeras problemáticas, porém deve existir o trabalho dos professores habituais em 

parceria com os professores do atendimento educacional especializado, juntamente com a 

escola. Proporcionando um ambiente pedagógico estruturado para cada dificuldade 

apresentada e compreendendo que não há divisão entre os profissionais habituais e os 

especialistas, mas sim uma complementaridade. 

 Em suma, verifica-se que incontáveis avanços já foram alcançados em relação aos 

deficientes intelectuais, porém ainda há obstáculos a serem superados, tanto nas escolas, 

como nas famílias, e até mesmo, na sociedade, devendo desenvolver uma reflexão crítica 
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sobre a formação dos professores em geral e as políticas de inclusão. Atentando-se as 

exigências da educação inclusiva e da educação regular, para ampliação concreta das 

oportunidades educacionais e dos direitos assegurados a todos aqueles que necessitam ou 

não do atendimento especializado. 
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Introdução 

 O artigo intitulado “O mundo do trabalho e a relação com os alunos da educação de 

jovens e adultos (EJA)”, discute as relações entre o mundo do trabalho e a educação, tendo 

como foco a educação atual e sua relação com a formação do trabalhador. Esta pesquisa tem 

como objetivo investigar a relação existente entre o mercado de trabalho e a modalidade de 

ensino EJA. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96, a EJA 

consiste em uma modalidade de ensino que visa oportunizar a formação escolar para aqueles 

que não tiveram acesso ou não puderam concluir o ensino fundamental ou médio nas idades 

apropriadas.  

 Tendo em vista a dinâmica do mundo moderno, acreditamos que a educação é um dos 

caminhos para ascensão social, mas sabemos também que ela continua sendo o grande desafio 

da sociedade contemporânea para diminuir o índice de analfabetos (aqueles que não sabem 

ler), como também os analfabetos funcionais. Os alunos da EJA estão inseridos nesse 

contexto, pois, quando se refere à educação, a legislação brasileira determina a 

responsabilidade da família e do Estado no dever de orientar a criança em seu percurso sócio 

educacional; mas quando se refere aos jovens, a família já não tem um controle sobre eles, por 

isso ocorre o abandono e consequentemente o aumento no índice de analfabetos no Brasil, 

sendo que seu retorno à escola quando o mercado de trabalho exige deles uma formação. 

Mesmo sabendo que o ensino desenvolvido na EJA ainda apresenta lacunas que 

deverão ser preenchidas, não podemos negar os benefícios que a educação traz para o ser 

                                                           
1 Mestranda em Ensino - UNIC/IFMT – genibilioprofessora@gmail.com 
2  Doutora em Ensino - UNIC - mdgcampos@uol.com.br  
³ Mestranda em Ensino - UNIC/IFMT - nair.oliveira@ifmt.edu.br 
4 Mestre em Ensino - UNIC/IFMT - candidoenerci@yahoo.com.br  
5 Doutora em Educação - IFMT – silvia.stering@ifmt.edu.br 
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humano, elevando sua autoestima, assim como, seu nível intelectual tornando-o um cidadão 

crítico e participativo. Para atender os objetivos propostos nesta investigação optamos pela 

abordagem qualitativa, por meio do uso de fontes bibliográficas, e documentais utilizando 

como técnica de investigação o estudo de caso, tendo como metodologia de coleta de dados a 

entrevista semi estruturada, onde o objeto de análise consiste no aluno da EJA e sua relação 

com o mundo do trabalho. Para Ludke e André (1986), o estudo de caso desenvolve numa 

situação natural, é rico de dados descritivos, tem um plano aberto, flexível, focaliza a 

realidade vivenciada por alunos dessa modalidade de ensino.  

Este trabalho é resultante do recorte de uma pesquisa de mestrado desenvolvida por 

uma das pesquisadoras relativa ao tema EJA. O trabalho se justifica por possibilitar uma 

reflexão quanto ao papel da escola como principal responsável pela formação humana, 

mostrando que é possível trabalhar de acordo com as necessidades do jovem que retornou à 

escola pela necessidade de inserção ao mundo e ao mercado de trabalho. Além disso, expõe as 

possibilidades e a viabilidade de uma EJA erguida na ética, na criticidade utilizando uma 

metodologia adequada para que o jovem ou adulto tenha autonomia, beneficiando não apenas 

ele, mas a sociedade como um todo. 

Objetivos 

Geral 

 Investigar a relação existente entre o mundo, o mercado de trabalho e a modalidade de 

ensino EJA, buscando junto ao aluno dessa modalidade de ensino um incentivo para que eles 

voltem aos estudos e possam mudar o rumo de sua vida. 

Específicos 

 Sensibilizar os alunos da EJA para a importância da escola/conhecimento na vida do 

ser humano; 

 Despertar nos alunos o interesse para o mundo da leitura e da escrita, adquirindo assim 

conhecimentos para vida; 

 Evidenciar a relação existente entre a escola e o mundo do trabalho; 

Melhorar a autoestima/confiança dos alunos, despertando neles a vontade de evoluir 

intelectualmente. 

Referencial Teórico 
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Afirmar que o processo educacional tem um significado imprescindível para o 

desenvolvimento do ser humano, tanto no passado, como no mundo atual, é sem dúvida uma 

verdade a respeito da educação, pois, ela possibilita ao homem avanços significativos, no 

sentido de desenvolver no ser humano uma visão crítica do mundo. 

Pode-se afirmar que a educação é à base de uma sociedade contemporânea, 

começando em casa e dando continuidade na escola. No entanto, a relação escola-família é 

indispensável para que se tenham bons resultados, pois juntas, conseguirão o objetivo 

desejado: educação de qualidade. Libâneo conceitua com propriedade que é educação, como 

sendo: 

O conjunto de ações, processos, influências, estruturas que intervêm no 
desenvolvimento humano de indivíduos e grupo na relação ativa com o ambiente 
natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais 
(LIBÂNEO, 2000, p.22). 

 
 
 A história da educação brasileira atravessou no decorrer dos séculos inúmeros entraves 

para chegar até aqui e a Educação de Jovens e Adultos no Brasil nunca foi tratada com a 

atenção necessária, não era prioridade para os governos anteriores, nem tão pouco para os 

atuais, resultando assim nas “lacunas” do Sistema Educacional Brasileiro. As principais 

características das ações governamentais em relação à Educação de Jovens e Adultos no país 

apresenta pouco resultado sendo que as políticas públicas adotadas são mais de interesses 

assistencialistas e compensatórias, contradizendo o seu verdadeiro sentido que se refere à:  

Toda educação destinada àqueles que não tiveram oportunidades educacionais em 
idade própria ou que a tiveram de forma insuficiente, não logrando alfabetizar-se e 
obter conhecimentos básicos correspondentes aos primeiros anos do curso 
elementar, (PAIVA, 1987, P. 16). 

 
 O sistema de ensino brasileiro passou por muitas reformas e somente entre as décadas 

de 60 e 70 se deu um processo de reorganização mais consistente onde a obrigatoriedade da 

lei foi cumprida, criando assim, escolas normais e profissionalizantes e em 1974 surgiu um 

projeto enfatizando além da efetivação da obrigatoriedade, a abertura de escolas para adultos, 

(PAIVA, 1987).  

Foi nesse mesmo período que a educação recebeu uma ajuda de Paulo Freire a qual 

revolucionou o sistema educacional brasileiro e com ele, novos paradigmas pedagógicos para 

a Educação de Jovens e Adultos e surgem então os movimentos sociais levantando a bandeira 
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de uma educação de adultos críticos, direcionada para mudanças sociais e não apenas somente 

para adaptação da sociedade ao processo de modernização, (CARVALHO, 2009). 

Em consonância com o pensamento de Freire (2006), a Educação de Jovens e Adultos 

deve estar fundamentada na ética, no respeito à dignidade, e na própria autonomia do aluno. É 

preciso romper com a barreira de concepções e posturas que esnobam aqueles que não 

tiveram acesso a certas formas de cultura. Portanto, a ética deve ser inseparável da prática 

educativa. É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o formando, 

desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito também 

da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. (FREIRE, 

2006, p. 22). 

 

 Segundo a Constituição de 1988 a educação é um direito universal estendido a todos 

brasileiros. No entanto, a maior parte da população brasileira ficou excluída do acesso à 

educação, sendo que:  

[...] a instrução popular [...] se desenvolveu precariamente durante todo o Império, 
século XIX e grande parte do período republicano. [...] O censo de 1890 informava a 
existência de 85,21% de iletrados na população total brasileira (PAIVA, 1985, p. 
6385). 

 
 A realidade evidencia o alto índice de analfabetos no Brasil. Apesar da educação ser 

um direito da população, parte da população brasileira não tem gozado desse direito, o censo 

de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - (IBGE), 50,2% da 

população não tem instrução ou com fundamental incompleto. A Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) de 2014 apontou que 13 milhões de brasileiros são 

analfabetos. Onde a maioria está entre jovens, adultos e idosos em todas as regiões do país. 

Entre aqueles de 20 a 59 anos de idade, a taxa de analfabetismo foi de 14% e entre os idosos 

(60 anos ou mais de idade) foi de 23,9% (IBGE, 2014).  

 A Lei nº 5.692/71 reconhece a educação de jovens e adultos como um direito de 

cidadania, com isso implanta o Ensino Supletivo, o qual visava à suplência - suprir a 

escolarização de jovens e adultos, que não tivesse seguindo ou concluído os estudo em idade 

adequada, suprimento – proporcionar estudos de aperfeiçoamento ou atualização para os que 

tivessem seguindo o ensino elementar no todo ou em parte, aprendizagem correspondia à 

formação sistemática no trabalho e por fim a qualificação que era responsável pela 

profissionalização que atenderia ao objetivo da formação de recursos humanos para o 
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trabalho. Entretanto somente na Constituição Federal de 1988 o direito fica mais amplo à 

educação básica, pública e gratuita seria estendido aos jovens e adultos e mais tarde através da 

LDB 9394/96 foi que houve uma reorganização no que se refere a essa nova modalidade de 

ensino. Segundo Brunelli,  

as conquistas sociais consagradas pela Constituição Federal de 1988, entre elas o 
direito à educação que foi estendido a todos e elevado à categoria dos deveres 
básicos do Estado, propiciou a ampliação do atendimento escolar à população 
adulta. A Educação de Jovens e Adultos, conforme registrado em Brasil (2006) 
passou a ser reconhecida como modalidade específica da educação básica, no 
conjunto das políticas educacionais brasileiras e o país passou a garantir o direito à 
educação gratuita não só aos que se acham na denominada idade próprias, mas 
também aqueles que pelas mais diversas circunstâncias não usufruíram deste direito 
antes de chegarem à vida adulta. (2012, p. 36) 

 Com a industrialização, surge à necessidade da mão de obra qualificada isso ocorreu 

no século passado e continua nos tempos atuais, onde o mercado de trabalho exige mais 

qualificação aumentando assim a taxa de desempregos. Neste sentido, pode-se considerar que 

a educação seja o caminho para a profissionalização, não que isso garantirá um bom emprego, 

mas será uma possibilidade para conseguir uma ascensão social.  

 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), lei nº 9394/96, em sua seção V, “Da 

Educação de Jovens e Adultos” (BRASIL, 1996): 

Art. 37 – A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 
§ 1º - Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 
não puderam efetuar os estudos na idade regular; oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 
de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 
§ 2º - O poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

 

De acordo com a LDB as oportunidades educacionais apropriadas a essa modalidade de 

ensino deveriam ser oferecidas, considerando as características do alunado, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames (BRASIL, 1996). No entanto, na 

prática, desconsideraram esta forma de educação de segunda categoria, tratando-a como 

modalidade específica, de maneira parcial e em alguns momentos interpretando-a, até mesmo, 

como Ensino Supletivo (HADDAD; XIMENES, 2014). 

 Em 1997, por meio do Decreto 2.208 que regulamentou o inciso 2º do artigo 36 e os 

artigos 39 a 42 da LDB, foi estabelecidos que os sistemas de ensino assegurariam 

oportunidades educacionais apropriadas aos jovens e adultos; o poder público viabilizaria o 

acesso e a permanência do trabalhador na escola e que a EJA aconteceria de forma articulada 
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com a educação profissional. Em 2004, este Decreto foi substituído pelo 5.154/2004 que 

regulamentou a Educação Profissional e estabeleceu a integração entre Educação Profissional 

e Educação Básica, além disso, a articulação dessa modalidade com a EJA e/ou com outras 

modalidades que contemplassem estratégias de educação continuada. 

A obrigação da implantação de cursos profissionais na modalidade EJA nos Centros 

Federais de Educação Tecnológica (antigo CEFET) foi estabelecida pela Portaria 2.080/2005. 

Ainda neste mesmo ano, a Portaria 2.080 foi ratificada pelo Decreto 5.478, que instituiu o 

Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação 

de Jovens e Adultos. O Decreto 5.840/2006 revogou o de número 5.478 e alterou o nome para 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) com a inclusão do ensino 

fundamental. O programa passou a ser ofertado nos sistemas públicos de ensino e nas 

instituições do Sistema Nacional de Aprendizagem, mas sendo mantida a obrigatoriedade para 

a Rede Federal. 

 Mesmo com tantos decretos que efetivou o trabalho com a modalidade de ensino da 

EJA, o problema da evasão que envolve os alunos da EJA são inúmeros, assim como, os 

motivos que os levam de volta à escola, o trabalho desenvolvido com os alunos dessa 

modalidade escolar demonstra bem essa realidade.  A partir do instante em que um jovem ou 

adulto participa de qualquer modalidade de ensino, melhora sua autoestima, ele se sente capaz 

para enfrentar as dificuldades que a vida lhe oferece. 

 As ações políticas, econômicas, sociais e culturais são determinantes para definir o 

mundo do trabalho, onde o trabalho é a forma de sobrevivência presente na sociedade 

independente do momento político, Karl Marx afirma que: 

[...] trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que o 
homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a 
Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. 
Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e 
pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural como uma forma útil 
para a sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza 
externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. 
(...) Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao 
homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha 
envergonha mais de um arquiteto humano com a construção do favo de suas 
colmeias. Mas, o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que 
ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construído na cera. No fim do processo 
de trabalho, obtém-se um resultado que, já no início deste, existiu na imaginação do 
trabalhador, e, portanto, idealmente. (Marx, 1983, p. 149). 
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A importância da integração entre trabalho e educação na sociedade dividida em classes 

está relacionado à atividade de autodesenvolvimento e auto realização da existência humana 

sendo uma necessidade essencial para efetivar o intercâmbio material entre o homem e a 

natureza e, portanto, de manter a vida humana, onde a educação representa um instrumento do 

processo de humanização, (MARX E ENGELS, 2002). 

É por meio do trabalho, que o homem produz valores apropriando-se dos elementos 

naturais intencionalmente ou planejada, onde o trabalho nas sociedades baseadas na divisão 

em classes sociais antagônicas, na sociedade capitalista, funciona como fonte de exploração, 

desigualdade e estranhamento, sendo este para Marx, quando há a apropriação privada do 

produto do trabalho por outro indivíduo que não seja o trabalhador-produtor. O trabalho 

enquanto elemento de humanização é degradado, torna-se alheio, hostil e aliena o trabalhador 

e o produto (COSTA, 1995). 

 Do ponto de vista legal, a EJA tem como função preparar para a vida profissional, 

desenvolvendo competências e aptidões, suprindo necessidades do mercado atual, de forma a 

redefinir papéis, perspectivas e estratégias, sendo necessária a articulação com o mundo do 

trabalho desde a educação básica. Para Frigotto (2005), a EJA não deve atender somente ao 

imediatismo do mercado do trabalho. A formação profissional específica, para ser efetiva, 

deve ter como condição prévia a educação básica (fundamental e média) e relacioná-la às 

mudanças técnico-científicas do processo produtivo imediato.  

 A sociedade moderna exige da população muito mais do que algo imediatista, 

funcional ou treinamentos exigidos pela função que desempenha, fazendo com que o ser 

humano se prepare melhor para enfrentar as exigências do mercado de trabalho e os alunos da 

EJA estão incluídos nesse contexto. Neste sentido, a educação deve ter como preocupação 

fundamental o trabalho em sua forma mais ampla, refletindo sobre as contradições da 

organização da sociedade e construindo possibilidades de superação das condições adversas. 

Procedimentos Metodológicos 

Entende-se por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade. Neste sentido, a metodologia ocupa um lugar central no interior das 

teorias e está sempre referida a elas. Lênin (1965) afirma que "o método é a alma da teoria" 

(Minayo, 2001, p. 148), distinguindo a forma exterior com que muitas vezes é abordado tal 

tema (como técnicas e instrumentos) do sentido generoso de pensar a metodologia como a 

articulação entre conteúdos, pensamentos e existência. 
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Esta pesquisa aborda umas das categorias da pesquisa de mestrado em andamento no 

Programa de Pós-Graduação em Ensino desenvolvida em duas Escolas Públicas Estaduais na 

cidade de Cuiabá/MT, sendo uma localizada num bairro periférico, outra central. Sendo, 

portanto, reflexões apresentadas parcialmente e transitórias do objeto de pesquisa.  

Partindo da ideia de que toda investigação se inicia por um problema com uma 

questão, com uma dúvida ou com uma pergunta, articuladas a conhecimentos anteriores, mas 

que também podem demandar a criação de novos referenciais, no período em que a 

pesquisadora se encontrava na escola desenvolvendo um trabalho junto ao aluno, percebeu as 

dificuldades enfrentadas por ele diariamente. Sendo assim, partindo desse ponto resolveu 

aprofundar melhor no que se refere à relação da escola e do mundo do trabalho e o que isso 

reflete na vida do aluno da EJA. 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis, (MINAYO, 2001, p.22).  

 Para responder às perguntas inerentes a esta pesquisa, foi desenvolvido um trabalho 

empírico de base qualitativa, bibliográfica e documental que consistiu na realização de um 

estudo de caso em duas Escolas Estaduais de Cuiabá que trabalham com a EJA. Para Rey 

(1998, p.42) “a investigação qualitativa substitui a resposta pela construção, à verificação pela 

elaboração e a neutralidade pela participação”.  

A pesquisa bibliográfica por sua vez se configura como sendo o exame de materiais de 

natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser 

reexaminado, criando novas ou interpretações complementares, atividade localização de 

fontes, para coletar dados gerais ou específicos a respeito de determinado tema. É um 

componente obrigatório para qualquer pesquisa.  

Na visão de Lakatos, 

A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a resolução de um 
problema pode ser obtida através dela, por outro lado, tanto a pesquisa de laboratório 
quanto a de campo (documentação direta) exigem, como premissa, o levantamento do 
estudo da questão que se propõe a analisar e solucionar. A pesquisa bibliográfica 
pode, portanto, ser considerada também como o primeiro passo de toda pesquisa 
científica. (1992, p. 44). 
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 O estudo de caso prevê uma compreensão holística do caso em estudo: pretensão 

totalizante do nível de observação, da reconstituição e da análise dos casos; se caracteriza pela 

profundidade que estuda os casos, assim como, perceber atitudes, perspectivas e 

comportamentos dos sujeitos em interação com o contexto. O “estudo de caso”, na definição 

de Bogdan e Biklen (1994:89) «consiste na observação detalhada de um contexto, ou 

indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um acontecimento específico».  

O processo começa com a fase exploratória tempo dedicado leituras de referências 

pertinentes sobre o objeto de estudo, organização das questões operacionais para levar ao 

trabalho de campo, o material coletado necessita de um tratamento, o qual a autora afirma 

que:  

O tratamento do material nos conduz à teorização sobre os dados, produzindo o 
confronto entre a abordagem teórica anterior e o que a investigação de campo aporta 
de singular como contribuição, (MINAYO, 2001, p.27). 

 

Assim, a pesquisa se orienta pela combinação de diferentes técnicas que permitem 

uma compreensão da realidade; compreendendo o que há de particular no fenômeno e o que é 

determinado pelo ambiente estudado. 

Resultados e discussões 

 Para esta pesquisa, relativa aos alunos da EJA, o perfil exigido dos sujeitos a serem 

pesquisados relacionava-se com o de alguém que atua no mundo do trabalho. Ao observar as 

duas escolas, foi possível identificar a diferença existente entre ambas, não apenas na forma 

de organização, tendo em vista que a escola localizada em um bairro trabalha no sistema 

regular e a escola central trabalha no sistema de carga horária etapa, mais também em relação 

à idade, onde no ensino regular os alunos pertencem a uma faixa etária jovial, na outra escola, 

no entanto, os alunos são mais maduros, havendo poucos alunos jovens. 

 Utilizou-se para a análise as entrevistas desenvolvidas junto aos 6 (seis) alunos da 

EJA, sendo quatro mulheres e dois homens (três de cada escola), por meio destas, a 

pesquisadora obteve informações relevantes sobre a relação entre eles e o mercado de 

trabalho. 

 

      O quadro abaixo demonstra o perfil do aluno da EJA e sua ocupação atual. 

Alunos Idade Regime de 
ensino 

Motivo que o 
levou de volta à 

escola 

Atividades 
profissionais 

A1 19 anos EJA Exigência  do Desempregada 
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trabalho 
A2 23 anos EJA Necessidade 

pessoal 
Empregada 

A3 21 anos EJA Terminar  Ens. 
Médio 

Autônomo 

A4 29 anos CEJA Terminar  Ens. 
Médio 

Recebe p/ 
INSS 

A5 40 anos CEJA Por causa trabalho Empregada 
A6 30 anos CEJA Força de vontade Recebe 

benefício (DF) 
Fonte: Elaborada pela autora, maio/2019. 

 Vale ressaltar que existem outros fatores observados além do quadro, que valem a 

pena socializar, pois, são vários os entreves que os alunos enfrentam diariamente para 

continuar os estudos. Todos relataram que um dos maiores problemas para continuarem 

estudando é o cansaço por causa da jornada de trabalho, a distância entre sua casa e o local da 

escola, e o fato de outros trabalhalharem à noite e terem que ir direto para a escola. 

 Dentre os entrevistados apenas um que trabalha como autônomo relatou que não vê a 

relação existente entre a escola e o mercado de trabalho, os outros, no entanto, relataram que 

um dos motivos pelo qual está estudando é a esperança de um reconhecimento profissional, 

melhores salários. Mas, a maioria vê nos estudos um caminho para sua inserção como ser 

social dotado de direitos e deveres. 

 A aluna A6 é deficiente e fez um relato sobre sua situação: 

Eu parei de estudar por um ano por falta de escola adaptada para sua deficiência 
próxima de casa e naquele momento não conseguiu transporte e que está ali todos os 
dias pela força de vontade de concluir seus estudos e conseguir um trabalho, mesmo 
sabendo que tem suas limitações ela pretende trabalhar e que a escola está ligada às 
oportunidades de trabalho. 

 
 A aluna A1 com apenas 19 anos conclui que: 
 

Que parou de estudar por duas vezes, sendo a primeiro em virtude ao nascimento de 
seu filho e que sua volta está ligada à exigência cada dia mais do mercado de trabalho 
e que ela pretende terminar o Ensino Médio pelo menos e que o apoio de sua família 
foi determinante para o seu retorno à escola. 

 
 Analisando as entrevistas realizadas com os alunos das duas escolas percebe-se a 

diferença entre eles tanto na idade como na maturidade, o que influencia na questão relativa a 

valores e ponto de vista no que diz respeito à escola/estudo e o mercado de trabalho, uma vez 

que estas se caracterizam como elementos indissociáveis. 

Considerações Finais 

No Brasil, como consequência de longos períodos de exclusão, da falta de 

reconhecimento social demonstrado pelo processo histórico, a EJA não foi e nem é uma das 
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prioridades educacionais. Esta modalidade de ensino ainda não representa um processo de 

emancipação e de transformação social desejado e as contradições entre trabalho, educação e 

o modo de produção capitalista ainda persistem.  

A educação básica pautada no princípio da igualdade de direito ao conhecimento produ-

zido, pode representar a conquista do acesso e permanência na escola daqueles que pelos mais 

diversos motivos econômicos, políticos e sociais, não chegaram a frequentá-la na idade 

regular ou dela foram excluídos (MACHADO, 2008).  

Esta pesquisa permitiu “o repensar” sobre a importância e consequências sociais que o 

ensino de EJA pode oportunizar aos Jovens e Adultos a fim de possibilitar aos mesmos 

articular as dimensões pessoal e profissional na vida diária, para que exista uma real 

integração entre a escola\ e o mundo do trabalho.   

 Nesse sentido, faz-se necessário compreender a heterogeneidade existente entre os 

alunos da EJA respeitando suas limitações e experiências de vida para direcioná-los para um 

caminho de solução de problemas e melhor adequação às regras da sociedade contemporânea. 
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EDUCAÇÃO INTEGRAL NO CONTEXTO DA REFORMA DO ENSINO 

MÉDIO. 
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Resumo 

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

                                                           
1 Mestranda em Educação, UNIUBE, camillaketellen@gmail.com 
2 Professor do Programa de Pós-graduação em Educação Básica, Universidade de Uberaba – UNIUBE 
Campus Uberlândia. Pesquisador com apoio CNPq e FAPEMIG. cilsoncf@gmail.com 
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1 Introdução –  

De acordo com relatórios de monitoramento global da educação, apresentados 

no site da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO -UIS), a pobreza mundial poderia ser consideravelmente reduzida pela 

metade se todos os adultos completassem a educação secundária superior (ensino 

médio), aqui no Brasil a realidade não é outra, o Ensino Médio brasileiro, assim como 

as demais séries passam por uma reestruturação e adequações pertinentes ao modelo 

educacional, almejado no novo século, mas é preciso atenção e um estudo mais pontual 

sobre os verdadeiros motivos dessa reformulação e se de fato, o novo modelo está 

contribuindo com a formação dos jovens, ao fim da fase escolar e, se de fato, os prepara 

para o ingresso na Educação Superior e inserção no mercado de trabalho. 

Em uma publicação, a respeito do Colóquio “Produção de Conhecimentos sobre 

Ensino Médio Integrado: Dimensões Epistemológicas e Político-pedagógicas”, 

realizado em 2010, coordenado por Gaudêncio Frigotto, dedicado a debater sobre os 

novos rumos do Ensino Médio associado à educação para o trabalho, apresenta a 

seguinte definição: 

 

 A expressão Ensino Médio Integrado tem sido amplamente utilizada no 
contexto educacional. Por um lado, ela define uma das formas de articulação 
entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio, 
inclusive na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Por outro, de 
forma bem mais abrangente, trata-se de uma concepção de educação que, 
desafiada pelas contradições da realidade concreta, pressupõe a integração de 
dimensões fundamentais da vida – trabalho, ciência, tecnologia e cultura – 
num processo formativo que possibilite aos trabalhadores o acesso aos 
conhecimentos (científicos, éticos e estéticos) produzidos histórica e 
coletivamente pela humanidade, bem como aos meios necessários à produção 
de sua existência e à sua emancipação como classe. p.11. 

 

O tema a ser abordado e aprimorado ao longo desse trabalho será sobre a 

educação integral aplicada no novo currículo do Ensino Médio, educação integral essa 

que está contemplada nas diretrizes apresentadas pelos documentos oficiais do 

Ministério da Educação (MEC), priorizando o desenvolvimento dos sujeitos em todas as 

suas dimensões: física, intelectual, emocional, social e cultural, com algumas 

problemáticas pertinentes ao tema, tais como: discussão acerca dos componentes 

curriculares obrigatórios e secundários privilegiados nessa proposta educacional, 

discorrer a respeito de como as escolas estão se adaptando e se preparando para receber 

os alunos com uma carga horária mais extensa, tal mudança será concretizada na 
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educação de forma totalizante ou em apenas algumas escolas, analisar possíveis 

sucessos e fracassos de tal projeto, abordar a perspectiva dos professores, se os mesmos 

estão sendo capacitados para atender às expectativas que esse programa espera, analisar 

se os alunos serão preparados para o mercado de trabalho concomitante a possibilidade 

de ingresso na educação superior.  

 

1.1 Objetivos 

 O objetivo principal dessa pesquisa é traçar um paralelo sobre a origem da 

educação integral no Brasil, criação e implementação dessa nova proposta educacional, 

voltada para o ensino médio, privilegiando competências outrora subentendida nas leis 

relacionadas à educação, diretrizes e metas traçadas e que precisam ser cumpridas, 

grade curricular com extensão da carga horária, analisando todas essas referências sob a 

perspectiva do ensino médio e o impacto delas na comunidade escolar. 

 

2 Referencial Teórico 

Como mencionado no resumo, alguns autores serão privilegiados para discorrer 

sobre a pesquisa, no intuito de embasar teoricamente o trabalho e também aqueles que 

auxiliam na estruturação acadêmica de escrita e pesquisa, como por exemplo, Antônio 

Joaquim Severino (2013), “Metodologia do Trabalho Científico”. 

Uma nova proposta de Ensino Médio não é possível de ser implantada sem antes 

resolver os sérios problemas que a educação brasileira apresenta em sua estrutura mais 

básica. Nessa perspectiva, Paulo Freire conduz a refletira sobre o modelo educacional 

mais pertinente nas escolas: 

 

Uma educação completamente diferente da colonial. Uma educação pelo 
trabalho, que estimule a colaboração e não a competição. Uma educação que 
dê valor à ajuda mútua e não ao individualismo, que desenvolva o espírito 
crítico, a criatividade e não a passividade. Uma educação que se fundamente 
na unidade da prática e da teoria, entre o trabalho manual e o trabalho 
intelectual que, por isso, incentive os educandos a pensar certo. Uma 
educação que não favoreça a mentira, as ideias falsas, a indisciplina. Uma 
educação política, tão política quanto qualquer outra educação, mas que não 
tenta passar por neutra. (FREIRE, 1999, p. 48) 

 

 Primeiramente é preciso analisar essa reforma do ensino médio, privilegiando a 

educação integral, posteriormente compreender como a educação integral está associada 

a esse “novo modelo educacional do ensino médio”, apresentar as variantes 

2528



 

educacionais que o novo modelo propõe (tempo cronológico das aulas, itinerários 

formativos, análise curricular, entre outros) e discorrer sobre a educação para o trabalho, 

a importância da educação básica no contexto tecnológico, perpassando pela 

problematização econômica, social e histórica concernente a essa reforma do ensino 

médio. 

Traçando um paralelo histórico, o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” 

é uma das primeiras referências à educação integral que retoma a década de 30, em um 

documento escrito por 26 educadores, em 1932, com o título A reconstrução 

educacional no Brasil: ao povo e ao governo. Circulou em âmbito nacional com a 

finalidade de oferecer diretrizes para uma política educacional. 

Trazendo para as discussões atuais, Miguel Arroyo (2012) e suas questões sobre 

noção de sujeito e pertencimento, na obra “Outros sujeitos, outras pedagogias” 

apresentando e discutindo as principais referências do autor, dentro do trabalho. 

Abordaremos também, as ideias de  Karl Marx e seus referenciais no tocante da 

relação entre educação e trabalho e os estudiosos baseados em sua obra, como: 

Dermeval Saviani (2005) e suas discussões a respeito da pedagogia histórico crítica, a 

obra de  Gaudêncio Frigotto et al. (2005) “ Ensino médio integrado: concepção e 

contradições”. 

Outras leituras também recomendadas, como Otaviano Helene (2013) “Um 

diagnóstico da Educação Brasileira e de seu financiamento”, Cilson César Fagiani 

(2019) “Brasil e Portugal: qual a formação do jovem trabalhador para o século XXI? ” e 

outros autores que forem pertinentes e que colaborarem para a pesquisa serão 

referenciados. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A princípio a metodologia utilizada será revisão bibliográfica, com análise 

documental, auxiliada pelo material de Antônio Joaquim Severino (2013), 

“Metodologia do Trabalho Científico”, corroborando principalmente para a análise dos 

documentos oficiais como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394 de 20 de 

dezembro de 1996, o Plano Nacional de Educação (PNE) nº 13.005 de 25 de junho de 

2014, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), sobre essa proposta de reforma 

curricular do ensino médio, que são a base teórica desse trabalho. 
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Posteriormente um paralelo histórico educacional sobre os primeiros indícios e 

manifestações acerca da educação integral, abordados pelo “ Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova”, de 1932, paralelamente comparando as discussões apresentadas pelo 

autor Miguel Arroyo (2012), a respeito da educação integral, apresentando e 

esclarecendo o que de fato vem a ser essa educação que privilegia a formação do sujeito 

em todas as competências: física, emocional, intelectual, social e cultural. 

A partir desse apanhado, apresentar ao longo da dissertação o conceito de 

educação referenciada socialmente, como essa educação prepara o homem para o 

trabalho e se está de fato o preparando e abrangendo as competências esperadas da 

educação integral, contempladas nas diretrizes apresentadas pelo MEC. 

 

4 Resultados Esperados 

Por se tratar de um trabalho ainda em fase inicial de produção, principalmente 

nas leituras indicadas para composição da base teórica do estudo, ainda não há um 

aprofundamento e pesquisas satisfatórias sobre as análises dos dados a serem obtidos 

através da metodologia pretendida, algo que ainda precisa ser alinhado com o 

orientador. Porém é necessário refletir sobre os desfechos dessa nova disposição do 

Ensino Médio, que deverá ser introduzida de forma gradual, contemplando às metas 

governamentais apresentadas pelo PNE concernentes ao ensino médio.  

Por fim, sendo um mestrado profissional além da dissertação a ser defendida, 

haverá a produção de um produto, a princípio a proposta será uma cartilha informativa 

para os professores e alunos, do ensino médio, a fim de orientá-los sobre as principais 

mudanças que os impactarão nessa transição curricular, porém pode ser alterado de 

acordo com o avanço dessa pesquisa. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

A partir dessa dissertação abre-se um leque de possiblidades de continuação 

desse estudo, privilegiando outras metodologias para acompanhamento dessa proposta 

do Novo Ensino Médio, esperando não ser considerado um estudo isolado, pois poderá 

ser disseminado e aproveitado para melhorias educacionais, com o benefício de 

apresentar um produto final, algo concreto, a fim de contribuir com a educação 

brasileira. 
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Resumo 

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

 
Palavras-chave: Precarização. Educação Básica. Trabalho docente. Tempo de trabalho. 
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1 Introdução  
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As condições de trabalho designam o conjunto de recursos que possibilitam a 

realização do trabalho, envolvendo as instalações físicas, materiais e meios de 

realização das atividades. Refere-se também a um conjunto que inclui relações, as quais 

dizem respeito ao processo de trabalho e às condições de emprego (formas de 

contratação, remuneração, carreira). Contudo, as condições de trabalho não se 

restringem ao plano do posto ou local de trabalho ou à realização em si do processo de 

trabalho, mas se refere também às relações de emprego. Nesse sentido, a relação do 

trabalho docente com o ambiente educativo vai além da sala de aula, envolvendo 

atividades de gestão da organização escolar e demais ações que garantam a eficácia do 

ensino e funcionamento da escola (OLIVEIRA; ASSUNÇÃO, 2010). 

O processo educativo tem tido sua dinâmica alterada no decorrer dos tempos, 

conforme as mudanças sociais, políticas e econômicas. No Brasil, as políticas 

educacionais implantadas nas últimas décadas, tomando como marco inicial a nova 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº. 9394/96), resultaram em 

mudanças substanciais nos sistemas de ensino e na compreensão das características do 

trabalho docente. As escolas passaram a organizar-se conforme demandas por maior 

atendimento, aumentando matrículas, turmas, número de alunos e modalidade de 

ensino. Essa nova forma de organização culminou na ampliação das tarefas assumidas 

pela escola e consequentemente nas funções do trabalho docente. À medida que se 

tornam mais complexas as demandas às quais as escolas devem responder, repercutem 

impactos nas atividades dos docentes (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009). 

Para estas autoras, esta situação criou um fenômeno denominado intensificação 

do trabalho docente, sendo denominada como o ato de fazer a mesma atividade 

rapidamente, provocando a degradação do trabalho não só em termos de quantidade, 

mas também da qualidade do bem ou do serviço produzido.  

O que se observa caminhando lado a lado com a intensificação, é a precarização 

do trabalho docente, que além de jornadas exaustivas e demandas de trabalho, os 

professores se deparam com a baixa remuneração: 

 

Salários baixos; condições precárias; falta de flexibilidade na administração 
de recursos; pouca perspectiva de progressão na carreira; trabalho importante, 
exigente e sem reconhecimento no mesmo nível. Visto dessa forma, em 
termos organizacionais, tudo o que a escola fornece ao trabalhador a coloca 
como uma das piores organizações para se trabalhar: Salário pela metade do 
que paga o mercado; carreira sem grandes possibilidades de ascensão; falta 
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de condições básicas para o exercício da profissão; reconhecimento social 
baixo combinado com alta responsabilidade; burocratização excessiva. 
(CODO; MENEZES, 2000, p.4-5). 

 

A categoria de professores encontra-se exposta a riscos de doença, tanto física 

como psicossociais, ao defrontar com situações cotidianas. Estas desequilibram as 

expectativas individuais do profissional, produzindo efeitos negativos nas atividades 

educacionais e em sua saúde. Desse modo, pode-se dizer que os docentes se configuram 

entre as principais categorias de profissionais expostas aos riscos psicossociais, 

decorrentes do modelo de trabalho (MORENO-JIMENEZ et al., 2002). 

Nesta mesma perspectiva, aponta Esteve (1999) que, entre o ideal da função de 

professor e as condições que o mercado de trabalho impõe, perdura um espaço de tensão 

que ocasiona um nível de estresse elevado, pressionando para baixo a eficácia da 

atividade docente. Diante disso, o professor precisa desenvolver estratégias de 

enfrentamento para adaptar-se à realidade. Este enfrentamento pode levar ao 

esgotamento dos recursos emocionais e, como consequência, a deterioração 

profissional, pessoal e problemas de saúde, principalmente, profissionais do gênero 

feminino que, além da jornada de trabalho escolar, possuem outra jornada de trabalho 

doméstico. Neste sentido, este artigo tem como objetivo abordar o cenário que tem 

caracterizado o espaço escolar e não escolar, e que marca a rotina destes profissionais, 

discutindo questões como o bem-estar físico e mental, as jornadas exaustivas de 

trabalho e o processo de intensificação de trabalho sofrido pelos docentes em escolas 

públicas brasileiras. Para isto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica cuja a coleta de 

dados foi pautada em traçar um levantamento de estudos sobre a temática, sendo estes 

datados entre o período do ano de 2000 até o ano de 2018, visando mostrar a 

importância da atuação dos professores na contemporaneidade.         

  

1.1 Objetivos 

Este artigo tem como objetivo evidenciar como tem sido abordado o trabalho 

docente em relação à quantidade de trabalho, os processos de precarização, satisfação e 

nas instituições de ensino públicas brasileiras em um recorte temporal de 2000 a 2018. 

 

2 Referencial Teórico 
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Atualmente, a educação brasileira vem passando por uma série de mudanças que 

acabam intensificando o trabalho docente dentro e fora da sala de aula, forçando os 

trabalhadores a venderem sua força de trabalho e se submeterem cada vez mais a ritmos 

intensos e exaustivas jornadas de trabalho. O professor, assim, não se limita apenas a 

ministrar suas aulas, mas as instituições exigem também que ele cuide de outros 

aspectos tais como comportamento e aprendizado dos alunos, tarefas administrativas e 

extraclasses entre outras. 

E ao analisar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394, de 20 

dezembro 1996, observamos em seu artigo 12, algumas atribuições direcionadas 

diretamente ao trabalho docente, tais como:  

 

I -  elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;  
III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;  
IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;  
V – prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;  
VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola;  
VII – informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica.  
 

Tem-se, então, que o capitalismo necessita dos diferentes processos para 

produzir mais trabalho, nesse sentido as diferentes configurações que o trabalho pode 

assumir atinge todos os setores da economia do país, inclusive à docência, profissão esta 

que é responsável pela formação dos profissionais de todas as áreas (ANTUNES, 2004). 

E a intensificação está ligada diretamente ao trabalho, segundo Couto (2018), 

seja qualquer tipo de produção que o mesmo esteja submetido. Uma nova cultura 

organizacional vem sendo introduzida junto com as novas mudanças na escola pública 

brasileira. A justificativa de tais mudanças está ligada à adequação às tendências do 

capitalismo contemporâneo. 

E para Dal Rosso (2006), jornada de trabalho pode ser definida pelo tempo que o 

trabalhador dedica de sua vida ao seu trabalho, podendo interferir na qualidade de vida 

dos profissionais. A carga horária é determinada pelas organizações escolares e suas 

demandas, mas devido à desvalorização salarial muitos deles acabam estendendo o 

número de aulas para compensar os salários. 

 

2537



 

 

 

Intensificação do trabalho e alongamento da jornada são condições que 
podem conviver juntas enquanto essa união não colocar em risco a vida do 
trabalhador por excesso de envolvimento com o trabalho. Por isso, Marx 
concebe a intensificação como uma prática de exploração do trabalho que é 
colocada em ação pelos capitalistas de maneira sistemática a partir do 
momento em que as horas de trabalho são controladas por meio de legislação 
ou por movimentos sociais, e os empregadores ficam impedidos de obter 
mais trabalho através do alongamento da jornada (DAL ROSSO, 2006, p.33). 

 

Santos e Mill (2018) apontam em suas pesquisas que a implementação da 

tecnologia no ambiente escolar é outro fator que merece destaque no desgaste do 

trabalhador docente. Nessa perspectiva, a internet e a tecnologia têm contribuído para a 

extrapolação da jornada de trabalho dos professores fora da sala de aula, isso demonstra 

uma preocupação que se deve ter a utilização da mesma. 

Evidencia-se que os problemas enfrentados pela educação brasileira provocam o 

desestímulo pela carreira docente e, desse modo, a falta de profissionais faz com que 

aqueles que estão em exercício aumentem sua carga horária. Além disso, a 

desvalorização salarial consiste em outro problema que, com o passar do tempo, 

representa um elemento de desmotivação destes profissionais. Muitos se veem forçados 

a aumentarem a quantidade de escolas para lecionar, causando assim um acúmulo de 

afazeres, tanto dentro, quanto fora do local de trabalho. O trabalho docente abrange, 

portanto, atividades na sala de aula e nos espaços e tempos extraclasse. Neste sentido, 

realizam tarefas em casa como correções, preparações de aulas, organização do 

processo educativo, dentre outros (SILVA; GUILLO, 2015). 

 

A contratação por hora-aula é uma pressão sobre o professor, quase como um 
aguilhão para produzir muito. Para os empregadores, é uma forma de eles 
terem menores gastos, menor envolvimento e terem nas mãos um controle de 
rédeas curtas dos professores. A hora-aula é um mecanismo terrível que fica 
como uma espada sobre a cabeça dos professores. O docente tem que 
preparar aulas, fazer trabalhos, provas, corrigir, ser orientador, fazer 
marketing, pois se os alunos vão embora você perde o emprego, e então a 
hora-aula funciona como uma espada na cabeça do professor (DAL ROSSO, 
2009, p.5). 

 

Toda essa intensificação que caracteriza o trabalho docente traz prejuízo para a 

saúde e bem-estar e as possibilidades de aperfeiçoamento pessoal e profissional dos 
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professores. O tempo livre acaba sendo comprometido, sendo que este poderia ser 

destinado ao descanso, ao lazer, aos cuidados pessoais e formação complementar. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa bibliográfica é o tipo de pesquisa que utiliza como coleta de dados as 

bibliografias publicadas em livros, revistas e periódicos. Seu objetivo é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo que já foi publicado sobre determinado assunto. 

Pode ser considerada o primeiro passo de qualquer tipo de pesquisa, pois ela traz 

informações que ajudam o pesquisador a compreender e a refletir (LAKATOS; 

MARCONI, 1992). 

Diante disso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica cuja coleta de dados 

pautou-se em um levantamento de estudos sobre a temática, num recorte temporal do 

ano 2000 até o ano 2018, em relação ao trabalho docente em escolas públicas 

brasileiras. Este recorte temporal se justifica pela inserção e consolidação do uso das 

tecnologias educacionais na educação, bem como o desenvolvimento do capitalismo 

como um todo, que tem apresentado formas cada vez mais precárias e intensificadas de 

trabalho mesmo se tratando de formas de trabalho não material. Deste modo, buscou-se 

evidenciar como o trabalho docente tem sido abordado em relação à quantidade de 

trabalho e aos processos de precarização, satisfação e qualidade do trabalho. 

Ressalta-se, também, que o interesse do tema em pauta surge da necessidade da 

reflexão sobre a intensificação do trabalho docente, visto que o bem-estar físico e 

mental dos professores vem sendo comprometido. Através dos resultados obtidos nessa 

pesquisa esperamos colaborar com a comunidade acadêmica apresentando dados que 

podem propiciar reflexões sobre a prática docente.   

 

4 Resultados 

De acordo com a pesquisa bibliográfica realizada, algumas contribuições e 

estudos foram importantes para se compreender o objeto de investigação do presente 

artigo, possibilitando também um suporte para entender os dados da pesquisa empírica. 

Deste modo, qualidade de vida no trabalho, para Prates (2013), pode ser definida 

como um ambiente humanizado cuja principal função é atender os sonhos mais altos e 

básicos do trabalhador, e tem como objetivo desenvolver a capacidade e as habilidade 

dos profissionais. Para alcançá-la, alguns fatores são determinantes, tais como a 
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valorização salarial, condições de trabalho, desenvolvimento da capacidade intelectual, 

oportunidade de crescimento, entre outras. Entretanto, como já  mencionado 

anteriormente verifica-se que a profissão docente, em alguns pontos, tem sido marcada 

por fatores que desfavorecem a qualidade de vida do trabalhador, visto que a mesma 

exige muito tempo de dedicação com as altas jornadas de trabalho, o excesso de 

cobranças tanto das instituições quanto dos responsáveis pelos alunos e as tarefas 

extraclasses. O que resulta deste cenário é um ritmo acelerado que traz consequências 

para a saúde dos professores, comprometendo assim o bem-estar físico e mental.  

Pode-se exemplificar por meio de uma pesquisa realizada por Oliveira (2017), 

que aponta os principais problemas de saúde que os professores desenvolvem ao longo 

do tempo de magistério, como transtornos de ansiedade e estresse, depressão, alterações 

emocionais e mentais, desgaste físico, problemas cardiovasculares e hipertensão. Além 

disso, são citadas algumas alterações psicossomáticas, como alterações do sono 

(insônia), enxaqueca, alterações da pressão, alterações da glicose e taquicardia, 

relacionadas a preocupações e formas de afetação pelo trabalho.  

Estudos e pesquisas têm mostrado ainda a presença da síndrome de burnout 

entre os docentes, que se trata de um distúrbio psíquico caracterizado pelo estresse e 

desgaste profissional, mas ainda é uma doença pouco conhecida pela população, e 

quando não tratada corretamente pode evoluir e caminhar para depressão.  

 

[...] os professores são uma categoria que passa muito tempo exposta a 
classes de alunos superlotadas, com ações repetitivas, dando as mesmas aulas 
para diferentes turmas, sob pressão emocional associada com intenso 
envolvimento afetivo com as pessoas, eles são considerados os mais 
propensos a desenvolverem a síndrome de burnout. Esse quadro provoca no 
ambiente educacional inúmeros conflitos e prejudica a realização dos 
objetivos pedagógicos. A organização escolar cria barreiras, impedindo que 
essas subjetividades sejam interpretadas como resultantes do próprio sistema, 
e a saída para esse problema vem sendo a saída médica, psiquiátrica. Os 
professores encaminham-se pra o sistema de saúde, licenciando-se do 
trabalho. (SILVA, 2006, p. 70-71) 

 

Em virtude dos fatos mencionados, fica claro como a qualidade de vida e a saúde 

dos professores vem sendo comprometida, sendo importante investir na formação 

docente para que os professores tenham conhecimento da realidade escolar e as 

possibilidades de lidar com sua profissão de modo a ter qualidade de vida no trabalho, 
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mesmo a escola estando numa complexidade permeada, muitas vezes, por condições 

precárias e a desvalorização da profissão.  

Muitos estudos, dentro do recorte temporal definido, demonstraram que existe 

uma demanda de trabalho docente que ultrapassa a jornada de trabalho contratada 

(vigente por lei) e que não recebe remuneração suficiente. Isto ocorre porque as 

obrigações e responsabilidades dos professores têm aumentado e extrapolam o tempo de 

trabalho escolar e extraescolar (destinado ao planejamento). Isto foi demonstrado em 

diversos estudos, como de PEREIRA (2012), por exemplo. 

 

[..]a escola atual, responde à ideologia neoliberal que pretende formar 
cidadãos que respondam às necessidades do sistema capitalista, de 
consumidores cada vez mais ávidos, que representem valores e crenças que 
permitam a perpetuação do sistema, onde as necessidades urgentes oprimem 
o fazer pedagógico e coletivo provocando desequilíbrios mentais e físicos 
que descambam no adoecimento dos professores (PEREIRA, 2012). 

 

Contudo, o tempo livre dos professores diminui mediante uma organização do 

tempo disponível com o objetivo de realizar as atividades laborais, ocasionando a 

diminuição da qualidade de vida destes profissionais, pois o tempo para a família, o 

lazer, o descanso e a formação continuada se veem comprometidos. (SAMPAIO; 

MARIN, 2004) 

Atualmente o trabalho docente tem passado por grandes transformações, e para 

tanto, analisou-se artigos disponibilizados na internet e publicados entre os anos 2000 a 

2018. Após a coleta de dados, estes foram organizados de acordo com o tema central de 

cada artigo e analisados com base no referencial teórico apresentado. 

 Segundo os dados da pesquisa, demonstrados na Tabela 1, diversas temáticas se 

fizeram presentes, sendo que se optou por analisar um artigo por ano. 
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Tabela 1: Artigos sobre o trabalho docente e a intensificação 

Ano Título do artigo      Tema central     Autor 

2000 O trabalho dos professores do 
ensino fundamental: uma 
abordagem ergonômica 

Adoecimento do 
professor 

AMADO, Elizabeth  

et al. 

2001 A auto-estima, a satisfação 
com a imagem corporal e o 

bem-estar docente. 

Adoecimento do 
professor 

DE SOUSA 
PEREIRA, Anabela 

Maria 

2002 A síndrome de burnout e o 
trabalho docente 

Adoecimento do 
professor 

CARLOTTO, Mary 
Sandra 

2003 Saúde das professoras das 
séries iniciais: o que o gênero 

tem a ver com isso? 

Adoecimento do 
professor 

SIQUEIRA, Maria 
Juracy Toneli; 

FERREIRA, Edirê 
S. 

2004 Precarização do trabalho 
docente e seus efeitos sobre as 

práticas curriculares.  

Precarização do trabalho 
docente 

SAMPAIO, Maria 
das Mercês 

Ferreira; MARIN, 
Alda Junqueira 

2005 O professor, as condições de 
trabalho e os efeitos sobre sua 

saúde. 

Adoecimento do 
professor 

GASPARINI, 
Sandra Maria; 

BARRETO, Sandhi 
Maria; 

ASSUNÇÃO, Ada 
Ávila 

2006 Trabalho docente e saúde: o 
caso dos professores da 
segunda fase do ensino 

fundamental 

Adoecimento do 
professor 

MARIANO, Maria 
do Socorro Sales; 
MUNIZ, Hélder 

Pordeus.  

2007 Qualidade de vida e saúde 
vocal de professores 

Adoecimento do 
professor 

PENTEADO, 
Regina Zanella; 

PEREIRA, Isabel 
Maria Teixeira 

Bicudo 
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2008 Trabalho docente, tecnologias 
e educação a distância: novos 

desafios? 

Tecnologias da 
Informação e da 

comunicação 

FIDALGO, 
Fernando SR; 

FIDALGO, Nara L. 
Rocha 

2009 Intensificação do trabalho e 
saúde dos professores 

Adoecimento do 
professor 

ASSUNÇÃO, Ada 
Ávila; OLIVEIRA, 

Dalila Andrade 

2010 A remuneração do professor é 
baixa ou alta? Uma 

contraposição de diferentes 
referenciais 

Questão salarial RABELO, Amanda 
O 

2011 Condições de trabalho e suas 
repercussões na saúde dos 
professores da educação 

básica no Brasil  

Adoecimento do 
professor 

SOUZA, Aparecida 
Neri de et al 

2012 Sofrimento mental 
relacionado ao trabalho 

docente 

Adoecimento do 
professor 

PEREIRA, José 
Antonio 

2013 A carga de trabalho docente 
nos anos iniciais do ensino 

fundamental: em que sentido? 

Intensificação do 
trabalho docente 

JACQUES, Ana 
Silvia; HOBOLD, 
Márcia de Souza2 

2014 O trabalho docente na rede 
pública do estado de São 

Paulo: apontamentos iniciais 
para a discussão da jornada de 

trabalho 

Intensificação do 
trabalho docente 

FERNANDES, 
Maria José da Silva; 

BARBOSA, 
Andreza 

2015 Jornada de trabalho dos 
professores da rede pública de 

ensino  

Intensificação do 
trabalho docente 

FARIA, Graciela 
Sanjutá Soares; 

RACHID, 
Alessandra 
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2016 Carreira docente e valorização 
do magistério: condições de 
trabalho e desenvolvimento 

profissional.  

Questão salarial JACOMINI, Márcia 
Aparecida; DE 

OLIVEIRA 
PENNA, Marieta 

Gouvêa 

2017 A saúde docente no trabalho: 
apontamentos a partir da 

literatura recente 

Adoecimento do 
professor 

CORTEZ, Pedro 
Afonso et al 

2018 Jornada de trabalho docente e 
o cumprimento da lei do piso 

nas capitais. 

Tempo de trabalho na 
escola 

JACOMINI, Márcia 
Aparecida; GIL, 
Juca; CASTRO, 

Edimária Carvalho 
de. 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da pesquisa. Ano de referência: 2019 

 

A intensificação do trabalho docente ocorre de várias formas que não têm 
sido levadas em consideração na definição das cláusulas contratuais. Percebe-
se um aumento de tempo gasto na relação professor-aluno, o que sem as 
tecnologias ficava restrito ao espaço-tempo da sala de aula. Agora, o espaço 
se virtualiza, levando os alunos a se corresponderem com os docentes. além 
do previsto formalmente, para dirimirem dúvidas sobre os conteúdos, fazer 
sugestões, etc. O espaço deixa de ser a referência em prol de um tempo mais 
do que sem fronteiras: professor 24 horas (FIDALGO, F.; FIDALGO, N., 
2008). 

 

A partir de 2007 todos esses temas se intensificam, acrescentando-se a 

intensificação do trabalho docente e tempo de trabalho na escola. Observa-se que todas 

as temáticas levam ao mesmo propósito de exemplificar a desvalorização do trabalho 

docente e que no decorrer dos anos pouca coisa mudou nesse cenário.  

 Por outro lado, a Tabela 2 traz novamente essas temáticas, 

demonstrando-as numericamente. Evidenciou-se que a temática mais citada 

respectivamente foram: adoecimento do professor e intensificação do trabalho docente, 

ambas temáticas caminham juntas com as demais temáticas e a  baixa valorização 

profissional do docente no ensino público brasileiro, ocasionando então o adoecimento 

do professor que se depara muita das vezes com a necessidade de desempenhar vários 
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papéis dentro do contexto escolar, que lhe exigem manter o equilíbrio psicológico em 

várias situações (CARLOTTO, 2002). 

 

Tabela 2 Temáticas sobre trabalho docente nos resumos dos artigos 

Temática   Quantidade de artigos    

Adoecimento do professor 11 

Intensificação do trabalho docente 3 

Questão salarial 2 

Tempo de trabalho na escola 1 

Precarização do trabalho docente 1 

Tecnologias da Informação e da comunicação 1 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da pesquisa. Ano de referência: 2019 

 

Outro levantamento apontado no recorte temporal é a precarização salarial, no 

qual muitos docentes abandonam a carreira, o baixo índice de homens na profissão e a 

má condição de vida dos docentes está relacionado com a questão salarial , entretanto a 

profissão docente é vista pela população mais desfavorecida como um meio de ofício 

entre as profissões mais acessíveis (RABELO, 2010). Com baixos salários os 

professores se veem rendidos em exceder sua jornada de trabalha acima do permitido 

por lei, aumentando sua renda familiar porém diminui sua expectativa de vida, 

adquirindo doenças ocupacionais devido às condições ergonômicas do trabalho, como 

por exemplo a síndrome de Burnout, que é uma doença causada por excesso de trabalho, 

que pode levar o docente a afastamento por tempo indeterminado, o artigo relacionado a 

doença destacou que,  
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Torna-se de fundamental importância destacar que a prevenção e a 
erradicação de burnout em professores não é tarefa solitária deste, mas deve 
contemplar uma ação conjunta entre professor, alunos, instituição de ensino e 
sociedade. (CARLOTTO, 2002). 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Em virtude dos argumentos mencionados há uma desvalorização profissional do 

professor, ao não o cumprimento da Lei do Piso (JACOMINI; GIL; CASTRO, 2018). 

No que se refere à da educação por meio da precarização do trabalho docente, falta de 

investimentos na área, além de muitas exigências nos planos educativos. Com os 

avanços do capitalismo contemporâneo o perfil de trabalho do professor passa a exigir 

mais flexibilidade e maior produtividade em consequência o desgaste físico e mental 

dos educadores vem sendo comprometido. Como já foi mencionado anteriormente 

diversos problemas de saúde estão ligados ao exercício da docência como problemas 

psicológicos, problemas respiratórios, a síndrome de burnout que é causadora de vários 

outros tipos de doenças, problemas cardiovasculares, hipertensão e até mesmo a 

depressão (SIQUEIRA; FERREIRA, 2013). 

Este estudo é importante para conhecer melhor a realidade que permeia o 

trabalho docente, dessa forma a comunidade acadêmica terá dados suficientes para fazer 

uma reflexão e repensar como os docentes estão sendo prejudicados. Uma melhoria na 

qualidade de vida dos professores traz benefícios para toda a comunidade, visto que o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos será beneficiado. Portando, medidas são 

necessárias para resolver os impasses como investir na formação docente, nas 

infraestruturas da escola pública, na gestão dos planos educativos e nas políticas 

educacionais vigente, com essas mudanças espera que o trabalho docente seja prazeroso 

e mais valorizado. 
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EDUCAÇÃO BÁSICA, TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE 

 

A CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS CIENTÍFICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: 

CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

Thiago Guimarães da Silva1 

 

Resumo 

O ensino de ciências, sem dúvidas desperta prazer de estudo por parte da maioria dos alunos 
nas séries iniciais. Por fazer parte do contexto de nossas vidas, o curioso mundo das ciências 
se torna uma questão vital para todos que individual ou coletivamente necessitam buscar 
explicações para os diversos fenômenos da natureza. Este artigo tem a finalidade de provocar 
reflexões sobre a relevância do ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental, na 
perspectiva histórico-cultural. As questões norteadoras do estudo são: Qual o papel das 
ciências hoje? Como os conceitos científicos podem ser construídos a partir da mediação dos 
professores? Que contribuições a teoria histórico-cultural tem em relação às novas propostas 
de mediação? O quê e como ensinar ciências na atualidade? Essas questões estão colocadas 
para que possamos fazer uma reflexão com a contribuição da perspectiva histórico-cultural e 
outros autores sobre o ensino de ciências hoje.  Em relação à metodologia, trata-se de um 
estudo teórico realizado por meio de autores como Vygotsky, Leontiev, Marx, Mello e 
outros.  Resulta deste estudo que o papel do ensino de ciências está muito além de 
simplesmente mecanizar conteúdos e aplicar conceitos memorizados, pelo contrário, o ensino 
de ciências deve subsidiar as crianças para que elas desenvolvam uma visão de mundo pela 
lente das ciências naturais e se transformem em sujeitos ativos e questionadores de tudo 
aquilo que as rodeia. Concluímos que o ensino de ciências naturais nos anos iniciais do ensino 
fundamental deve ser revisto e aprimorado tendo como foco concepções cientificas bem 
alicerçadas, na perspectiva de uma análise histórico-cultural, com uma orientação pedagógica 
adequada para retomarmos o processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, é preciso 
buscar alternativas que possibilitem a mudança dos professores em profissionais realmente 
críticos e reflexivos de sua prática pedagógica, de maneira a favorecer um exercício mais 
elaborado da profissão de professor tendo em vista a tarefa de humanização que nos compete 
ao ensinarmos ciências para as crianças. O primeiro passo deverá ser um exercício de 
autocrítica dos professores, para a desconstrução das práticas pedagógicas tradicionais na 
busca de uma prática pedagógica mais elaborada, com foco no ensino dos conceitos 
científicos. 
 
Palavras-chave: Ensino de ciências. Ciências nos anos iniciais. Formação dos Conceitos 
científicos. 
 
1 Mestre em Educação pela Universidade de Uberaba - UNIUBE, Professor da Rede Pública de Ensino do Estado 
de Goiás/Quirinópolis/Brasil, thiagoace78@gmail.com  
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1 Introdução 

Este trabalho tem a finalidade de provocar reflexões sobre a relevância do ensino de 

ciências nos anos iniciais do ensino fundamental, se apoiando na perspectiva histórico-

cultural. É irrevogável o fato de que a ciência é elemento historicamente construído e o seu 

papel então, nos leva a pensar num ser social que precisa ser apresentado à sua 

contemporaneidade e assim se desenvolver para que possa se apropriar plenamente da cultura, 

de suas máximas qualidades para a formação de um ser humano pleno. 

O objeto de pesquisa desse trabalho refere-se as contribuições da teoria histórico-

cultural para a construção dos conceitos científicos no ensino de ciências. 

Abordaremos inicialmente o papel do ensino de ciências para as crianças, observando 

a necessidade de se pensar esse ensino sob o ponto de vista histórico sem deixar à margem os 

aspectos contemporâneos. Em seguida veremos o olhar de Vygotsky para pensar o ensino de 

ciências do ponto de vista de uma educação desenvolvente e a importância do 

desenvolvimento dos conceitos científicos sobre o prisma da zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP), também faremos uma abordagem sobre o que ensinar em ciências seguindo a 

perspectiva histórico-cultural visando a valorização das ideias na construção de conceitos 

científicos destacando a mediação do professor e percebendo a importância de se 

compreender nossa própria natureza e os objetos da nossa cultura. Por fim, faremos uma 

breve reflexão sobre a formação continuada e sua relevância na construção de um educador 

que, por meio das suas experiências teóricas e práticas se desenvolvam gradativamente.  

 

1.1 Objetivos 

O objetivo desse trabalho é, por meio da perspectiva histórico-cultural, provocar 

reflexões sobre o papel do ensino de ciências nos anos iniciais, a construção dos conceitos 

científicos por meio da mediação e o papel da formação continuada de professores 

 

2 Referencial Teórico 

A criança é naturalmente um ser curioso e investigativo, e no seu processo de 

escolarização demonstra um grande interesse pelos fenômenos ao seu redor. A busca pelas 

desejadas respostas brota naturalmente nas indagações e no comportamento de cada criança, 

entretanto, para aprender sobre os fenômenos científicos é importante que o professor crie 
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nela a necessidade de aprender os conceitos científicos de ciências partindo dos conceitos que 

naturalmente ela traz já formados para a escola. 

Um dos objetivos do ensino de ciências nas séries iniciais é, criar problemas, formular 

hipóteses e desenvolver conceitos, de maneira a estimular o gosto pelas ciências. Criar 

condições para a criança entender o mundo ao seu redor através de problematizações, que 

envolvem a leitura e a escrita, é um possível caminho para o desenvolvimento dos conceitos 

científicos. Ainda nesse contexto, podemos pensar que ensinar ciências supõe uma série de 

procedimentos metodologicamente elaborados que sejam adequados a cada faixa etária de 

desenvolvimento da criança. Dentre as metodologias que podem ser aplicadas no ensino de 

ciências, podemos destacar a observação, o levantamento de hipóteses, a experimentação, a 

solução de problemas, as discussões, as leituras e a aplicação do método científico. 

O papel do ensino de ciências vai além da mecanização de conteúdos e aplicação de 

conceitos memorizados. É importante que o ensino de ciências garanta às crianças um 

desenvolvimento da sua visão de mundo pela lente das ciências naturais para que possam se 

transformar em sujeitos ativos e questionadores de tudo aquilo que as rodeia.  

Nessa perspectiva podemos fazer aqui uma reflexão creditada a Marx, Vygotsky e 

seus colaboradores, de que o homem não nasce humano, pois sua humanidade se encontra 

externa a ele. O processo de humanização é desenvolvido ao longo do processo de 

apropriação da cultura que as novas gerações encontram ao nascer, acumulada pelas gerações 

precedentes e, novamente, modificadas, ampliadas por ela, transformando a natureza e a 

cultura e transformando a si mesmas.  

Entendemos, nesse sentido, que a cultura é historicamente construída, em cada 

momento histórico cada indivíduo se insere no mundo da cultura e ocupa um lugar na 

sociedade. À vista disso, todas as relações humanas constituem o indivíduo – a visão, o olfato, 

o paladar, o tato, o pensamento, o sentimento, a vontade, a atividade, o amor, logo todos os 

órgãos da sua individualidade – são produtos da história, resultado da apropriação da 

realidade humana (Marx, 1962). 

Optamos pelo olhar de Vygotsky para pensar o ensino de ciências do ponto de vista de 

uma educação desenvolvente. E um primeiro passo seria apostar no potencial de cada criança. 

Como o ambiente de sala de aula é normalmente heterogêneo, e as crianças quase sempre são 

bem diferentes umas das outras, isso implica ao professor trabalhar com habilidades distintas, 

diferentes ritmos, reais necessidades e possibilidades de cada criança. 
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Poderíamos supor que tamanha heterogeneidade poderia provocar o caos, mas, para 

Vygotsky é o contrário. A diversidade é a oportunidade de se obter as trocas de experiências e 

a busca pelo aprendizado quando as crianças compartilham com seus pares o que sabem e o 

que não sabem, aprendendo coletivamente. A questão do trabalho coletivo, em duplas, já era 

defendida por Vygotsky desde a década de 20, pois seus experimentos mostravam que 

crianças mais adiantadas poderiam conviver no ambiente sala de aula com crianças que ainda 

precisavam de ajuda para aprender, assim o ambiente se tornava rico com a mediação entre os 

alunos e o professor. Para melhor nos situarmos, isso é o que o autor define como zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP), quando se trata da aprendizagem dos conceitos científicos. 

Vygotsky então nos revela, a partir das conclusões de seu trabalho, que existe a zona 

de desenvolvimento real, que é aquela que engloba as funções mentais que já estão 

completamente desenvolvidas – resultado de habilidades e conhecimentos adquiridos pela 

criança (o que a criança é capaz de reali zar sozinha) – e a zona de desenvolvimento proximal 

que é a distância entre as práticas que uma criança já domina e as atividades nas quais ela 

ainda depende de ajuda. Para ele, é no caminho entre esses dois pontos que a criança pode se 

desenvolver mentalmente por meio da interação e da troca de experiências. 

A concepção vigotskiana entende que o professor se torna o mediador de todas as 

ações, partindo das potencialidades de seus alunos, ao considerar o nível de desenvolvimento 

de cada criança em sala de aula. Notamos que a interação entre as crianças e o professor, entre 

aqueles que estão num estágio mais avançado e aquelas que ainda não atingiram o mesmo 

nível de desenvolvimento pode beneficiar a todos. 

Podemos então nos perguntar: qual a relação da zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP) com o desenvolvimento dos conceitos científicos? No que diz respeito à aprendizagem 

conceitual, Vygotsky (1993) argumenta que o conceito não seria possível sem a palavra, e que 

o pensamento não seria externalizado sem o pensamento verbal, isto é, o pensamento se 

materializa na palavra. 

Então, conhecer os mecanismos atribuídos à zona de desenvolvimento proximal (ZDP) 

e sua relação com o pensamento e a palavra nos oferece subsídios para a elaboração dos 

conceitos científicos.  

Um outro fato relevante que não podemos deixar de considerar é a história de vida que 

cada criança traz em si. Conhecer seu cotidiano, favorece inúmeras aprendizagens não 

sistematizadas, nos processos não formais de educação. Vygotsky aponta a importância da 

educação formal, ao mostrar que: 
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A aprendizagem sistematizada é centrada na aprendizagem dos conhecimentos 
científicos e seus fundamentos. Além de trabalhar com os conhecimentos 
sistematizados (conceitos científicos), a aprendizagem escolar produz algo 
substancialmente novo para o desenvolvimento, uma vez que os processos que são 
internalizados se tornam parte das conquistas evolutivas independentes do estudante 
(VYGOTSKY, 1993; 2001). 

 

Para o autor, a aprendizagem pressupõe uma natureza social específica, um processo 

por meio do qual o estudante adentra a vida intelectual das pessoas que a cercam e nesse 

processo se desenvolve.  

 
Desse ponto de vista, aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado 
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em 
movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam 
impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal 
do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas 
e especificamente humanas (VYGOTSKY, 1989, p. 101). 

 

Ainda se tratando da zona de desenvolvimento proximal, ZDP, podemos destacar um 

elemento fundamental na aprendizagem e desenvolvimento da criança. LAVE e WENGER 

(2002), a interpretam de forma genérica, em três categorias:   

 

a) a interpretação mais usual refere-se à zona como a distância entre as habilidades 
desenvolvidas pelo estudante para a resolução independente de tarefas e as suas 
habilidades, ainda em desenvolvimento, em processos interativos com um professor 
ou um colega mais experiente. 
b) a segunda interpretação, concebida também como “cultural”, entende a zona 
como sendo a distância entre os conhecimentos organizados social e historicamente, 
tornados acessíveis aos estudantes via processos de ensino, e os conhecimentos do 
senso comum que estes trazem consigo. Vale lembrar que esta interpretação origina-
se no entendimento que Vygotsky tem sobre os conceitos científicos e conceitos 
cotidianos, suas diferenças e os processos que levam à transformação destes 
conceitos, originando o que denomina de conceitos verdadeiros; 
c) Tanto a primeira como a segunda interpretação para a ZDP levam em 
consideração espaços, modos e tempos específicos de aprendizagem: o processo de 
ensino em sala de aula. Entretanto, uma terceira interpretação (social), transcende a 
sala de aula, levando em conta uma perspectiva mais social, ou seja, a distância entre 
as ações cotidianas dos sujeitos e uma forma nova de atividade social que foi gerada 
coletivamente para a resolução de tarefas. Este tipo de interpretação conduz o foco 
de atenção aos processos de transformação social. 

 

Vygotsky (2003; 2005) defende a ideia de que a aprendizagem de uma área do 

conhecimento específica tem uma influência sobre o desenvolvimento intelectual para além 

dos limites de cada área. Assim, confere às disciplinas um aspecto colaborativo, pois uma 

pode facilitar o aprendizado das outras, estimulando as funções psicológicas que se 

desenvolvem – um processo que é, por sinal, de grande complexidade.  
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Em seu conjunto, a aprendizagem pode ser concebida com um processo que leva à 

construção de identidades, ou, conforme Lave e Wenger (2002), “não é simplesmente uma 

condição para tornar-se membro, mas é em si mesma uma forma em evolução do tornar-se 

membro” (p. 170). 

 Valle (2004) nos faz refletir o quanto é importante e necessário, estabelecer um 

diálogo sobre o ensino de ciências, não como ciência neutra, um ensino de ciências que 

implica o desenvolvimento do pensamento teórico, da imaginação, da criatividade etc. 

 
 

“A ciência é uma construção humana coletiva da qual participam a imaginação, a 
intuição e a emoção. A comunidade científica sofre a influência do contexto social, 
histórico e econômico em que está inserida. Portanto não existem neutralidade e 
objetividade absolutas: fazer ciências exige escolhas e responsabilidades humanas”. 
(Ibid., 2004, p. 7). 

 

A seleção de ideias e conteúdos nunca deve se caracterizar como sendo um ato 

individual. O professor deve sempre buscar a socialização e compartilhamento das ideias na 

sala de aula, para que o resultado seja uma transição do velho ensino tradicional para novas 

formas de ensinar. Cabe aqui fazermos uma reflexão de MELLO (1999, p. 19) em seu artigo: 

Algumas implicações pedagógicas da Escola de Vygotsky para a educação infantil.  

 

A relação aprendizagem e desenvolvimento nos leva a repensar o papel da educação. 
Se, numa perspectiva naturalizante, o papel da educação é facilitar o 
desenvolvimento de aptidões que estão naturalmente dadas, numa perspectiva 
materialista o papel da educação é garantir a criação de aptidões que são incialmente 
externas aos indivíduos, dadas como possibilidades incorporadas nos objetos da 
cultura. Para garantir a criação de aptidões nas novas gerações, é necessário que as 
condições de vida e educação possibilitem o acesso dessas novas gerações à cultura 
historicamente acumulada. 

 

O educador – os pais, professores, gerações adultas, parceiros mais experientes – tem 

papel essencial nesse processo, pois as aptidões, as capacidades, as habilidades de que cada 

novo ser humano precisa reproduzir para si estão, nas palavras de Leontiev (1978a, p. 272), 

“apenas postas” nos objetos da cultura. Para se apropriar destes resultados, para fazer deles as 

suas aptidões, os “órgãos da sua individualidade a criança deve entrar em relação com os 

fenômenos do mundo circundante através dos outros homens” (Marx, 1962). 

Para Caixeta (2013, p. 20), na seleção de temas e tópicos do ensino de ciências 

naturais é preciso também estar atento aos conhecimentos que as crianças precisam 

desenvolver em cada fase de escolarização, por exemplo, observação, comparação, 

explicação, interpretação de informações expressas por diferentes recursos de linguagem, 
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aplicação de ideias em situações-problema e proposição de soluções. Para desenvolver os 

conhecimentos científicos é necessário recorrer a assuntos polêmicos; entrevistas com 

terceiros, coleta de informações e de dados para representá-los de formas variadas e, depois, 

poder comunicar os resultados encontrados. 

A melhor forma de se ensinar ciências é compreender nossa própria natureza, 

analisarmos o contexto geral e compreender os objetos da nossa cultura. A partir daí teremos 

boas condições de ensinar ciências para as crianças, destacando que “Toda palavra serve de 

expressão a um em relação ao outro. É o território comum do locutor e do interlocutor”. 

(BAKHTIN, 1929, p. 113). 

Outro ponto importante no processo do ensino de ciências é a formação continuada 

dos professores. Essa formação, em qualquer tempo e espaço, é sempre muito relevante para o 

aprimoramento do profissional docente.  

A atividade docente nos leva a perceber inúmeras situações que ao longo do tempo se 

repetem. O professor fica: 

  

[...] dividido entre as propostas inovadoras - racionalmente aceitas, e as concepções, 
interiorizadas de forma espontânea a partir da vivência irrefletida. Daí, a distância 
entre o planejamento do curso e a ação em sala de aula, entre as ideias defendidas e 
a prática realizada (GARRIDO; CARVALHO, 1997, p. 4).  

 

Para Huberman (1973), as mudanças das concepções e ações do professor estão 

estreitamente relacionadas à maneira como ele concebe sua identidade profissional. Como as 

questões que envolvem valores são normalmente colocadas como imutáveis, o indivíduo 

demonstra com isso uma resistência praticamente inerte, principalmente, levando-se em 

consideração que para a aquisição do novo, se faz necessário um processo “doloroso” de 

desconstrução e reconstrução.  

De acordo com MELLO (1999, p. 26), “uma sólida formação do educador exige 

leituras tanto da prática como da teoria, de tal forma que a teoria possa efetivamente iluminar 

uma prática pedagógica com mais qualidade”.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Quanto à metodologia, embasamo-nos na perspectiva da Teoria-Histórico-Cultural, 

especificamente nos pressupostos do método da escola de Vigotsky, que representam uma 

alternativa de pesquisa para os estudos qualitativos. Se caracteriza como um estudo 
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teórico/bibliográfico realizado por meio de autores como o já citado Vygotsky, também 

Leontiev, Marx, Mello e outros.  

As fontes bibliográficas utilizadas foram: livros e trabalhos publicados em revistas e 

anais de congressos.    

 

4 Resultados 

Resulta deste estudo que o papel do ensino de ciências está muito além de 

simplesmente mecanizar conteúdos e aplicar conceitos memorizados, pelo contrário, o ensino 

de ciências deve subsidiar as crianças para que elas desenvolvam uma visão de mundo pela 

lente das ciências naturais e se transformem em sujeitos ativos e questionadores de tudo 

aquilo que as rodeia. 

Esse papel nos leva a pensar num ser social que precisa ser apresentado a sua 

contemporaneidade e assim se desenvolver para que possa se apropriar plenamente da cultura, 

de suas máximas qualidades para a formação de um ser humano pleno. 

Sobre a zona de desenvolvimento proximal (ZDP), é importante perceber que, não 

basta, portanto, determinar o que uma criança já aprendeu para avaliar seu desempenho. A 

zona de desenvolvimento proximal de hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã. Isso 

quer dizer que o que a criança só consegue aprender com ajuda de alguém aquilo que um 

pouco mais tarde irá conseguir fazer sozinha. 

É importante que os professores possam se apropriar desse nível de conhecimento e a 

partir disso conheçam o nível de desenvolvimento das crianças para planejar as tarefas que 

elas podem fazer sozinhas ou que podem fazer com a ajuda das crianças mais experientes. 

Para isso, precisa avaliar quais as atividades precisam ou não de acompanhamento e o que 

pode ser reforçado no processo de ensino e aprendizado. 

O conhecimento da zona de desenvolvimento proximal (ZPD) pode então aproximar 

os professores da necessidade de trabalhar os conceitos científicos, bem como aproximá-los 

da compreensão do contexto histórico-cultural ao qual as crianças estão inseridas. 

A seleção de ideias que vão ao encontro dos sujeitos envolvidos pode ser um dos 

critérios utilizados para escolha de conteúdos, desde que constituam uma estrutura para o 

pensamento científico. Abrimos um parêntese aqui para esclarecer que ao deixar o conteúdo 

ao acesso das crianças não quer dizer que seja uma redução ou simplificação do pensamento 

para elas, pelo contrário, é uma forma de conhecer o nível de cada criança e o que poderá ser 

mais relevante no processo de ensino para sua aprendizagem. 
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Um aspecto importante, quando colocamos em discussão o que ensinar em ciências é 

pensarmos um método que evite o caminho de uma sequência didática recursiva, complexa, 

engessada e, principalmente, fragmentada que não leve à criança a algum lugar. Pelo 

contrário, a ideia é reforçar as ações mediatizadas pelos professores que possibilitem às 

crianças uma forma de pensar e compreender os fenômenos da natureza, suas relações com a 

cultura para que a aprendizagem seja o motor do desenvolvimento humano. 

Sugere-se que os professores façam uma reflexão para perceber que antes de pensar o 

conteúdo e as estratégias de ensino de ciências naturais, é importante pensar a criança, seu 

mundo e quais são os objetos de cultura de seu entorno. A partir disso, podemos então 

prosseguir e pensar em estratégias que poderão alavancar as potencialidades de cada um para 

um desenvolvimento pleno de sua personalidade. 

Assim sendo, entendemos que podem ser aspectos relevantes para o ensino de ciências 

nas séries iniciais a valorização das ideias, uma construção de conceitos científicos muito bem 

elaborada e uma criteriosa mediação do professor. 

O professor, ao ensinar ciências naturais, deve entusiasmar as crianças, incentivá-las a 

explicar suas ideias recorrendo a diferentes linguagens, por meio do levantamento de 

hipóteses, explicações, coleta e análise de dados representando-os ao utilizá-los em diferentes 

formas, com argumentação pertinente, enfim ensinar às crianças dialogar e registrar os 

fenômenos científicos. 

No aspecto formação contínua de professores, é válido ressaltar a importância de o 

professor conhecer a realidade da comunidade onde trabalha, tomar as decisões que possam 

transformar a realidade das crianças, apropriando-se da cultura que se faz presente no 

momento histórico em que vive. 

Para que a formação continuada se torne um elemento eficaz no processo de ensino, é 

necessário que se respeite as individualidades de cada um envolvido no processo e que 

também se perceba como esse profissional se constituiu historicamente. 

 

5 Considerações Finais 

Diante das questões postas, consideramos que o ensino de ciências naturais nos anos 

iniciais do ensino fundamental deve ser revisto e aprimorado tendo como foco concepções 

cientificas bem alicerçadas, na perspectiva de uma análise histórico-cultural, com uma 

orientação pedagógica adequada para retomarmos o processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, é preciso disponibilizar aos professores as formas mais elaboradas do 
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conhecimento para que se tornem profissionais críticos e reflexivos de sua prática pedagógica, 

de maneira a favorecer um exercício mais embasado da profissão de professor tendo em vista 

a tarefa de humanização que nos compete ao ensinarmos ciências para as crianças. 
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GT7 – [Educação Básica, Trabalho e Formação Docente] 

 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO BRASIL NOS GOVERNOS 

PETISTAS: UM ELEMENTO PARA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

DOCENTE  

 

Laís Alice Oliveira Santos1 
 

Resumo 

Contraditoriamente, a uma formação que busque a “ação-reflexão-ação”, os cursos de 
formação continuada não são pensados e formulados a partir das demandas iminentes e 
solicitadas pelos próprios professores. Assim como, as prescrições que estão previstas 
nos currículos das formações, seus modelos, desapropriam o trabalhador docente de sua 
formação e em consequência, de seus próprios instrumentos de trabalho, enfatizando a 
formação enquanto instrumento de alienação do próprio trabalho (Marx e Engels, 1987). 
Compreendemos, portanto, que, quanto mais sólida e crítica for a formação, menos 
alienado será o trabalho docente e mais consciente estará o professor acerca das relações 
de exploração a que é submetido em meio às relações capitalistas impostas ao campo 
educacional, principalmente no que diz respeito ao produto de seu trabalho. Em 
contraponto, muitos cursos de formação continuada estão sendo ofertados na 
modalidade à distância e realizados de maneira aligeirada, para atender a uma demanda 
acelerada de qualificação para o mercado educacional.  Essas condições como 
caracterizadas como precarização do trabalho docente e forma aligeirada de formação, 
implicam fundamentação teórica superficial e marcada pela descontinuidade, 
descontextualizada. Repercutem na atuação profissional, conforme enfatizam os estudos 
de Freitas (2002, 2007). Assim, enfatizamos a relevância deste trabalho ao realizar o 
mapeamento das configurações das políticas de formação continuada aos professores no 
Brasil durante os governos petistas – 2003 a 2016. Elencamos todas as políticas 
públicas que se voltam a formação continuada de professores, por meio de levantamento 
de dados da transparência do governo federal. As categorias de análise compreenderam-
se entre ao ano de implementação; a modalidade de ensino que a formação se destina; a 
modalidade de formação – à distância ou presencial; carga horária/tempo de formação; e 
temáticas da formação. Constatamos que alguns dos cursos de formação continuada 
estão sendo ofertados na modalidade à distância e realizados de maneira aligeirada 
(nível de formação em aperfeiçoamento), para atender a uma demanda acelerada de 
qualificação para o mercado educacional.  Essas condições como caracterizadas como 
precarização do trabalho docente e forma aligeirada de formação, implicam 
fundamentação teórica superficial e marcada pela descontinuidade, descontextualizada. 
Há um grande número de cursos nas áreas de formação étnico-racial, demandas 
educacionais oriundas das legislações que foram instituídas através de lutas dos grupos 
sociais, o que configura uma abertura política em meio a um Estado neoliberal, como 
também que o trabalhador docente tem atendido às atuais demandas do capitalismo, na 
                                                           
1
 Mestre em Educação, Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia (FACED/UFU), 

lais.alicepedago@gmail.com. 
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exigência de níveis mais elevados de qualificação. O mesmo vem sendo afetado pelo 
ritmo acelerado das mudanças ocorridas na sociedade. As Novas Diretrizes de 
Curriculares para a formação de professores, publicada em 2002 (BRASIL, 2002) traz a 
exigência de novos perfis de professores, como reflexivo e pesquisador. Exige deste 
profissional o exercício constante de formação, para que pense e aja sobre a realidade 
em que está inserido. A formação permanente e qualificada - para que ele acompanhe as 
mudanças sociais e tecnológicas que ocorrem no mundo – configura-se nos moldes das 
políticas neoliberais como mais um instrumento de precarização do trabalho docente.  
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Formação continuada de Professores. Demanda de 
qualificação. 
 

1 Introdução  

A política pública se configura como uma ação do Estado pautada na disputa de 

forças de diferentes grupos na busca de assumir um caminho para a solução de um 

determinado problema. A definição de uma política não resulta apenas da imposição dos 

interesses de grupos com maior influência, ainda que estes prevaleçam, elas se 

constituem pela ação do Estado em administrar os conflitos entre diferentes grupos 

sociais.   

O Estado, impossibilitado de superar as contradições que são 
constitutivas da sociedade – e dele próprio, portanto -, administra-as, 
suprimindo-as no plano formal, mantendo-as sob controle no plano 
real, como um poder que, procedendo da sociedade, coloca-se acima 
dela, estranhando-se cada vez mais em relação a ela. As políticas 
públicas emanadas do Estado anunciam-se nessa correlação de forças, 
e nesse confronto abrem-se as possibilidades para implementar sua 
face social, em um equilíbrio instável de compromissos, empenhos e 
responsabilidades (SHIROMA, MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 
8). 
 

Portanto, ao pensarmos as políticas públicas educacionais devemos levar em 

consideração que elas emergem para além das relações de poder e conflitos em seu 

processo de construção e definição, como também se configura em um campo em 

disputa, conflito e contradição quando se encontra em contato com a representação da 

sociedade no momento histórico em que emergem. As políticas públicas são 

ressignificadas e reinterpretadas quando materializadas nos seu contexto de efetivação 

pelos sujeitos sócio-históricos. Portanto, a política deve ser analisada em sua relação do 

macro contexto social com o microssocial. Portanto, evidenciamos que as reformas 

educacionais ocorridas a partir dos anos 90, foram marcadas pelas influências 

internacionais como resultado de um contexto de reuniões mundiais, organizadas pela 

Unesco, em geral, com financiamento e assessoria do Banco Mundial. Os principais 
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documentos políticos que orientam a implantação das reformas em nível internacional 

foram a Declaração Mundial Sobre Educação Para Todos, de Jomtien, e a Declaração de 

Nova Delhi, que firmaram compromissos com agências internacionais de ordem 

financeira, orientando um ajuste estrutural nos países. O documento Plano Decenal de 

Educação Para Todos, “é a expressão brasileira do movimento planetário orquestrado 

pela Unesco, Bird/Banco Mundial e assumido como orientador das políticas públicas 

para a educação” (SILVA JR., 2002, p. 78). As reformas no âmbito da educação foram, 

portanto, resultantes de um processo de indução externa liderado por organismos 

internacionais que, na condição de agências financiadoras, condicionavam a concessão 

de empréstimos aos Estados nacionais para a implantação das mudanças, definindo as 

diretrizes que serviam de base na constituição das políticas educacionais. 

Diante desse cenário, as criações de políticas públicas educacionais estão 

imbricadas na relação público/privada aos termos que os grandes empresários 

direcionam os currículos, formações de professores, modificam as relações de trabalho 

docente pelas transformações do modo de produção capitalista a favor da manutenção 

do capital. O professor enquanto sujeito social que sofre determinações em seu trabalho 

docente ao modo como as políticas de formação continuada são pensadas numa 

perspectiva neoliberal. Desse modo, destacamos nesse artigo, traçar um perfil das 

políticas de formação continuada aos professores da educação básica implementadas 

durante os governos petistas (2003-2016), na medida em que elas direcionam e 

modificam as formas de relação com o trabalho.  

Para entender as relações estabelecidas entre o Estado Neoliberal e suas 

configurações nas relações de trabalho do docente, contextualizemo-los brevemente à 

luz de Mészaros (2015); Freitas (2002, 2005), entre outros. Posteriormente tracejamos 

as políticas de formação continuada voltadas aos professores da Educação básica, 

analisando-as enquanto políticas de um governo neoliberal. 

 

1.1 Objetivo 

Traçar o perfil das políticas de formação continuada aos professores da educação 

básica implementadas durante os governos petistas (2003-2016), referente: ao ano de 

implementação; a modalidade de ensino que a formação se destina; a modalidade de 

formação – à distância ou presencial; carga horária/tempo de formação; e temáticas da 
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formação, na medida em que elas direcionam e modificam as formas de relação dos 

professores com o trabalho. 

2 Referencial Teórico 

A organização política-econômica-social de um Estado hegemonicamente 

neoliberal que vivenciamos hoje em nosso país é decorrente de uma profunda crise 

estrutural do capital que se manifesta por volta dos anos 70. Em nível mundial os 

Estados capitalistas iniciam o processo de reconfiguração de atuação, modificando-se de 

um Estado Interventor e atuante nos setores sociais para um Estado neoliberal que se 

posiciona forte para regular e avaliar as ações, mas transfere sua atuação para o terceiro 

setor e para as privatizações. O Estado de Welfare State ou de Bem Estar Social, recebe 

grande críticas ao seu modo de interferir na liberdade individual de escolha das pessoas 

e no livre mercado, sendo então culpabilizados pela grande crise vivida após o apogeu 

do fordismo e keynesianismo, com a queda da taxa de lucro, que ocorreu pela elevação 

do preço da força de trabalho, pressionada pela luta dos trabalhadores. Entre outros 

fatores destaca-se o esgotamento do modelo taylorista/fordista de produção resultante da 

incompatibilidade entre demanda/produção. Porém, como Mézaros (2009) salienta, o 

que acontecia na década de 70 ia além de uma crise do sistema capitalista, era reflexo 

do próprio sistema metabólico do capital que é incapaz de eliminar suas contradições 

internas vinculadas a exploração da força de trabalho.  

Diante da crise estrutural do capital, a resposta engendrada por seu 

metabolismo era modificar a forma rígida de produção do fordismo por um modelo 

flexível e instável.  As novas regras da globalização sinalizavam as altas taxas de 

desemprego que seriam enfrentadas pelas novas formas de produtividade que 

estabelecem novas regras trazendo a precariedade ao trabalhador ao terem impactos em 

quesitos como salários, produtividade, carga horária, garantia e direito, etc. Mészáros 

(2015, p. 103) nos alerta que o trabalho excedente é uma das base material que dá 

sustentabilidade ao funcionamento do capital e que ele vai se modificando 

historicamente a medida que os modos de produção se modificam. 

 
(...) desde a prevalência da exploração de classe, sob qualquer forma, 
a mais iníqua expropriação e apropriação dos frutos do trabalho 
excedente fornecem a base material, na qual o avanço histórico teve de 
ser perversamente postulado. (grifos do autor) 
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 Nas novas configurações da expropriação e apropriação do trabalho excedente, 

Mészáros (2015) ressalta o caráter alienado deste trabalho, reafirmado pelas ações do 

Estado. Ou seja, Estado e Capital se alinham causando profundas transformações na 

organização do trabalho.  

(...) é a expropriação e a apropriação alienada do trabalho excedente 
enquanto tal, não apenas esta ou aquela forma particular disso, e em 
termos da estrutura de comando político geral das determinações 
regulatórias alienadas de hoje, o Estado enquanto tal. (Mészaros, 
2015, p. 103 – grifos do autor) 

 
 Como ressalta Valencia (2009) na ação combinada entre Estado e Capital o 

mundo do trabalho torna-se flexível, polivalente e precário mediante a necessidade de 

submeter sua força de trabalho à lógica de reprodução do capital. A fase recessiva da 

economia mundial utiliza estratégias ofensivas do capital ao desintegrar as organizações 

sindicais e de luta para se fortalecer diante das demissões massivas, desemprego, queda 

salarial, perda de direitos entre outros.  Concomitante a isto, Alves (2011) salienta que 

com o toyotismo vivenciamos um impacto no mundo do trabalho em torno da captura 

da subjetividade do trabalho vivo, ou seja, as atividades intelectuais dos trabalhadores 

passam a ser apropriadas em benefício da empresa enquanto a responsabilidade da 

qualidade recaem sobre eles.  

É nesse contexto que o trabalhador docente tem exercido suas atividades, tanto 

no sentido cobrado pela sociedade, de balizamento dos seus ensinamentos em sala da 

aula às atuais demandas do capitalismo, como nas suas condições de trabalho e, 

também, na exigência de níveis mais elevados de qualificação. Assim, o docente 

também vem sendo muito afetado pelo ritmo acelerado das mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho, o que inclui o aumento de exigências em relação à sua qualificação 

e competência, assim como à flexibilização de suas atividades com o decorrente 

incremento do número de tarefas a serem realizadas e a precarização do seu trabalho, 

que no campo da docência, é historicamente característico o baixo salário, quando 

comparado a profissões que exigem o mesmo nível de formação (LÊDA, 2006, p. 7). 

As diversas atribuições docentes tem por consequências a intensificação do 

trabalho e sua precarização. A carga de trabalho fora do espaço escolar é preenchida 

com planejamento, elaboração e correção de atividades avaliativas, formação 

continuada, construção de materiais didáticos, entre outros, que em muito tempo em 

nosso país não era contabilizado na carga horária de jornada de trabalho e tão pouco 
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recebia-se remuneração equivalente. Avançamos com a Lei 11.738/2008 do Piso salarial 

que estabelece 1/3 da jornada dedicada à preparação das aulas e das demais atividades 

extra sala de aula. Mas, para além disso, o trabalho docente envolve outras funções, 

como, administrador de conflitos entre os discentes, cobrir faltas de outros profissionais 

da escola, atender a crescente demanda das famílias entre outras, onde a função 

pedagógica do professor é desviada em detrimento da produtividade e “sobrevivência da 

escola”, que reflete diretamente na intensificação do seu trabalho, desprofissionalização 

e perda de identidade profissional (Oliveira, 2003).  

 
[...] os ritmos, os tempos, as condições de trabalho e as exigências 
paralelas, impostas aos trabalhadores, em meio às suas atividades 
principais, agravam a intensidade do trabalho. São processos que 
produzem desgaste físico e/ou mental e impactos das mais diferentes 
ordens sobre a saúde dos trabalhadores docentes. (MEDEIROS, 2012, 
p. 12). 

 
A mercantilização da educação, que produz a desvalorização dos profissionais, 

adoecimentos que se traduzem em ausências, afastamentos e substituições, entre outros 

fatores que implicam em dificuldades enfrentadas durante os processos de 

ensino/aprendizagem e formação. Diante de tantas atribuições e responsabilidades que 

recaem ao professor a formação permanente e qualificada - para que ele acompanhe as 

mudanças sociais e tecnológicas que ocorrem no mundo - é uma das mais recorrentes. 

As Novas Diretrizes de Curriculares para a formação de professores, publicada em 2002 

(BRASIL, 2002) traz a exigência de novos perfis de professores, como reflexivo e 

pesquisador. Exige deste profissional o exercício constante de formação, para que pense 

e aja sobre a realidade em que está inserido, por isso destacamos as expressões como 

“ação-reflexão-ação” e “práticas investigativas” presentes nesse documento.  

Contraditoriamente, a uma formação que busque a “ação-reflexão-ação”, os 

cursos de formação continuada não são pensados e formulados a partir das demandas 

iminentes e solicitadas pelos próprios professores. Assim como, as prescrições que estão 

previstas nos currículos das formações, seus modelos, desapropriam o trabalhador 

docente de sua formação e em consequência, de seus próprios instrumentos de trabalho, 

enfatizando a formação enquanto instrumento de alienação do próprio trabalho (Marx e 

Engels, 1987). Compreendemos, portanto, que, quanto mais sólida e crítica for a 

formação, menos alienado será o trabalho docente e mais consciente estará o professor 

acerca das relações de exploração a que é submetido em meio às relações capitalistas 
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impostas ao campo educacional, principalmente no que diz respeito ao produto de seu 

trabalho. Em contraponto, muitos cursos de formação continuada estão sendo ofertados 

na modalidade à distância e realizados de maneira aligeirada, para atender a uma 

demanda acelerada de qualificação para o mercado educacional.  Essas condições como 

caracterizadas como precarização do trabalho docente e forma aligeirada de formação, 

implicam fundamentação teórica superficial e marcada pela descontinuidade, 

descontextualizada. Repercutem na atuação profissional, conforme enfatizam os estudos 

de Freitas (2002, 2007). 

Dessa maneira, enfatizamos o próprio processo formativo enquanto formador da 

condição humana, que se imbrica na relação de condições de trabalho. Segundo Engels 

(1976, p. 13) “o trabalho é a condição básica e fundamental de toda a vida humana. É 

em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio 

homem”. É nesse sentido que o trabalho é fundante do ser social, produz e reproduz 

constantemente o homem. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Selecionamos para este estudo a abordagem qualitativa, a qual propicia ao 

investigador uma visão mais ampla de seu objeto de pesquisa e uma interação com a 

realidade em todos seus aspectos: social, político, econômico, histórico e cultural, de 

forma contextualizada e complexa, de caráter documental.  

Elencamos todas as políticas de formação continuada, dentre aos quais são 

pertinentes ao nosso estudo, que constam no site do Ministério da Educação. Portanto, 

políticas que contemplam o recorte temporal dos anos de 2003 a 2016; voltadas a 

qualificação dos professores da educação básica; e com a intencionalidade para formar 

professores para atuarem no ensino das várias modalidades e etapas da Educação 

Básica. Os dados coletados das políticas de formação continuada selecionadas são 

referente: ao ano de implementação; a modalidade de ensino que a formação se destina; 

a modalidade de formação – à distância ou presencial; carga horária/tempo de formação; 

e temáticas da formação. Os dados obtidos por meio de informações retiradas no site, 

nos ajudam a compreender o perfil de ações políticas desenvolvidas nos governos 

petistas voltadas para a área educacional.  Através dos dados coletados e reunidos 

realizamos a análise utilizando da tabulação, categorização e comparação e referências 
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para compreendê-las a partir da relação entre as determinações globais da sociedade e as 

especificidades da formação continuada de professores. 

 

4 Resultados 

Para atingir o foco deste artigo, nos dispusemos a traçar um perfil das políticas 

implementadas durante os governos petistas a partir das categorias: Continuidade de 

políticas; temáticas de formação propostas; níveis de cursos ofertados; a modalidade de 

ensino que a formação se destina; a modalidade de formação – à distância ou presencial; 

e carga horária/tempo de formação. Diante da busca no site do Ministério da Educação, 

foram encontrados 15 programas2 de formação continuada de professores, que tinham 

como sujeitos alvo, formadores que atuassem na educação básica para a melhoria na 

qualidade do ensino, portanto evidenciamos que há outros programas cujo foco se 

distancia de nosso objetivo ficaram de fora desta análise de perfil das políticas.  

4.1 Continuidades 

As políticas públicas em nosso país são marcadas pelas descontinuidades. A 

cada troca de governante precisamos presenciar o desmonte das políticas anteriores, 

porém, como as análises centram-se somente em formação continuada de professores 

implementadas entre 2003-2016, elas são fruto de um projeto político que há consenso, 

há concordância, os governantes – Lula e Dilma – como membros do mesmo partido 

político se reafirmam em suas ações. 

Dos programas analisados apenas dois tiveram suas ações interrompidas, Pró-

letramento e Mídias na Educação, que no ano de 2013 executaram suas últimas 

atividades, deixando de existir já em 2014. É bem possível que ambos os programas 

foram revistos e reformulados para atender melhor às demandas das áreas em que 

formavam. Os programas que substituíram o Pró-Letramento e Mídias na Educação 

foram implementados ainda enquanto estes estavam ativos, como um modo de garantir 

uma transição segura. O programa Mídias na Educação foi substituído pelo ProInfo 
                                                           
2 Mídias na Educação; Programa de Apoio à Formação Continuada de Profissionais da Educação Infantil 
(PROEI); Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio; ProInfo Integrado; Saberes Indígenas na 
Escola; Saberes Indígenas na Escola; Escola da Terra; ProCampo; Programa de Formação Continuada de 
Professores da Educação Especial; Programa de Formação Continuada de Professores em Educação para 
o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e para a Educação Quilombola; Programa de 
Formação Continuada e Professores e Gestores nas Temáticas de Educação em Direitos Humanos e 
Educação Ambiental; Programa de Formação Continuada de Professores em Educação Escolar Indígena; 
ProInfantil; Pró-Letramento; Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa; e Programa Gestão da 
Aprendizagem – Gestar II;  
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Integrado (2012), já o Pró-Letramento pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC) (2012), como exemplificado na tabela 1, no comparativo entre ambos, 

há características comuns que nos dão indícios que são contínuos em alguns aspectos.   

 

Tabela 1: Comparativo de Programas de formação continuada de professores alfabetizadores  

 PRÓ-LETRAMENTO 
PACTO NACIONAL PELA 

ALFABETIZAÇÃO NA IDADE 
CERTA - PNAIC 

Ano de 
implementação 

2005 2012 

Nível do curso aperfeiçoamento aperfeiçoamento 
Modalidade de 

ensino 
Professores alfabetizadores – 1º ao 3º 
ano do Ensino Fundamental 

Professores alfabetizadores – 1º ao 3º 
ano do Ensino Fundamental 

Modalidade de 
formação 

semipresencial semipresencial 

Temáticas de 
formação 

Língua Portuguesa 
Matemática  

Língua Portuguesa 
Matemática 
Ciências Naturais 

Carga horária 
anual 

120h para cada temática de formação 160h para cada temática de formação  

Valor da bolsa 
de formação 

R$100,00 R$200,00 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados disponíveis no portal do Ministério da Educação – Ano de 
referência: 2019 

 

Dentro dos quesitos analisados nesta pesquisa3 os programas destoam apenas no 

valor oferecido das bolsas de estudo aos professores cursistas, na carga horária de 

formação que foi ampliada no segundo programa, como também acrescentaram a 

formação em Ciências Naturais aos alfabetizadores do segundo programa. Assim, 

percebemos uma preocupação nos governos petistas em dar continuidade nas ações 

implementadas no que se refere à formação continuada de professores, pois, dentre os 

15 programas construídos, 13 foram mantidos e os outros dois substituídos. È 

importante que haja uma análise mais profunda pra compreender até que ponto o 

governo reavalia suas políticas para extingui-las e reelaborar novas.  

4.2 Temáticas de formação 

Com relação às temáticas propostas pelos programas de formação continuada, há 

uma diversidade de temas – como podem ser verificados no gráfico 1 – que se vinculam 

estritamente às novas demandas políticas, oriundas de novas legislações como, a 

                                                           
3 Outros aspectos de diferenciação entre os dois programas podem ser estudados em SANTOS, Laís A. O. 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: uma política vinculada ao campo acadêmico. 
Dissertação. 2017.   
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obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena que necessita 

de professores que compreendam a temática; e avaliações externas com foco no 

conhecimento de Língua Portuguesa e Matemática que induzem uma preocupação por 

parte do Estado e dos professores a que sejam qualificados nessas áreas para melhorar a 

“qualidade do ensino”.  
 

Gráfico 1: Temáticas dos programas de formação continuada 

Língua Portuguesa/Matemática

Educação Infantil

Tecnologias na Educação

Saberes Indígenas

Educação especial

Identidade, História e cultura dos povos do campo, comunidades rurais; e

quilombolas
Ed. Ambiental; Direitos da Criança e do Adolescente; gênero e diversidade sexual

Currículo no Ensino Médio

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados disponíveis no portal do Ministério da Educação – Ano de 
referência: 2019 

 

Averiguamos que a partir de 2012 tivemos a criação de políticas que favoreciam 

o ensino para as diversidades de identidades culturais, como indígenas, quilombolas, 

comunidades rurais, povos do campo e educação especial, como pode ser averiguado no 

gráfico 1. Quase metade das políticas de formação continuada estão voltadas às 

demandas sociais, a grupos minoritários que há tempos vinham buscando seu lugar na 

política dita democrática. Em conformidade com outros ganhos dos grupos sociais, 

como a lei 10.639/2003, que trouxe a obrigatoriedade do ensino da história e cultura 

afro-brasileira nos currículos escolares, e a lei 11.645/2008 que inclui a obrigatoriedade 

do ensino da história e cultura indígena, estas formações, mesmo que a tempo a 

posteriori buscam preparar os professores para compreender a história, cultura e 

identidades que constituem este país e que constituem as escolas.  

As temáticas de Língua Portuguesa e Matemática estão presentes desde 2005, e 

não nos espanta que foram as primeiras a serem criadas no governo petista e que seja 

uma ação de formação que permanece até os dias de hoje. Primeiro, porque nos anos 

iniciais há uma cobrança muito grande com relação ao ensino de português e 

matemática, pois são disciplinas que compõem as avaliações externas, Provinha Brasil e 
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ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização). Portanto, é compreensível que em um 

governo neoliberal, que se posiciona fortemente nas regulações através das avaliações, 

invista em qualificação dos profissionais que ensinam estes conteúdos escolares. 

Ressaltamos que um dos programas, PNAIC, incluiu a formação do ensino de Ciências 

Naturais para além de Língua Portuguesa e Matemática, o que nos chama a atenção e 

reforça a afirmação anterior, pois, essa mesma disciplina foi incluída nos testes 

padronizados, embora o resultado do desempenho dos alunos seja calculado apenas em 

Português e matemática.  

Dessa maneira, a avaliação externa, enquanto instrumento regulador do Estado 

interfere diretamente nas relações de trabalho do professor, que sentem-se – e são – 

responsabilizados pelos resultados dos alunos nos testes, pressionados a oferecerem 

melhores resultados. Este modelo gerencialista de “prestação de contas” configuram o 

ensino dos alunos a focar no “básico” – português e matemática – deixando os 

estudantes restritos a um ensino inferior, que não promove uma formação humana, que 

não amplia as possibilidades de mobilidade social, que os colocam em situação de 

defasagem com relação a outros sujeitos que tiveram acesso a diferentes capitais 

culturais. O programa Gestar II, voltado para profissionais do ensino médio coaduna 

com o que pontuamos, pois seu foco se restringe desde 2008 a qualificar somente os 

professores no “básico” – português e matemática –, mesmo diante da necessidade de 

formar alunos que farão testes, como ENEM e vestibulares, que promovem o ingresso 

numa universidade (que significa uma possibilidade de aumento de nível de estudo) e 

que exigem conhecimentos nas mais diversas áreas.  

4.3 Nível do curso de formação, Modalidade de ensino e Modalidade de formação 

Os cursos de formação continuada ofertados aos professores da educação básica 

no período de 2003-2015 possuem características diversas T 2).  Precisamos esclarecer 

ao leitor que dentre os 15 programas, 4 deles possuem uma mescla de cursos, variando 

na oferta em níveis de extensão (carga horária de 120h), aperfeiçoamento (carga horária 

de 180h), e especialização (carga horária de 360h), como varia nas modalidades 

presencial, semipresencial e à distância. Estes cursos são ofertados pela Universidade 

Aberta do Brasil - UAB e pela Rede Nacional de Formação de Profissionais da 

Educação – RENAFOR e devem ser solicitados pelas Secretarias de Educação de 

acordo com as demandas dos municípios, portanto, variam a oferta fica condicionada às 

demandas municipais, o que nos impossibilita de aprofundar no perfil destes cursos. 
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Tabela 2: Nível, modalidades e carga horário dos cursos de formação continuada 

POLÍTICAS NÍVEL DO CURSO MODALIDADE DE ENSINO MODALIDADE 
DE FORMAÇÃO  

CARGA 
HORÁRIA 

PROINFANTIL 
(2012) 

Nível médio Profissionais da educação 
infantil sem formação 
específica para o magistério 

À distância 2 anos 

Pró-Letramento 
(2005 - 2013) 

Aperfeiçoamento Professores alfabetizadores – 
1º ao 3º ano do Ensino 
Fundamental 

semipresencial 120 horas 
duração de 8 

meses. 
Programa Gestão da 
Aprendizagem - Gestar II 
(2008) 

aperfeiçoamento Professores anos finais do EF 
de português e matemática 

semipresencial 300 horas, 
sendo 120 

horas 
presenciais e 
180 horas a 
distância 

PNAIC – Pacto Nacional 
Pela Alfabetização Na Idade 
Certa 
(2012) 

aperfeiçoamento Professores alfabetizadores – 
1º ao 3º ano do Ensino 
Fundamental 

semipresencial 160 horas 
duração de 8 

meses. 

Escola da terra 
(2013) 

aperfeiçoamento Professores de classes 
multiseriadas no campo 

presencial 180 h 

Saberes Indígenas na Escola 
(2013) 

aperfeiçoamento Professores das turmas de 
estudantes indígenas 

presencial 180h anual 

ProInfo Integrado 
(2012) 

aperfeiçoamento Professores 
Gestores 

Presencial 
À distância 

60H 
40H 

Pacto Nacional pelo 
Fortalecimento do Ensino 
Médio 
(2014) 

aperfeiçoamento Professores do Ensino Médio e 
gestores da Secretaria de 
Educação 

Presencial - 

PROEI (Programa de Apoio 
à Formação Continuada de 
Profissionais da Educação 
Infantil) 
(2009) 

especialização Professores e demais 
profissionais que atuam na 
educação Infantil 

presencial 360h 

Mídias na Educação 
(2007-2013) 

Extensão 
Aperfeiçoamento 

Professores da Educação 
Básica 

À distância 120h 
180h 

 
PROCAMPO- Curso de 
Licenciatura em Educação 
do Campo 
(2012) 

Graduação Professores em exercício nas 
escolas do campo que não 
possuem o Ensino Superior 

presencial Três anos 

Programa de Formação 
Continuada de Professores 
na Educação Especial 
(2012) 

Extensão/ 
Aperfeiçoamento/ 

especialização 

Professores da Educação 
Básica 
Professores das salas de 
recurso 

Presencial 
Semipresencial 

À distância 

variável 

Programa de Formação 
Continuada de Professores 
em Educação para o Ensino 
da História e da Cultura 
Afro-brasileira e Africana e 
para a Educação Quilombola  
(2012) 

Extensão/ 
Aperfeiçoamento/ 

especialização 

Professores da Educação 
Básica 
 

Presencial 
Semipresencial 

À distância 

variável 

Formação Continuada de 
Professores em Educação 
Escolar Indígena 
(2012) 

Extensão/ 
Aperfeiçoamento/ 

especialização 

Professores da Educação 
Básica 
 

Presencial 
Semipresencial 

À distância 

variável 

Programa de Formação 
Continuada de Professores e 
Gestores nas temáticas de 
Educação em Direitos 
Humanos e Educação 
Ambiental 
(2012) 

Extensão/ 
Aperfeiçoamento/ 

especialização 

Professores da Educação 
Básica 
 

Presencial 
Semipresencial 

À distância 

variável 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados disponíveis no portal do Ministério da Educação – Ano de 
referência: 2019 
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Com relação ao nível de formação ofertado podemos notar um quantitativo mais 

elevado em nível de aperfeiçoamento, em que a carga horária é na maioria dos cursos de 

180 horas. Alguns cursos destoam na carga horária, mas somente os que são 

semipresenciais, pois há uma distribuição entre a formação que ocorre presencialmente 

com a que acontece à distância, como no Programa Gestar II em que de 300 horas, 180 

horas são destinadas à formação à distância. Somente um dos cursos preveem formação 

a nível de graduação e outro a nível de ensino médio. Dessa forma, ressaltamos que 

estas políticas constroem um perfil de formação aligeirada, a qual pode acarretar em um 

esvaziamento dos conteúdos tratados superficialmente por conta do pouco tempo 

demandado a eles.  

 As formações continuadas para os profissionais na Educação Infantil, nos 

chamam atenção, pois, surgem antes de uma importante reorganização da educação 

básica, como a obrigatoriedade da pré-escola instituída pela Lei nº 12.796/2013. O 

programa PROINFANTIL, criado em 2012, atende professores que já atuam no 

magistério, lecionando à faixa-etária de 0 a 5 anos de idade, mas sem a formação 

adequada a esta etapa de ensino. Porém, a formação fornecida pelo PROINFANTIL é 

prevista para que ocorra à distância, durante dois anos, e que forma em nível médio para 

atuar com crianças pequenas. O nível de formação oferecido é inadequado às 

necessidades e desafios que os professores enfrentam cotidianamente na educação 

infantil. Porém, sabemos que o trabalho com a primeira infância está fortemente 

associado ao cuidado desvinculado do ato de educar, por isso, uma formação inferior a 

uma graduação tem se efetivado. O tempo de formação está restrito à dois anos, que se 

comparado à uma graduação em pedagogia, cai pela metade, o que possivelmente 

reverterá em perdas de disciplinas que embasam a formação crítica do profissional, 

transformando esta formação oferecida pelo governo federal aos ensinamentos do 

“como fazer para dar aulas”.  

Outro agravante é que este curso é realizado à distância, o que acarreta prejuízos 

ao professor de duas maneiras diferentes. Primeiro pela baixa qualidade de ensino em 

que são ofertados, pois um professor é responsável pela formação de muitos alunos ao 

mesmo tempo, o que não permite que este estabeleça comunicação com os alunos, 

ficando esta função a cargo dos tutores de cursos, a quem é exigida apenas a graduação, 

entre outros aspectos. Do mesmo modo que o quantitativo de alunos prejudica a 

qualidade do ensino, ele agrava os modos de relação de trabalho dos professores do 
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ensino médio e ensino superior, pois o professor que leciona pra 500 ou 1000 alunos ao 

mesmo tempo, faz com que diminua a quantidade de professores presenciais. Isso gera 

uma sobrecarga de professores em busca de trabalho, aumenta a oferta de mão de obra 

para uma demanda menor. 

Em contraponto, o Programa de Apoio à Formação Continuada de Profissionais 

da Educação Infantil – PROEI, implementado em 2009, prevê uma qualificação aos 

profissionais da Educação Infantil em nível de especialização com carga horária de 

360horas, o que reverbere uma formação mais próxima a uma formação de qualidade 

aos profissionais da Educação Infantil.   

 

5 Considerações Finais 

 

 

O tracejar das características de Políticas de Formação Continuada dos 

Professores da Educação Básica implementadas durante os governos petista (2003-

2016), nos permitiram compreender que o Estado, mesmo sendo assumido por governos 

de esquerda, manteve suas ações a serviço do capital, mas ao mesmo tempo não deixou 

de contemplar as demandas oriundas dos diferentes grupos sociais minoritários. 

A disposição do Estado a serviço do capital pode ser percebido à medida que 

muitos cursos de formação continuada foram ofertados na modalidade à distância, o 

qual formam docentes em larga escala, sem se preocupar com a qualidade, mas com um 

custo muito mais baixo do que são despendidos em cursos presenciais, ou seja, se 

convertem em menos gastos ao Estado. A maioria dos cursos de formação continuada é 

ofertada no nível de aperfeiçoamento, os quais possuem uma menor carga horária de 

formação, objetivando que as formações se deem de forma aligeirada para atender as 

necessidades do “mercado educacional”, sem a preocupação com a qualidade desta 

formação. Sobre o aligeiramento da formação do professor, Soares (2008) ressalta que 

traz a formação um esvaziamento e fragmentação do conteúdo. 

 

(...) na medida em que são fragilizados, precarizados, aligeirados e 
esvaziados de conteúdo os processos de trabalho e formação dos 
professores, em especial daqueles que atuam ou irão atuar na escola 
pública, há uma crescente e gradativa desqualificação desses 
profissionais e, por sua vez, o enfraquecimento da possibilidade da 
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escola estar, de alguma forma, contribuindo para o fortalecimento de 
um projeto contra-hegemônico de sociedade (p. 140)  

 
 Assim, é perceptível que as formações continuadas realizadas de modo acelerado 

estão ao serviço do capital, pois uma formação que não traga tempo, espaço para o 

desenvolvimento da criticidade faz parte de um projeto de governo que ao mesmo 

tempo em que “qualifica” o docente embutindo diversos conhecimentos, o desqualifica. 

Porém, não podemos deixar de elencar que as políticas trazem fortemente as 

características neoliberais, mas trazem também a possibilidade de participação de dos 

grupos minoritários, com suas demandas. Assim, as tentativas de uma gestão 

democrática pode ser identificada na consolidação das formações que possuíam como 

foco o reconhecimento dos diferentes grupos identitários que constituem essa nação, 

assim como no financiamento de bolsas de estudo aos professores cursistas, o que 

valoriza e incentiva os docentes a se qualificarem. Amaral (2017, p. 7) afirma, 

 
É no embate entre esses gastos do fundo público que se estabelecem 
as prioridades para as ações dos poderes públicos, incluindo aí o 
financiamento da educação. A gestão do fundo passa a ser, portanto, 
um dos mais importantes ingredientes na luta democrática da 
sociedade. (p. 7) 
 

As políticas de formação continuada de professores da Educação Básica se 

mostram a serviço do capital, mas também se mostram a favor das lutas políticas 

democráticas na busca de uma melhor igualdade de condições nessa sociedade de 

classes. 
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GT7 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente  

 

A SUBJETIVIDADE DOCENTE ANTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

DO(A) PROFESSOR(A) 

 

Sandra Gramilich Pedroso1 
 

 

Resumo 

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

Atualmente o docente vive num contexto em que a desvalorização social é 

refletida no ambiente de trabalho. Além dessa desvalorização, o(a) professor(a) convive 

com problemas e dificuldades inerentes ao cotidiano escolar de maneira que sofre 

difíceis condições de trabalho. 

Nessa esfera social, os aspectos relacionados ao trabalho e educação que 

deveriam proporcionar um ambiente seguro e estável, têm se desenvolvido sob a 

instabilidade emocional, financeira e relacional dificultando a realização do trabalho 

docente. 

A instituição educacional está inserida num contexto social em que adere as 

características desse contexto tanto no trabalho quanto na educação. Assim, esses 

aspectos proporcionam mudanças estruturais no trabalho e na educação propiciando 

consequências no trabalho docente que estão relacionadas as condições de trabalho 

vivenciadas pelo (a) professor(a) em seu trabalho.  

Diante da realidade descrita, como desenvolver um bom processo educacional 

numa esfera de insatisfação, insegurança e frustração diante de fatores que dificultam as 

condições de trabalho? Quais são as condições de trabalho do(a) professor(a) de uma 

instituição de ensino básica? Em que medida esses fatores levam a intensificação do 

processo do trabalho docente no ambiente escolar? 

O(A) professor(a) de uma instituição de ensino básica realiza o trabalho num 

contexto permeado por difíceis condições levando a aceitação passiva da realidade 

devido a necessidade do trabalho. 

Ao observar, estudar e analisar o trabalho docente pode-se compreender que o(a) 

professor(a) de uma instituição de ensino básica convive em precárias condições de 

trabalho que proporcionam a intensificação do trabalho docente. 

Essas condições levam esse profissional a um sentimento de sofrimento e 

infelicidade, deixando-o insatisfeito e triste de maneira que a subjetividade fique numa 

situação desconfortável a ponto de proporcionar um estado de sofrimento e uma apatia 

profissional.  

 

1.1 Objetivos 

Diante do problema exposto, o objetivo principal da pesquisa é analisar as 

condições de trabalho do(a) professor(a) da educação básica e identificar os fatores que 
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proporcionam a intensificação e a apatia profissional através do estresse e da 

insegurança que atingem a subjetividade docente. 

A partir do objetivo geral, os objetivos específicos são:  

a) Apreender em que medida a organização estrutural do trabalho desencadeou 

a intensificação do trabalho docente da educação básica nas instituições de 

ensino; 

b) Identificar os fatores que determinam a intensificação do trabalho docente 

da educação básica nas instituições de ensino; 

c) Analisar as condições de trabalho docente da educação básica nas 

instituições de ensino e como essas condições afetam a subjetividade 

docente. 

 

2 O Trabalho Docente2 

No decorrer dos anos, o sujeito social que trabalha tem realizado o trabalho 

através de sua força, no sentido de transformar a natureza, para suprir as necessidades, 

pois, o trabalho é um meio de prover o que é essencial e necessário para a vida do ser 

humano.  

Através dessa busca para prover o necessário para a subsistência humana, que se 

estabelece a relação entre ser humano, trabalho, meio e natureza. É nesse vínculo que se 

encontra a essência do trabalho.  

O trabalho, sendo um fator de grande importância para o sujeito social que 

trabalha, deve ser uma atividade que beneficie a vida humana. 

Marx (1996) afirma que ao se relacionar com a natureza, o homem a modifica 

para suprir suas necessidades, usando sua força através do trabalho. Sendo elemento de 

mediação entre homem e natureza, o trabalho configura-se no contexto de emancipação, 

satisfação e história, instaurando o seu processo de produção e relações sociais no 

decorrer dos anos. 

Devido as mudanças em vários setores sociais, o sujeito social que trabalha tem 

sofrido consequências que proporcionam insegurança e instabilidade em várias áreas da 

vida humana. 

                                                             
2Nesse artigo, o termo trabalho docente será utilizado especificamente para o trabalho do(a) professor(a). 
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Com as transformações vivenciadas nos setores sociais no decorrer da história, 

os meios de produção do trabalho têm sido modificados e como consequência, tem 

propiciado inseguranças e dificuldades na vida das pessoas.  

Libâneo (1988, p.7) enfatiza que as transformações que ocorrem no contexto 

social, proporcionam mudanças em vários âmbitos da sociedade inclusive nas escolas e 

no exercício profissional da docência.  

A configuração no âmbito social através das características do contexto 

capitalista, modifica o mundo do trabalho, assim como a vida humana. A reestruturação 

produtiva com o objetivo da expansão e acúmulo do capital (PREVITALI, 2009) tem 

degradado a estrutura do trabalho trazendo consequências na vida do trabalhador. As 

condições de trabalho impostas a ele tem propiciado dificuldades e conflitos em sua 

vida social. 

Na relação trabalho e educação, o(a) professor(a) tem vivenciado circunstâncias 

e situações complicadas que proporcionam más condições de trabalho. 

O trabalho docente deve ser realizado num contexto em que a valorização e 

respeito pelo(a) professor(a) e por seu trabalho sejam vivenciados tanto na relação 

político-administrativa quanto na relação social. 

Nessa busca por valorização, consideração e apreciação, o(a) professor(a) tem 

vivenciado lutas, situações árduas e constrangedoras através de esforços imensuráveis 

para conseguir melhorias e boas condições de trabalho. 

Algumas inquietações e questionamentos fazem parte dessa realidade vivenciada 

pelo(a) professor(a), assim, como ser um(a) professor(a) bem-sucedido e feliz diante das 

dificuldades e situações difíceis no trabalho docente? Como trabalhar num contexto de 

desvalorização profissional diante de obstáculos e contratempos que aumentam o 

estresse e a apatia profissional? E como desempenhar o trabalho no cotidiano escolar 

diante de condições instáveis, inseguras e precárias? 

Trabalhar sob condições inapropriadas produzem inquietações e estresse levando 

a um estado emocional de indiferença e falta de motivação, produzindo um desgaste 

físico ou um estado de inércia diante do trabalho no contexto educacional. 

O(A) professor(a) tem vivenciado em seu trabalho situações de estresse, 

descontentamento e desgaste que estão relacionadas ao nível de responsabilidade 

(desempenha várias funções), jornada de trabalho, salário e as condições de trabalho. 
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Quanto a responsabilidade em desempenhar atividades que corresponde a outras 

funções, Oliveira menciona que essas incumbências estão além da formação docente. 

 

O professor, diante das variadas funções que a escola pública assume, 
tem de responder a exigências que estão além de sua formação. Muitas 
vezes esses profissionais são obrigados a desempenhar funções de 
agente público, assistente social, enfermeiro, psicólogo, entre outras 
(OLIVEIRA, 2004, p. 1132).  

Diante dessa situação, muitas vezes o(a) professor(a) sente-se inseguro, num 

contexto repleto de dúvidas com respeito a quando e como deve agir. São circunstâncias 

que levam o(a) docente a agir como psicólogo, enfermeiro, assistente social dentre 

outras funções, tendo que lidar com problemas sociais que estão além de sua formação. 

Essas condições proporcionam a apatia, medo e a uma instabilidade emocional no 

trabalho docente. 

Além dessa insegurança, o(a) professor(a) questiona sua autonomia quando deve 

desenvolver projetos “prontos” e determinados para serem realizados. Muitos projetos 

são ineficazes e distantes da realidade educacional de muitas salas de aula. Não 

proporcionam melhorias e se tornam indiferentes a situação real. 

Outra questão a ponderar está relacionada as condições de trabalho do(a) 

professor(a) que envolve recursos para o desenvolvimento das atividades docentes, uma 

jornada de trabalho estendida e turmas com números excedentes de alunos. 

 Dal Rosso (2010) define a jornada de trabalho no magistério e menciona que a 

jornada do(a) professor(a) é marcada pela acumulação de contratos e pelo número 

imenso de horas de trabalho, pois o(a) docente precisa estender sua jornada para obter 

um salário que condiz com um padrão de remuneração.  

Gatti e Barreto afirmam que em uma pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) a professores, a jornada de trabalho informada foi 

de 30 horas semanais (média e mediana) tanto para homens quanto para mulheres. Mas, 

essa jornada corresponde as horas-aulas e caso correspondesse ao tempo de trabalho, 

seria maior. 

Entretanto, deve-se considerar que, no caso dos docentes, o número de 
horas semanais efetivamente trabalhadas costuma ultrapassar o 
número de horas-aula informadas. Trata-se do diferencial entre tempo 
de ensino e tempo de trabalho, este último maior, englobando também 
o tempo empregado em preparação das aulas, correções de provas, 
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estudos, realizados fora do horário escolar, que deveriam ser 
acrescidos ao tempo de ensino para melhor dimensionar a jornada 
semanal de trabalho dos docentes (GATTI, BARRETO, 2009, p. 29). 

 Além de estender a jornada para melhorar a remuneração, os(as) professores(as) 

passam horas preparando aulas, corrigindo provas, trabalhos, atividades extraclasse na 

escola, atendimento a pais, responsáveis e familiares de alunos o que proporciona 

também uma jornada de trabalho estendida.  

Além da jornada de trabalho, o(a) docente tem trabalhado com turmas grandes 

em número de alunos com um nível social e de aprendizagem heterogêneo. Muitas 

vezes sem muitos recursos para o desempenho das atividades diárias. 

Com a falta de recursos (estrutura física, materiais de apoio, pessoal de apoio e 

outros) há a dificuldade para a realização da prática pedagógica, assim como do 

processo educacional. 

Outro fator existente na sala de aula, é a diferença social. Os alunos refletem os 

problemas de sua realidade em sala de aula, dificultando o processo ensino-

aprendizagem e as vezes propiciando um estresse e complicações no ambiente escolar. 

Com respeito ao salário, Gatti e Barreto (2009, p. 247) afirmam que “os salários 

recebidos pelos professores não são tão compensadores, especialmente em relação às 

tarefas que lhes são atribuídas” e que quando são comparados aos salários médios de 

outras profissões que exigem a formação de nível superior, o salário médio docente 

ainda é menor. 

Gatti e Barreto (2009, p. 238) ao realizarem estudos sobre o trabalho docente, 

mencionam que “o que se constata por estudos na área de sociologia do trabalho é que a 

valorização social real de uma área profissional traz reflexos nas estruturas de carreira e 

nos salários, e/ou condições de trabalho, a ela relativos”.  

 É preciso o reconhecimento e valorização do(a) professor(a) como pessoa, 

como profissional e da importância de seu trabalho no contexto social. 

Fullan e Hargreaves (2000) ao mencionarem a importância do(a) professor(a) 

como pessoa, da relevância do trabalho docente na escola e de como deveriam ser 

valorizados, os autores afirmam que esses são elementos fundamentais para o 

desenvolvimento profissional e a melhoria da escola, sendo uma das chaves para 

motivar e ajudar o(a) professor(a) a enfrentar o que realmente significa ser professor. 
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A valorização do(a) professor(a) acontece quando esse profissional é respeitado 

ao realizar seu trabalho no cotidiano escolar, ao exercer sua função em boas condições 

de trabalho, ao receber um bom salário e quando é respeitado enquanto pessoa e 

profissional.  

 

2.1 A Subjetividade Docente ante as Condições de Trabalho 

No cotidiano escolar o(a) professor(a) vivencia inúmeras circunstâncias e 

imprevistos que inevitavelmente elevam demasiadamente o seu estresse, criando assim 

uma condição de muito desconforto comportamental para o mesmo. 

Diante desse quadro, o(a) professor(a) deverá continuar a trabalhar, mas, a 

situação é que o mesmo desenvolverá suas atividades não mais em sentido prazeroso, 

mas numa condição de desprazeres. A consequência mais rápida dessa condição é um 

comportamento tenso e possivelmente desordenado em algumas situações.  

Ao realizar o trabalho num contexto de insatisfação e estresse, o(a) professor(a) 

poderá desenvolver inconscientemente um sentimento de apatia de maneira que atinja 

sua subjetividade diante das atividades e responsabilidades do trabalho. 

Leontiev (1978b, p. 46 apud DA SILVA, 2009, p. 171) menciona a subjetividade 

como “uma propriedade do sujeito ativo”3 e menciona que as influências externas 

provocam em nosso cérebro uma imagem subjetiva e depois essa imagem parece existir 

no mundo exterior. 

A subjetividade num contexto de estresse pode ser considerada como sentimento 

pessoal e individual e ainda propriedade do sujeito, e através dela, o(a) docente 

demonstra sua satisfação ou insatisfação diante das circunstâncias vivenciadas por ele 

em seu meio de trabalho. 

Portanto, este professor poderá se tornar como resultado de tudo, uma pessoa 

angustiada, com um perfil de comportamento depressivo, sem perspectiva, sem 

interesse em crescimento intelectual e pessoal, desenvolvendo uma apatia profissional, 

quase sem estímulo nenhum para ser um profissional de sucesso; considerando que a 

educação é o instrumento de maior potencial para o crescimento de uma pessoa e de 

uma sociedade.  

 

                                                             
3 Leontiev utiliza o conceito de subjetividade no contexto psicológico histórico social. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

O caminho metodológico trilhado para a realização da pesquisa, foi constituído 

através a “organização do pensamento reflexivo-investigativo” (GHEDIN; FRANCO, 

2008, p. 108) que proporcionou a análise dos dados coletados através da reflexão.  

A pesquisa realizada foi descritiva, pois proporcionou a descrição da realidade, 

assim como as características da população estudada e foi de natureza qualitativa que 

proporcionou a caracterização e interpretação dos dados analisados. 

Para a coleta de dados foi realizada a entrevista e entregue o questionário com 

questões abertas e fechadas para professoras de instituição de ensino de educação 

básica. 

Após a apreciação do referencial teórico e da coleta de dados através da 

entrevista e do questionário, foi feita a análise de conteúdo que se caracteriza como um 

caminho metodológico dinâmico em que a técnica de compreensão, interpretação e 

explicação é inerente ao processo por meio de procedimentos sistemáticos com objetos 

de descrição que levam a uma conclusão dos aspectos analisados.  

Bardin expõe que um dos objetivos do método de análise de conteúdo é 

“demonstrar a propósito das mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de 

significações suscetíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos de que a priori 

não possuíamos a compreensão” (BARDIN, 2011, p. 35).  

A análise dos dados obtidos foi realizada com o objetivo de compreender como 

se processa a intensificação do trabalho docente da educação básica nas instituições de 

ensino através das condições de trabalho vivenciadas por esses profissionais e como 

essa intensificação atinge a subjetividade docente.  

Então, a análise de conteúdo aconteceu com base nas categorias processo 

organizacional, estratégias de controle do trabalho e fatores financeiros. 

As categorias foram                                                    

                                                                    

elementos, foi                                                         

            o que proporcionaram os resultados da pesquisa. 

 

 

 

2582



 

 

4 Resultados da Pesquisa 

Após a análise de conteúdo para obtenção dos resultados da pesquisa, constatou-

se que: 

Quanto ao processo organizacional, as instituições de ensino exigem dos(das) 

professores(as) características inerentes ao contexto capitalista em que se encontram 

inseridas, então, a intensificação do trabalho ocorre devido a um processo 

organizacional que requer um alto nível de responsabilidade no exercício do trabalho e 

demanda um elevado desempenho profissional. 

Assim, o(a) professor(a) trabalha com características de outras funções como: 

psicólogo, enfermeiro, psicopedagogo, assistente social, dentre outras funções. Sente-se 

preocupado em realizar um processo de ensino que tenha bons resultados, mesmo diante 

de situações em que necessita de auxílio de outros profissionais. 

No que se refere as estratégias de controle, o trabalho docente é acompanhado e 

realizado sob um nível hierárquico profissional em que muitas vezes a autonomia 

docente é sufocada através de um sistema de avaliação e através da imposição de 

projetos e certas metodologias de ensino. 

Com respeito aos fatores financeiros, muitos(as) professores(as) trabalham em 

duas ou mais instituições de ensino, ou em outro tipo de trabalho para melhorar a renda 

salarial mensal.  

Dessa maneira, aumentam sua jornada de trabalho. Essa jornada já é estendida 

com o docente trabalhando apenas em um período na sala de aula, pois quando chega 

em casa, realiza outras atividades concernentes ao trabalho e a sua prática pedagógica. 

Então, o(a) docente trabalha numa instituição de ensino básica sob um alto nível 

de responsabilidade ao desenvolver sua prática pedagógica e ao aumentar a jornada de 

trabalho com uma remuneração e um piso salarial baixo, esses profissionais enfrentam 

condições precárias de trabalho o que proporciona consequências na saúde e na 

subjetividade docente. 

Diante do exposto, entende-se que os fatores citados proporcionam a 

intensificação do trabalho docente levando o(a) professor(a) a trabalhar num contexto 

de insatisfação e apatia profissional. 

 

5 Considerações Finais 
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O(A) docente tem realizado seu trabalho em condições precárias, a ponto de 

vivenciar um alto nível de estresse e insatisfação profissional. 

Ao analisar a função do(a) professor(a) focada no processo ensino-

aprendizagem, percebe-se o quanto o trabalho docente vai além desse processo. A 

responsabilidade envolvendo o ensino, a execução de projetos, atividades extraclasse, 

atendimentos a pais, reuniões, a falta de recursos para a realização do trabalho e outras 

questões do cotidiano escolar eleva o nível de preocupação e estresse no profissional.  

Outra questão inerente no processo do trabalho docente são as condições em que 

o professor realiza seu trabalho. A jornada do trabalho torna-se cansativa e extensa ao 

realizar o trabalho em sala de aula e dando continuidade em casa, aumentando 

intensamente as horas de trabalho. E o(a) professor(a) muitas vezes trabalha em mais de 

uma instituição de ensino ou tem outro tipo de trabalho para melhorar sua renda salarial. 

Essas questões propiciam uma sobrecarga e intensificam o trabalho do(a) 

professor(a) aumentando o nível de estresse de maneira a subjetividade docente seja 

atingida a ponto de afetar a saúde física e emocional do professor. 

Considerando que o trabalho deve ser um fator de socialização que proporcione 

benefícios para a vida humana, é essencial que na relação trabalho e educação, esse 

processo relacional desenvolva no ser humano o sentido da humanização, da moral, dos 

valores que envolvam princípios norteadores que proporcionem o crescimento pessoal e 

social. 

Nesse contexto, o(a) professor(a) deveria realizar seu trabalho vivenciando o 

respeito e a valorização como pessoa e como profissional de maneira que haja um 

verdadeiro reconhecimento da importância desse profissional no contexto social. 
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GT7 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente 

 

DIDÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Ana Abadia dos Santos Mendonça1 
 

Resumo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 Doutoranda em Educação: Universidade de Uberaba – UNIUBE. Capes. ana_abadia.yahoo.com.br 
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1 Introdução  

A escolarização de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação tem desafiado os espaços escolares a 

construírem novas/outras lógicas de ensino. Diante disso, a formação docente tem se 

configurado como uma possibilidade de pensar as demandas escolares e os processos de 

escolarização dos sujeitos que também são público-alvo da educação especial.  

Para que a educação inclusiva realmente aconteça além de docentes bem 

formados, deve-se pensar na escola como um todo. 

Para atuar na perspectiva da educação inclusiva com oportunidades de 

aprendizagem para alunos com deficiência, tem-se solicitado da escola sua organização 

tanto em acessibilidade arquitetônica quanto curricular e pedagógica, considerando que 

as escolas, em sua maioria, encontram-se sem acessibilidade arquitetônica, mobiliário e 

material didático-pedagógico centrado nas necessidades de aprendizagem dos alunos 

com deficiência, como observado em estudos de Costa (2006, 2007a, 2009a, 2010a, 

2011a). 

Sabendo que a educação é um direito de todos, a formação do professor 

representa um espaço-tempo de constituição e reflexão da ação educativa. É um espaço 

de potencialização das práticas pedagógicas. Uma oportunidade para (re)pensar as 

relações de poder existentes no currículo, os mecanismos utilizados para validar os 

conhecimentos e os pressupostos que fundamentam quem pode ou não aprender na 

escola. 

Algumas questões atravessam o direito à escolarização, influenciam a formação 

do educador e trazem implicações para o processo de inclusão escolar que busca se 

fortalecer. Questões estas que podem ser descritas como: Como são pensadas as escolas 

de ensino comum nessa discussão? Há dispositivos de apoio nessas escolas? Como os 

profissionais da educação são envolvidos nessas questões? Como se dá a formação dos 

educadores? Como acontece o processo ensino aprendizagem? 

Muitos movimentos vêm ocorrendo, desde a inserção de professores de 

Educação Especial nas escolas comuns, para apoio aos professores regentes, até a 

abertura de salas de recursos multifuncionais para atendimento educacional 

especializado. Cabe-nos entender como as escolas vêm lidando com as questões da 

inclusão escolar e, também, fomentar essas experiências nos processos de formação 
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docente, possibilitando o acesso a reflexões teórico-práticas, que permitam uma leitura 

crítica da realidade e alicercem projetos que visem à transformação. 

É preciso entender como as escolas vêm lidando com as questões da inclusão 

escolar e, também, fomentar essas experiências nos processos de formação docente, 

possibilitando o acesso a reflexões teórico-práticas, que permitam uma leitura crítica da 

realidade e alicercem projetos que visem à transformação. 

Boaventura Souza Santos (2007), sugere que devemos buscar enxergar sinais, 

pistas, latências e movimentos, ou seja, o que ele denomina de “ainda-não”, a 

possibilidade de deslocamentos e ações, ainda não pensados ou instituídos, mas que, na 

ação coletiva, podem emergir e nos apontar sinais e possibilidades.  

Meirieu (2005) nos ajuda nessa direção quando afirma:  

 
Abrir a Escola para todos não é uma escolha entre outras: é a própria 
vocação dessa instituição, uma exigência consubstancial de sua 
existência, plenamente coerente com seu princípio fundamental. Uma 
escola que exclui não é uma escola [...]. A Escola, propriamente, é 
uma instituição aberta a todas as crianças, uma instituição que tem a 
preocupação de não descartar ninguém, de fazer com que se 
compartilhem os saberes que ela deve ensinar a todos. Sem nenhuma 
reserva (MEIRIEU, 2005, p. 44). 

 
A escola tem por finalidade instituir os cenários políticos e pedagógicos para 

permitir o acesso ao conhecimento, empreendendo “[...] esforços permanentes de 

universalização da cultura”. (MEIRIEU, 2002, p. 175) Nesse sentido, faz-se necessário 

buscar a escola concreta, onde habitam alunos(as), professores(as), profissionais em 

ações pedagógicas; a escola, onde, na atualidade, se coloca o princípio ético da inclusão 

escolar. Para tal, fazem-se necessárias reflexões sobre a educabilidade, processos de 

inclusão-exclusão, condições de aprendizagem, dentre tantas outras. 

Estudos revelam os desafios postos à formação de professores no processo de 

inclusão escolar, ressaltando o quanto os professores se sentem despreparados em sua 

prática docente no enfrentamento das diferenças cognitivas, sensoriais e físicas que 

interferem na aprendizagem dos alunos com deficiência. (GIROTO; CASTRO, 2011; 

MICHELS, 2011; MONTEIRO; MANZINI, 2008; QUATRIN; PIVETTA, 2008; 

VITALIANO, 2007; LEÃO et al., 2006) Isso é relevante ser destacado face ao longo 

período de exclusão social imposto aos indivíduos com deficiência, considerando que o 

acesso à educação na escola pública foi historicamente impedido devido ao preconceito. 
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Por outro lado, trabalhos abordando o desenvolvimento da sensibilidade, 

compromisso ético, responsabilidade social com a inclusão escolar e democratização da 

educação ainda são escassos. Pois, as questões centrais se voltam à organização das 

escolas nos aspectos técnicos (meios) em detrimento de atitudes que contribuam à 

superação da segregação na escola (fins da educação).  

Quanto a isso, outros estudos de Costa (2007b, 2009b, 2010b , 2011b) revelam 

que o sistema regular de ensino não atende às diferenças de aprendizagem dos alunos 

sem deficiência, revelando a fragilidade de responsabilidade com àqueles considerados 

desviantes do padrão estabelecido de aprendizagem, o que remete a Adorno (1995), ao 

afirmar que:  

 
Somente a tomada de consciência do social proporciona ao 
conhecimento a objetividade que ele perde por descuido enquanto 
obedece às forças sociais que o governam, sem refletir sobre elas. 
Crítica da sociedade é crítica do conhecimento e vice-versa 
(ADORNO, 1995, p. 189). 
 

Desta feita a educação inclusiva deve ser vista como uma educação que vá 

atender todos os anseios da população alvo que são além dos alunos com deficiências, 

os representativos da normalidade, uma vez que todos dentro da sala de aula da escola 

regular se beneficiam. 

 

1.1 Objetivos 

 Discutir o conceito de alunos com deficiência e as dificuldades destes educandos 

no ambiente escolar inclusiva; valorizar a formação docente para o trabalho com estes 

discentes com criação de cursos de formação continuada; possibilitar condições para 

que os docentes possam refletir sobre a sua prática, de forma a melhorar sua atuação 

com as diferenças que se fazem presentes no alunado.  

 

2 Alunos com deficiências e inclusão escolar 

 A escola inclusiva está pautada no atendimento de todos os indivíduos 

deficientes, independente de sua deficiência, seja ela, motora, intelectual, mental, 

auditiva, visual dentre outras. É aquela que abre espaço para todas as crianças, incluindo 

as que apresentam necessidades especiais. As crianças com deficiência têm direito à 

Educação em escola regular. No convívio com todos os alunos, a criança com 
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deficiência deixa de ser “segregada” e sua acolhida pode contribuir muito para a 

construção de uma visão inclusiva. Garantir que o processo de inclusão possa fluir da 

melhor maneira é responsabilidade da equipe diretiva – formada pelo diretor, 

coordenador pedagógico, orientador e vice-diretor, quando houver – e para isso é 

importante que tenham conhecimento e condições para aplicá-lo no dia a dia da escola. 

 Incluir crianças com deficiência nas salas regulares depende de um trabalho 

diferenciado do educador e de muitas ferramentas de auxílio. 

 Percebe-se que um professor capacitado para a prática da educação inclusiva 

com experiência no atendimento educacional especializado e com conhecimentos 

sólidos sobre as potencialidades e necessidades reais do aluno tende a construir, 

teoricamente, mais episódios interativos do que o professor com pouco repertório 

técnico e vivencial. 

Por outro lado, torna-se igualmente importante considerar que o aluno com 

deficiência também apresenta experiências e habilidades construídas ao longo de seu 

desenvolvimento. As relações estabelecidas, as atividades realizadas diariamente, os 

papéis assumidos nos diversos contextos ofertam ao aluno a possibilidade de 

conhecimento do mundo e de transformá-lo a partir de suas próprias percepções e ações. 

A Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de 

discriminação contra as pessoas com deficiência, de 1999 diz que:  

 
As pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos 
e liberdade fundamental que as outras pessoas e que estes direitos, 
inclusive o direito de não serem submetidas à discriminação com base 
na deficiência, emanam da igualdade e dignidade que são inerentes a 
todo ser humano (OEA, 1999).  

 
Define discriminação como:  
 

[...] toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, 
antecedente de deficiência, consequência de deficiência anterior ou 
percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou 
propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício 
por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos 
humanos e sua liberdade fundamental [...] (OEA, 1999).  

 
 Sendo a escola, o espaço primeiro e fundamental da manifestação da 

diversidade, decorre a necessidade de repensar e defender a escolarização como 
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princípio inclusivo, reconhecendo a possibilidade e o direito de todos que não são por 

ela alcançados. 

A pessoa com deficiência enfrenta uma condição histórica de séculos de 

exclusão social, que compreendeu desde sua eliminação física ao nascer até a mais 

completa segregação.  

Segundo Aranha (2000), a relação que a sociedade mantém com a pessoa com 

deficiência passou pelos paradigmas da institucionalização, integração e inclusão. A 

institucionalização corresponde ao cuidado e à proteção da pessoa com deficiência em 

local segregado. A partir de rigorosas críticas ao modelo segregacionista, passou-se ao 

paradigma da integração social; isso quer dizer que somente após estar preparada e ter 

superado as suas dificuldades a pessoa com deficiência poderia ser integrada e conviver 

socialmente com as demais pessoas. Na área educacional, a escola deve preparar-se e 

organizar-se para atender todos os alunos, além de empregar esforços na expansão do 

potencial do seu educando com deficiência.  

A perspectiva da escola inclusiva é projetar um ambiente no qual o aluno que 

necessite de atenção especial possa interagir com o professor de acordo com as suas 

capacidades, a fim de se desenvolver as suas potencialidades e se fortalecer como 

cidadão. Sob esse ponto de vista, também apoiamos o entendimento de que "a ideia da 

inclusão se fundamenta numa filosofia que reconhece e aceita a diversidade na vida em 

sociedade. Isto significa garantia de acesso de todos a todas as oportunidades, 

independentemente das peculiaridades de cada indivíduo e/ou grupo social." 

(ARANHA, 2.000 p.2). 

 
3 Formação de Professores e Educação Inclusiva 

A partir de meados da década de 1990 inicia-se um novo movimento, que se 

prolonga até os dias atuais, em que se busca a inclusão plena de todos os educandos nas 

classes regulares, desde a Educação Infantil. Ou seja, reconhece-se que crianças, jovens 

e adultos com deficiências devem aprender junto aos demais alunos, independentemente 

das suas diferenças. 

Nesse sentido, por meio da sua ação educativa, os profissionais de ensino 

regular, nos diversos níveis, devem buscar atender de maneira adequada à diversidade 

do alunado. Essa ação, igualmente, 
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[...] deve se pautar no respeito e no convívio com as diferenças, 
preparando os educandos para uma sociedade mais justa e solidária, 
contrária a todos os tipos de discriminação [...] Os professores 
precisam tratar das relações entre os alunos. Formar crianças para o 
convívio com as diferenças. (ZOÍA, 2006, p. 23) 

 
Dentro de uma perspectiva de ampliação dos sistemas, com vistas não apenas ao 

crescimento quantitativo de matrícula, mas também à melhoria do sistema escolar, 

necessário se faz, entre outros aspectos, o aprimoramento do sistema de gestão, da 

atuação dos profissionais e do processo de ensino e aprendizagem. 

Na Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE), que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, há referência à inclusão e à 

formação de professores: 

 
A Educação Básica deve ser inclusiva, no sentido de atender a uma 
política de integração dos alunos com necessidades educacionais 
especiais nas classes comuns dos sistemas de ensino. Isso exige que a 
formação dos professores das diferentes etapas da Educação Básica 
inclua conhecimentos relativos à educação desses alunos. (BRASIL, 
2001, p. 25-26) 

 
Está previsto, assim, que na formação inicial, durante a graduação, todos os 

futuros professores da Educação Básica devem desenvolver competências para atuar 

também com alunos que apresentem necessidades especiais, em qualquer etapa ou 

modalidade de ensino, na perspectiva de se efetivar a educação inclusiva. 

A formação dos profissionais de ensino, porém, de maneira geral, não se esgota 

na fase inicial, por melhor que essa tenha se processado. Para aprimorar a qualidade do 

ensino ministrado pelos profissionais de ensino em geral, nas escolas regulares, atenção 

especial deve ser atribuída também à sua formação continuada, de acordo com os 

princípios de atenção à diversidade. 

Segundo afirmam Ramalho e Beltrán Núñez (2011), este tipo de formação 

 
[...] é mais que instrução ou aprendizagem de conhecimentos e 
formação de habilidades e de competências, pois inclui, entre outras 
coisas, interesses, necessidades, intenções, motivações, caráter, 
capacidades, condutas, crenças, atitudes e valores. [...] é o tipo de 
atividade que o professor se apropria da cultura profissional e 
modifica [...] elementos chaves do seu agir profissional, de forma a 
influenciar no desenvolvimento profissional. (RAMALHO & 
BELTRÁN NÚÑEZ, 2011, p. 73). 
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 Contribui, pois, para possibilitar condições para que os docentes possam refletir 

sobre a sua prática, de forma a melhor atuar com as diferenças que se fazem presentes 

no alunado, entre as quais aquelas decorrentes de deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Correia (2008), com vistas a essa perspectiva formativa, destaca que:  

 
[...] os educadores, os professores e os auxiliares de acção educativa 
necessitam de formação específica que lhes permita perceber 
minimamente as problemáticas que seus alunos apresentam, que tipo 
de estratégia devem ser consideradas para lhes dar resposta e que 
papel devem desempenhar as novas tecnologias nestes contextos 
(CORREIA, 2008, p. 28).  

 
Dessa forma, realça que não apenas o professor precisa estar preparado para a 

atuação com a diversidade do alunado, no cotidiano da escola, mas todos os 

profissionais que ali atuam.  

A formação permanente, pois, é um dos fatores imprescindíveis para que os 

profissionais de educação possam atuar, efetivamente, frente aos alunos sob sua 

responsabilidade em classe e no ambiente escolar, de maneira mais ampla, por mais 

diversificado que esse grupo se apresente, oferecendo-lhes condições de atendimento 

educacional que sejam adequadas às suas condições e necessidades e, não apenas, 

realizando a mera inserção física desses educandos no ambiente escolar. 

No tocante à formação de recursos humanos para atuação na escola regular com 

alunos com deficiência e outras necessidades educacionais especiais, o Ministério da 

Educação deu início, em 2003, ao Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, 

promovido pela Secretaria de Educação Especial, visando: disseminar a política de 

Educação Inclusiva nos municípios, em todo país; apoiar a formação de gestores e 

educadores para efetivar a transformação dos sistemas educacionais inclusivos. 

Fundamenta-se no seguinte princípio: garantia do direito dos alunos com necessidades 

educacionais especiais de acesso e permanência, com qualidade, na escola regular de 

ensino (BRASIL, 2006).  

A política de formação de professores para inclusão escolar de estudantes com 

deficiência é preconizada desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB nº 9.394/96, que define que os sistemas de ensino devem assegurar professores 

capacitados para oferecer uma educação de qualidade com currículos, métodos, 
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técnicas, recursos educativos e organização específicos que atendam às necessidades 

destes educandos (BRASIL, 1996).  

No entanto, mais de 20 anos após a promulgação desta Lei ainda é possível 

constatar, em pesquisas realizadas no Brasil. (MOURÃO, 2011; PIMENTEL; PAZ; 

PINHEIRO, 2009) que os professores da escola básica se consideram despreparados 

para o trabalho com estudantes com deficiência, mantendo, desta forma, uma 

organização curricular rígida e práticas avaliativas homogêneas. 

A ausência de conhecimento do professor sobre as peculiaridades das 

deficiências, o não reconhecimento das potencialidades destes estudantes e a não 

flexibilização do currículo podem ser considerados fatores determinantes para barreiras 

atitudinais, práticas pedagógicas distanciadas das necessidades reais dos educandos e 

resistência com relação à inclusão. Em 1964 Rosenthal e Jacobson nomearam de 

profecia autor realizadora o efeito da expectativa do professor no desempenho dos seus 

alunos. Isso acontece porque se os professores desenvolvem uma visão de que seu aluno 

é incapaz, eles terminam por abandoná-lo, não favorecendo situações de interação que 

possibilitem o avanço cognitivo e o desenvolvimento desse sujeito. 

Com base nas ideias de Vygotsky e colaboradores busca-se na perspectiva 

histórico-cultural, os fundamentos para a compreensão do trabalho docente, destacando-

se três formulações de relevância para essa análise. 

A primeira, a teoria do desenvolvimento que toma como ponto de partida a 

relação social, a segunda, sobre o papel do discurso no desenvolvimento, portanto, na 

relação linguagem-pensamento e a terceira, particularmente relevante, considera o papel 

da mediação na construção do conhecimento e no desenvolvimento do sujeito. 

(VYGOTSKY, 1987, 1988). 

Porém, como na maioria das vezes não há um perfil único da deficiência, é 

necessário um acompanhamento individual e contínuo, tanto da família como do 

docente e até de outros profissionais. As deficiências não podem ser tratadas 

genericamente, há que se levar em conta a condição que resulta da interação da pessoa 

com o seu ambiente. É importante que a escola se informe sobre as especificidades das 

deficiências atendidas e sobre os meios adequados para fazer com que o educando 

encontre no ambiente escolar um contexto que proporcione aprendizado e crescimento 

nos aspectos afetivo, social, cognitivo e psicomotor, sem discriminá-lo por possuir seu 

próprio tempo e ritmo de aprender. 
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Para que isto aconteça é necessário que o professor possua um conjunto de 

saberes que envolvem as epistemologias que fundamentam o ato de aprender, além de 

habilidades e competências sobre mediação pedagógica no processo de ensinar, 

possibilitando que aquilo que o estudante faz hoje com ajuda do professor, possa fazer 

amanhã, sozinho. Isso é o que Vygotsky (1998) considera como agir na zona de 

desenvolvimento proximal do educando. 

Carvalho (2004) sugere ao docente que atua na educação inclusiva a necessidade 

da remoção de barreiras para a aprendizagem e para a participação. Assim, considera-se 

neste trabalho que um professor que tem clareza epistemológica das bases que 

fundamentam o conhecimento busca remover tais barreiras no processo de 

aprendizagem através do investimento nas peculiaridades e especificidades do modo de 

aprender dos seus estudantes, reconhecendo para isso a diversidade presente em sua sala 

de aula. 

  No processo de inclusão, é necessário que os instrumentos e o conteúdo da 

avaliação sejam condizentes com as adaptações feitas no currículo, considerando-se as 

especificidades do aluno com necessidades educacionais especiais. 

  A avaliação é um componente do currículo escolar e considera-se que numa 

educação inclusiva o currículo precisa passar por uma adaptação. A adaptação curricular 

é definida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais como “decisões que oportunizam 

adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de os alunos aprenderem, 

considerando que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender a 

diversificação de necessidades dos alunos na escola”. (BRASIL, 1999, p. 15) 

Para que o professor promova a adaptação curricular de modo a assegurar o 

atendimento à diversidade existente em sua sala de aula, ele precisa refletir sobre o 

currículo proposto, questionar os conteúdos existentes e objetivos previamente 

definidos, tendo como parâmetro a realidade de sua turma. Isso não significa que cada 

professor criará um novo currículo a partir do desenvolvimento real observado em sua 

turma, pois adaptar o currículo não significa propor um currículo diferenciado, mas 

adequar aquele conteúdo, aquele tempo previsto para aprendizagem à realidade de seu 

grupo de estudantes. 

A compreensão da existência de diferentes caminhos para a aprendizagem fará 

com que o professor pense o processo de ensino e busque recursos distintos que 

favoreçam a aprendizagem, ainda que em tempos diferenciados. Isso requer um 
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profissional embasado teoricamente para justificar as suas decisões e devidamente 

implicado com a realidade dos seus alunos e com o seu processo de aprendizagem. 

 

 
Considerações Finais 

Não há dúvidas de que todos os indivíduos têm direito a uma educação de 

qualidade. No entanto, a dúvida que mais preocupa é como construir essa escola 

inclusiva, de qualidade para todos. 

A inclusão educacional requer professores preparados para atuar na diversidade, 

compreendendo as diferenças e valorizando as potencialidades de cada estudante de 

modo que o ensino favoreça a aprendizagem de todos. 

A inexistência desta formação gera o fenômeno da pseudoinclusão, ou seja, 

apenas da figuração do estudante com deficiência na escola regular, sem que o mesmo 

esteja devidamente incluído no processo de aprender. Estar matriculado e frequentando 

a classe regular não significa estar envolvido no processo de aprendizagem daquele 

grupo. 

Assim, para que a inclusão se efetive os professores precisam investir nas 

potencialidades de aprendizagem de seus alunos, atendendo as suas necessidades e 

propondo atividades que favoreçam o seu desenvolvimento. 

É importante perceber que a inclusão postula uma reestruturação do sistema de 

ensino, com o objetivo de fazer com que a escola se torne aberta às diferenças e 

competente para trabalhar com todos os educandos. 

A formação continuada possibilita ao professor a atualização e a transformação 

de sua prática profissional. O acesso ao conhecimento e o exercício da reflexão 

permitem a ressignificação dos princípios e a possibilidade de mudar os paradigmas já 

construídos.  

É preciso refletir sobre a qualidade da formação e as opções de atualização 

profissional. A educação para a diversidade pressupõe a preparação do professor e do 

sistema educacional com a: a valorização profissional do educador, por meio de apoio e 

estímulo; o aperfeiçoamento das escolas, para a oferta do ensino; o apoio e parceria da 

Educação especial e a promoção do trabalho em equipe. 
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GT7 EDUCAÇÃO BÁSICA E FORMAÇÃO DOENTE  

 

EDUCAÇÃO BÁSICA: PLANEJAMENTO INTERDISCIPLINAR NA 

ALFABETIZAÇÃO MULTISSERIADA EM ESCOLAS DO/NO CAMPO, 

ÁGUAS E FLORESTAS NA AMAZÔNIA 

 

Waldileia do Socorro Cardoso Pereira1 
Luiz Bezerra Neto2 

 

Resumo 

O artigo resulta de pesquisa realiza em pós-graduação lato sensu sobre Alfabetização e 
letramento na área rural. O tema se insere na discussão proposta no Grupo de Trabalho 
7 - Educação básica, trabalho e formação docente pelo teor de sua própria 
intencionalidade que é dialogar sobre a organização prática e teórica da educação 
básica, aqui especialmente sobre escolas situadas em área rural na Amazônia brasileira. 
O objetivo geral foi contribuir junto ao processo de alfabetização em turmas 
multisseriadas que atendem anos iniciais (1º ao 3º ano) nas escolas públicas municipais 
situadas em área rural sob a direção da Secretaria Municipal de Educação de Manaus - 
SEMED/AM. O problema norteador foi relativo às dificuldades no processo de 
alfabetização nas turmas multisseriadas em escolas da área rural anos iniciais da 
educação básica. Os procedimentos metodológicos foram: leitura dos referenciais, 
organização da coleta de dados com escuta dialógica junto aos professores das escolas 
(II Fórum Municipal de Educação do Campo 2017 na SEMED/AM), após a escuta foi 
elaborado coletivamente modelo de planejamento interdisciplinar multisseriado, em 
seguida realizamos oficina de orientação para os multiplicadores junto aos professores, 
no caso, os assessores pedagógicos que atendem diretamente as escolas. Os modelos 
foram encaminhados para escolas por meio da orientação pedagógica durante assessoria 
realizada pela Divisão de Ensino Fundamental junto a Divisão Distrital Rural que atua 
diretamente nas escolas. O pensamento dialético marxista foi norte da pesquisa 
seguindo a leitura do mesmo em Jose Paulo Neto (2011) Demo (2006) e Minayo (1994). 
O referencial traz a leitura de Caldart (2004), Bezerra (2010) Hage (2011) no que tange 
ao entendimento do conceito Educação do/no Campo, e, em Ferreiro & Teberosky 
(1999) a questão da alfabetização, em Japiassu (1979) e Fazenda (1995) a discussão 
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sobre interdisciplinaridade entre outros autores. O impacto esperado de acordo com 
proposto no objetivo foi contribuir no processo de alfabetização das turmas 
multisseriadas, e, nesse sentido conseguimos responder de certo modo ao problema, 
todavia foi possível compreender que muito ainda precisa ser feito para qualificar a 
educação básica nessas escolas. A pesquisa traz destaque intencional para Educação 
do/no Campo, águas e florestas e seus enfrentamentos pedagógicos como o processo de 
alfabetização nas turmas multisseriadas, situa as especificidades desse ensino no cenário 
das politicas publicas do sistema municipal de educação. 
 
Palavras-chave: Plano pedagógico. Educação na área rural. Politicas Públicas. 

 

1. Introdução  

          O presente artigo é resultante de pesquisa realizada no âmbito de pós-graduação 

lato sensu com a pretensão de discutir questões voltadas para a organização pedagógica 

de escolas situadas em área rural no município de Manaus no estado do Amazonas, teve 

como foco questões voltada para alfabetização em turmas multisseriadas que atendem 

anos iniciais (1º ao 3º ano) da educação básica. Nossa intencionalidade na temática se 

constitui do próprio fazer pedagógico como coordenação do grupo de trabalho em 

educação do campo, águas e florestas na Divisão de Ensino Fundamental – DEF, este 

no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Manaus – SEMED/AM. O problema 

norteador esteve relacionado às dificuldades encontradas no processo de alfabetização 

em turmas multisseriadas nas escolas da área rural especialmente nos anos iniciais da 

educação básica. O método dialético marxista foi nossa lente para análise e 

procedimentos, seguimos a leitura do referido método a partir de José Paulo Neto 

(2011) Demo (2006) e Minayo (1994). Os procedimentos metodológicos foram: leitura 

dos referenciais, organização da coleta de dados com escuta dialógica junto aos 

professores das escolas durante o II Fórum Municipal de Educação do Campo realizado 

em 2017 na Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED/AM), após a escuta 

foram elaborados coletivamente (técnicos e professores) modelos de planejamentos 

interdisciplinares para aplicação em turmas multisseriados. Em seguida realizamos 

oficina de orientação para os professores técnicos da secretaria que atuaram como 

multiplicadores junto aos professores das escolas durante o assessoramento pedagógico. 

Os assessores pedagógicos que atendem diretamente as escolas, seja na área ribeirinha 

ou rodoviária, por meio da assessoria pedagógica socializaram o plano nas escolas. A  

orientação para essa ação em relação a municiar os assessores das escolas, foi feita pelo 
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grupo de trabalho em Educação do/no campo na Divisão de Ensino Fundamental 

durante reunião.  

          O impacto alcançado de acordo com projeto da pesquisa, foi essencialmente 

contribuir com as práticas pedagógicas direcionadas para alfabetização nas turmas 

multisseriadas anos iniciais da educação básica em escolas acima citadas. A base 

epistemológica teve aporte nas leituras reflexivas de Caldart (2004), Bezerra Neto 

(2010), Hage (2011) no que tange ao entendimento do conceito Educação do Campo, ou 

Educação no Campo como um novo paradigma que pretende dar identidade aos 

processos formativos na área rural. No tocante ao processo de alfabetização a leitura de 

Ferreiro & Teberosky (1999) nos situa e sinaliza os caminhos desbravados pelos 

trabalhadores da educação para compreender o fenômeno cognitivo da aprendizagem 

dos fonemas e grafemas e seu uso social, e, no diálogo com Japiassu (1979) e Fazenda 

(1995) obtém-se clareza sobre o planejamento interdisciplinar, sobre a 

interdisciplinaridade como eixo facilitador da engrenagem para junção de conteúdos 

disciplinares e no caso das turmas multisseriadas, a junção de anos de ensino em mesma 

classe. Entendemos que a invisibilidade historicamente dada ao trabalho pedagógico nas 

escolas do campo, águas e florestas faz com que as dificuldades do trabalho docente 

sejam de certo modo consideradas pelos sistemas educacionais como irrelevantes. Foi 

possível depois da análise feita diante dos dados, concluir sobre a necessidade de 

municiar o professor com alternativas pedagógicas e como o planejamento 

interdisciplinar traz essa expectativa. Acreditamos no possível  trabalho articulado para 

melhoria da alfabetização em turmas multisseriadas e acima de tudo desejamos forjar a 

atenção dos pesquisadores para novos estudos voltados a essa temática que precisa sair 

da invisibilidade. 

1.1 Objetivos 

         Nosso objetivo foi contribuir junto ao processo de alfabetização em turmas 

multisseriadas que atendem anos iniciais (1º ao 3º ano) nas escolas públicas municipais 

situadas em área rural ribeirinha e rodoviária, tais escolas estão sob a gestão da 

Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED/AM). 

 

2. Referencial Teórico 
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Educação do/no Campo, águas e Florestas: bases legais e desafios diante do novo 

paradigma na Educação Básica 

          A Educação do Campo, Educação no Campo trata-se de um novo paradigma que 

vem desbravando espaço na pauta de discussão educacional nacional, regional e local. 

Segundo Caldart (2004) esse movimento educativo surge no seio das lutas dos 

movimentos sociais. Para Bezerra Neto (2010) o debate sobre o tema tem aumentado 

nos últimos anos devido esse envolvimento da academia, da pesquisa, dos movimentos 

sociais, sindicais para então se organizar, se construir uma educação de qualidade para 

as populações que vivem e trabalham em áreas rurais, no campo, nas margens dos rios, 

nas florestas, uma educação do campo. De fato, o conceito Educação do Campo no seio 

da Educação Básica ainda caminha em processo de consolidação o que na leitura de 

Caldart (2004), significa além de uma modalidade de ensino, a luta por direitos dos 

povos do campo, todavia, ainda precisa de muito trabalho para que sejam efetivadas 

como algo importante e impactante na realidade educacional e nas politicas públicas 

educacionais. As escolas e populações do campo possuem sua singularidade inserida na 

diversidade especialmente na região Amazônica, segundo afirma Oliveira (2017) e 

Santos (2014) as populações do campo na região da Amazônia são ribeirinhos, 

pescadores, índios, remanescentes de quilombos, atingidos por barragens, assentados, e 

ainda populações que residem às margens da sociedade em todas as cidades 

amazônicas, e grande parte dessa população encontra-se em estado de desemprego ou 

empregados em estado de exploração, além de trabalhadores do mercado informal. As 

legislações existentes não têm garantido direitos a essas populações conforme proposto. 

Dentre bases legais a Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional (LDBEN) 

9394/1996, em vigor, no que tange a educação básica, contribui na desocultação da 

Educação do Campo ao menos nesse âmbito legal, ao afirmar o direito de acesso e 

permanência na Educação Básica para todas as populações do campo. A LDBEN 

9394/1996 em seu Artigo 23º afirma possibilidade de organização diferenciada para 

escolas situadas em área rural, tal organização pode ser feita por meio de ciclos, séries, 

alternância de períodos de estudo assim como calendário diferenciado segundo afirma a 

seguir: 

§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de 
transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo 
como base as normas curriculares gerais. 
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§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, 
inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, 
sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. 
 

         Assim sobre a necessidade de adaptações do currículo para essas escolas situadas 

em área rural, todavia não excluindo os saberes clássicos, nota-se no artigo 28º da 

LDBEN 9394/96 que os conteúdos e metodologias devem ser adequados as 

necessidades da área rural, que a organização pedagógica também deve ser em virtude 

da realidade, e ainda, prevê que o fechamento de escolas na área rural deverá ter 

algumas prerrogativas. De modo que outras bases constituem o arcabouço legal como 

Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 205 que trata do direito a educação, o 

Parecer da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação de número 

36 de 2001 que trata das Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas escolas do 

campo, Resolução do Conselho Nacional de Educação de número 1 de 2002 que trata 

das Diretrizes para Educação do Campo, Resolução número 4 de 2010 da Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação que trata das Diretrizes Nacionais 

da Educação Básica onde reconhece como modalidade a Educação do Campo, Decreto 

de número 7.352 de 2012 que trata do Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária – PRONERA e Portaria de número 86 de 2013 que instituí o Programa 

Nacional de Educação do Campo – PRONACAMPO.  

 As turmas multisseriadas e o processo de alfabetização como desafio pedagógico 

na Educação do Campo 

         A organização das turmas no modo multisseriado é uma realidade histórica 

presente na área rural, tal processo de organização pedagógica busca agrupar estudantes 

de várias idades e anos/series de ensino em uma mesma sala de aula atendida por um 

professor unidocente. Segundo Hage (2010) isso faz parte da própria história da 

educação do campo nacional, Hage (2007) afirma ainda que 64% das turmas nas escolas 

em área rural no Brasil são multisseriadas, a multisseriação em escolas do campo nas 

muitas comunidades distantes dos centros dos municípios, significa o estado presente, 

significa a própria politica pública presente. A multisseriação das turmas na escola do 

campo ocorre devido ao baixo número de estudantes residentes e matriculados nas 

escolas em cada comunidade, isso faz com que esse quantitativo por ano/série não 

alcance o quantitativo estabelecido para formação de turmas pelo padrão do sistema 

2604



 

 

educacional nacional que é em média a partir de vinte (20) estudantes por ano/série. As 

turmas assim denominadas apresentam mais do que um sistema de organização 

pedagógica, mas, e acima de tudo, trata-se de grande desafio pedagógico para 

professores que nelas atuam. Estes professores precisam planejar atividades e 

acompanhar o ensino aprendizagem de estudantes dos vários anos/séries presentes em 

sua turma. A frente desse desafio encontram-se várias questões tais como; a) Qual o 

planejamento certo para uma sala multisseriada? b) Como se dará o aprendizado dos 

estudantes? c) Quais as estratégias cabíveis para atender toda demanda apresentada 

pelos estudantes?  

         Para entender e responder tais questões, primeiramente é preciso entender o 

contexto politico que forja essa inquisição docente e torna precária a escola,  

desqualifica tal organização nas escolas do campo, de acordo com Calazans (1993) as 

politicas públicas educacionais para as escolas do campo se iniciam fortemente a partir 

do século XX, e, por meio de incentivos para formação técnica agrícola da população do 

campo, o objetivo era apenas formar mão de obra para suprir as necessidades 

desenvolvimentistas do momento econômico do país. A organização multisseriada vai 

ter sua visibilidade como organização legal no artigo 28 da LDBEN 9394/1996, todavia 

é parte da escola do campo desde sua fundação histórica. Existem aspectos divergentes 

e convergentes sobre as turmas multisseriadas, Parente (2014, p.58) afirma que “a 

escola multisseriada é uma opção de organização que atende a um número reduzido de 

sujeitos, num espaço pequeno e com poucos profissionais, pode ser 

caracterizada como política de democratização do acesso à educação, ainda que 

tenha relegado para segundo plano, as necessárias opções pedagógicas”.  A própria 

forma como se constitui a comunidade onde a escola se insere seja pela distância que se 

encontra da área urbana, seja pelo seu processo de produção de sobrevivência 

econômica, pela cultura, pela religiosidade entre outros aspectos influenciam o fazer 

pedagógico e gerenciamento educacional. Sobre a alfabetização, para Ferreiro (1996) a 

mesma precisa acontecer em ambiente social, o que de fato ocorre na escola do campo 

tendo em vista que nas comunidades, de modo geral as escolas são espaços de 

convivência social também. Dessa maneira, é evidente que a escola nas comunidades 

rurais carrega em si relações sociais indispensáveis à própria vida dos sujeitos. A escola 

nas comunidades em muitos casos é expressão da presença e atenção do estado e suas 
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politicas públicas junto a essas populações, nisso, ressalta-se que as práticas sociais e 

todas as informações com ela vinculadas, grosso modo, não são recebidas de modo 

passivo pelos estudantes e comunitários. A escola e seu processo alfabetizador não se 

resume ao saber do conhecimento clássico das ciências, a escola também é um espaço 

de disputa. 

         No próprio processo de alfabetização, notam-se historicamente transformações, a 

alfabetização tem sido alvo de estudos, seja sobre seus fundamentos ou metodologias, e, 

dentre os métodos pedagógicos muito utilizados no decorrer dos trabalhos pedagógicos 

temos o método sintético, o método analítico e o método misto como predominantes. 

Soares (1998) afirma que meados dos anos 80 esses métodos analíticos e sintéticos vão 

receber muitas criticas. Nisso, surgem em relação ao processo de alfabetização, os 

estudos realizados por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, pesquisadoras que vão se 

debruçar sobre o tema e desenvolver a conhecida teoria Psicogenética, ou seja, a 

Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO & TEBEROSKY, 1999; FERREIRO, 

1999), nesse modo passam a orientar novas práticas de alfabetização. Diante das novas 

concepções surgem também novos olhares sobre alfabetização, começa-se a identificar 

que o processo de escrita alfabética não se reduz meramente a um código em que o mais 

importante é a memorização e repetição como processo alfabetizador. O novo olhar 

apresentado por Ferreiro e Teberosky (1999) propõe a concepção da língua escrita com 

características notacionais alfabéticas. Segundo Soares (1998) no estado nacional 

brasileiro em 1990 também foi incluído o conceito de letramento como um elemento 

que se incorpora ao processo de alfabetização. Todavia apesar de distintos elementos da 

mesma função que é municiar os estudantes a ler, escrever e intervir socialmente no 

mundo, a alfabetização e o letramento seja procedimentos distintos, todavia, juntos no 

proposito, conforme Soares (1998). Para Ferreiro existem níveis de desenvolvimento do 

processo de escrita tais como nível de diferenciação entre desenho e escrita, nível de 

utilização de letras sem correspondência com valor sonoro, nível de identificação da 

necessidade de uso de uma letra para cada silaba na palavra e nível em que o estudante 

passa da hipótese silábica para alfabética. Entendemos que os níveis acima descritos 

pela autora, são referentes ao desenvolvimento da escrita como um processo gradual de 

notação da linguagem. Trata-se de desenvolver a consciencia metalinguística e suas 

dimensões como a consciencia fonológica e fonêmica como elementos importantes para 
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a iniciação do estudo da língua escrita.  Nas escolas do campo especialmente em turmas 

multisseriadas o processo se coloca mais desafiante no sentido que, apenas um professor 

unidocente é responsável pela aprendizagem ao mesmo tempo de vários anos/ séries em 

sua turma.  Esses professores além de alfabetizar estudantes do 1º e 2º ano, também 

ministram os conteúdos de oito (8) disciplinas para outros anos/séries. Diante desse 

panorama acrescentam-se as deficiências do sistema educacional em relação à estrutura 

física das escolas e o próprio apoio pedagógico. Nisso om intuito de contribuir no 

trabalho pedagógico, toma-se a organização interdisciplinar como possível alternativa 

didática. 

A interdisciplinaridade e o planejamento nas salas multisseriadas 

         O trabalho interdisciplinar requer do professor postura de ação para além do que 

está previsto no cronograma oficializado pelo sistema educacional, segundo Paviane 

(2008) sobre a interdisciplinaridade (apud BONATTO 2008): 

A origem da interdisciplinaridade está nas transformações dos modos de 
produzir a ciência e de perceber a realidade e, igualmente, no 
desenvolvimento dos aspectos político administrativos do ensino e da 
pesquisa nas organizações e instituições científicas. Mas, sem dúvida, entre 
as causas principais estão a rigidez, a artificialidade e a falsa autonomia das 
disciplinas, as quais não permitem acompanhar as mudanças no processo 
pedagógico e a produção de conhecimento novos (PAVIANI, p.14, 2008). 

 

          A interdisciplinaridade é uma estratégia pedagógica que se coloca para 

desenvolver um trabalho agregador no âmbito da sala de aula, de modo a refutar a 

fragmentação dos conhecimentos imposta pela matriz curricular que se organiza de 

modo estanque. Na realidade das escolas do campo e das salas multisseriadas torna-se 

mais emergente a necessidade de se elaborar um fazer interdisciplinar no sentido de 

poder dar conta e resposta ao objetivo social da escola que é oportunizar a formação 

cidadã dos sujeitos com ensino e aprendizagem de qualidade. A sala multisseriada em si 

já se constitui em ambiente interdisciplinar pelo fato de que se compõe de diferentes 

anos de ensino além de diferentes idades dos estudantes que a compõe. Além da 

heterogeneidade de sujeitos, esses e outros aspectos são fundamentais para pensar a 

organização do planejamento das aulas do professor.  O planejamento interdisciplinar 

tem como base um movimento pedagógico, que segundo Fazenda (1995), surgiu de 

forma significativa na Europa na década de 1960, no período em que era reivindicado 
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um novo estatuto de universidade e nova organização para a prática pedagógica nas 

escolas. Essencialmente se desejava naquele momento como ainda hoje, se quer romper 

com o modelo de organização dos conteúdos disciplinares divididos em planos de aula 

separados, e, muitas vezes completamente alienado das situações reais do dia a dia da 

escola e dos próprios estudantes e professores. Diante do somatório de conteúdos e 

tempo determinado para ministrá-los em sala de aula, o planejamento interdisciplinar 

surge como estratégia para dinamizar a complexidade de processos como a 

alfabetização em muitos níveis. É indicado para viabilizar o cumprimento do currículo 

na escola pelo professor. Para Japiassu (1979) a interdisciplinaridade tem se 

caracterizado pela intensa relação de trocas entre professores também pelo nível de 

interação entre conteúdos disciplinares. Traz possibilidade de integração entre 

conteúdos disciplinares trabalhadas especialmente em projetos didáticos ou sequencias 

didáticas.  Destaca-se que os componentes curriculares são a estrutura do currículo 

escolar, e no que tange ao projeto didático, os conteúdos dos componentes curriculares 

deverão responder ao problema identificado e deverão ser trabalhados a partir do tema 

gerador. Os componentes curriculares trabalhados também contemplam o previsto na 

proposta curricular. Os objetivos do planejamento devem contemplar os direitos de 

aprendizagem dos estudantes conforme preconizado na Base Nacional Comum 

Curricular, além das habilidades e competências previstas na proposta curricular de 

modo integrador e sistêmico. 

         O planejamento interdisciplinar possui elementos característicos como: a) as 

disciplinas buscam resolver um problema comum do contexto social da escola; b) o 

planejamento é realizado de modo coletivo; c) as disciplinas reconhecem suas 

limitações; d) uma disciplina não supera ou sobrepõem-se a outra; e) o foco não é a 

disciplina e sim o tema integrador; f) as disciplinas se unem para alcançar objetivos 

comuns; g) o tema integrador envolve todos os conteúdos disciplinares; h) o estudante 

reconhece a importância de uma formação integradora. O plano desenvolvido na escola 

deve partir de interesse coletivo inserindo os conteúdos disciplinares em aprendizagem 

da totalidade da própria realidade história dos sujeitos. Deve existir a escuta junto aos 

estudantes, troca de ideias com pares, verificar quais conteúdos poderá utilizar com as 

temáticas escolhidas, precisa considerar conceitos que podem ser explorados pelas 

disciplinas coletivamente.  Para efetivação desse plano pedagógico, alguns elementos 
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precisam ser fortalecidos tal como tema gerador. Este surge como elemento a partir de 

problematização coletiva e reflexiva sobre a realidade. O tema gerador não 

necessariamente deverá ser um dos temas sociais contemporâneos previstos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs é preciso envolver um ou mais temas sociais, 

a abrangência do trabalho pedagógico tem diversas abordagens a partir de temas como 

exemplo “Família”.  São temas sociais contemporâneos; saúde, orientação sexual, meio 

ambiente, pluralidade cultural, orientação para o transito, ética, trabalho e consumo, 

educação fiscal, diversidade e valorização do idoso. Os componentes curriculares, ou 

conteúdos disciplinares deverão responder ao problema identificado e deverão ser 

trabalhados a partir do tema gerador, os professores devem planejar juntos. Estes podem 

ser acrescidos se os conteúdos previstos para cada bimestre de ensino forem esgotados 

em tempo hábil.  

        Atualmente, embora com fortes controversas, a gestão pública educacional está em 

processo de instituição da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a base se 

apresenta legalmente na conjuntura educativa pela Resolução número 02 de dezembro 

de 2017 do Conselho Nacional de Educação – CNE com aporte também na Constituição 

Federal - CF de 1988 em seu artigo 205º, assim como no Plano Nacional de Educação – 

PNE de 2014. Ambos os documentos ressaltam a importância de um documento basilar 

curricular em âmbito nacional para garantir o alcance das metas previstas para educação 

desde o ano de 2014 ao ano de 2024 no decênio do próprio PNE 2014. Existem muitos 

aspectos a serem discutidos nessa relação, todavia não sendo esse nosso proposito no 

momento, destacamos nessa proposta da nova base a parte diversificada, cuja proposta é 

oportunizar a regionalidade, sem, contudo retirar todo arcabouço do conhecimento 

clássico. Feita a explanação sobre os diversos tópicos que norteiam a pesquisa, 

seguiremos relatando os caminhos percorridos para alcançar os objetivos propostos 

considerando sempre que toda temática em escolas do campo ainda é um espaço a ser 

desvendado pelos pesquisadores. 

3. Procedimentos Metodológicos 

         De acordo com Minayo (2006) a metodologia de pesquisa significa muito mais 

que a orientação de procedimentos (técnica) e teoria (conteúdo) que direcionam o 

processo de coleta de dados, análise e resultados, para essa autora a metodologia 

significa também o modo como o pesquisador observa o fato e como é sua postura de 
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pesquisador diante do fato pesquisado. Disso decorre a escolha pelo método dialético 

como balizador do processo privilegiando o olhar sobre a totalidade, considerando os 

dados por categorias gerais e especificas. Segundo Neto (2011) a dialética em Marx 

significa dizer que o sujeito tem papel essencial e ativo no entendimento e apreensão 

não apenas da aparência do objeto de estudo, mas, de toda sua essência, sua dinâmica. 

Situados nesse prisma utilizamos os registros como dados, quais proporcionaram a 

articulação entre o referencial teórico, leitura realizada dos documentos, observações e 

escutas realizadas com professores e assessores pedagógicos.  Para Minayo (2002) o 

entendimento dos dados coletados a partir do prisma dialético, nos permite identificar a 

interioridade e a exterioridade do fato, ambas como parte constitutiva do fato a ser 

estudado. Para Pedro Demo (2006) a dialética é um método que consegue maior alcance 

no estudo das questões sociais, tais estudos têm características subjetivas e objetivas 

onde os aspectos qualitativos como quantitativos se complementam. Aplicando-se o 

método, os procedimentos metodológicos foram: leitura dos referenciais, organização 

da coleta de dados com escuta dialógica junto aos professores das escolas, após a escuta 

foram definidas as categorias recorrentes que indicavam as maiores dificuldades no 

fazer pedagógico nas turmas multisserie tendo a alfabetização como ponto central. Após 

esse momento, reunimos o grupo de trabalho em Educação do/no Campo e com a 

contribuição de professores especialistas, foi elaborado modelo de planejamento 

interdisciplinar. Esse modelo foi socializado em oficina aos assessores pedagógicos que 

atuam diretamente nas escolas, esses técnicos por sua vez, foram incumbidos de 

multiplicar nas escolas junto aos professores. O planejamento multisseriado foi 

implementado nas escolas, e, após esse processo foi realizada reunião para discutir os 

resultados da utilização do mesmo. O retorno da aplicação do plano foi apresentado 

pelos assessores de acordo com acompanhamento realizado, esses apresentaram tanto as 

dificuldades postas pelos professores assim como os avanços alcançados.   

         Para substanciar a pesquisa foi realizada leitura de relatórios e registros obtidos na 

Secretaria também com acompanhamento e observação no instrumento de 

acompanhamento pedagógico. A pesquisa teve abordagem qualitativa, os instrumentos 

de coleta foram: caderno de campo; fichas para documentos de registro relativos ao 

processo de alfabetização; fichas para inserir as leituras feitas no referencial 

bibliográfico. Os resultados seguem conforme as considerações abaixo. 
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4. Resultados 

          Os resultados apontados logo incidem que é preciso construir novas bases 

pedagógicas seja de modo teórico e prático para efetivamente contribuir com o trabalho 

em turmas multisseriadas especialmente no processo de alfabetização. Considerando a 

diversidade e adversidades existentes de diferentes modos na realidade rural, urge a 

organização e preocupação com alternativas pedagógicas e organizações curriculares de 

modo que possa subsidiar o fazer dos professores. Nossas considerações partem da 

análise feita com base na leitura do referencial teórico, na observação durante 

assessoramento, nos documentos de registro da secretaria, na escuta juto aos 

professores, no trabalho de elaboração coletiva dos modelos de planejamento e sua 

implementação nas escolas. Os passos que seguimos trouxeram elementos que nos 

possibilitaram maior aproximação com a realidade que envolve o trabalho nas escolas 

do campo, em especial, ao fato da alfabetização em multisserie e aplicação do 

planejamento interdisciplinar. A partir da discussão junto aos professores durante os 

trabalhos desenvolvidos no II Fórum Municipal de Educação do Campo realizado em 

2017, foi possível identificar as dificuldades pedagógicas especialmente para alfabetizar 

em turmas multisserie. Alguns elementos destacados nas falas foram: a) falta de 

materiais pedagógicos para dar suporte ao trabalho; b) falta de formação continuada 

sobre atuação em turmas multisserie e; c) Falta de condições físicas adequadas para o 

atendimento nas escolas; d) Organização pedagógica não diferente das turmas com 

único ano/série. 

            Após a implementação do plano tivemos acesso ao resultado da percepção dos 

professores, conforme exposto por assessores das escolas em reunião para avaliar a 

aplicação, em que foram apontadas seguintes questões como ser o plano um instrumento 

que pode ajudar na superação das dificuldades do planejamento das atividades, mesmo 

porque sua organização permite a união de vários conteúdos em uma mesma atividade 

pedagógica e que este contribuiu no cumprimento do currículo com oito (8) 

componentes disciplinares (Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Arte, 

Educação Física, Ensino Religioso e Ciências). Deve-se considerar também alguns 

elementos bem perspectiveis no processo de multisseriação, seja, o professor é 

unidocente atende em uma só turma estudantes de vários anos/séries, ele tem a mesma 

carga horária dos outros professores que atuam com estudantes de apenas um ano/série, 
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o professor da multisserie tem que cumprir todos os oito (8) componentes curriculares 

dos vários ano/séries no mesmo de tempo de aula que o outro professor que atua com 

apenas um ano/série, a sua formação inicial não prepara o professor para atuar na 

multisserie, o currículo não é pensado na perspectiva da multisseriação na escola do 

campo e finalmente os instrumentos pedagógicos são transplantados da escola urbana 

para escola do campo sem contextualização. 

               Outros aspectos também foram postos como sugestão para melhorar a 

utilização do planejamento interdisciplinar, tais como: a) repensar outra forma para 

registrar os conteúdos trabalhados diariamente nos documentos legais como o diário de 

classe; b) elaborar um guia de utilização do planejamento interdisciplinar; c) formação 

continuada especifica para esse fim.  Nossa análise nesse pontua a necessidade de se 

rever os documentos organizativos das aulas nessas turmas. A contribuição da pesquisa 

para resolução dos problemas pontuados após a escuta foi programar o plano já descrito 

e após isso, de acordo com as dificuldades vistas durante implementação foi elaborado 

um guia para auxiliar os professores na utilização do planejamento interdisciplinar nas 

turmas multisserie.         

        

5. Considerações Finais 

         Diante do exposto, considera-se que apesar de muitos avanços na luta pelo 

reconhecimento das especificidades referentes à Educação do Campo, ainda temos 

muito caminho a caminhar, nota-se a partir dos pontos resultantes que de modo geral os 

modelos urbanos são transplantados para as escolas em área rural sem nenhuma 

modificação ou contextualização.  De um lado temos a questão destaque da pesquisa 

que é a alfabetização em turmas multisseriadas nos anos iniciais da Educação básica, do 

outro temos a utilização do planejamento interdisciplinar como tentativa de ajuste 

pedagógico para essa demanda, todavia, sabemos que este é apenas um enfoque diante 

de tantos existentes em relação à Educação do Campo. A pesquisa sobre Educação do 

Campo em si representa grande responsabilidade considerando o quantitativo de escolas 

em área rural no Brasil, conforme ultimo censo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Estatística – IBGE, existe cerca de 55.258 escolas situadas em área rural no Brasil 

(IBGE 2017).  

          No município de Manaus, local da pesquisa, a gestão local atende 85 escolas em 

área rural com cerca de 10.000 estudantes (SEMED/DEF 2018). Dessas escolas, o total 
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de 53 encontra-se na zona ribeirinha e 32 na zona rodoviária segundo relatório do 

Comitê Municipal de Educação do Campo (2018), e, grupo de trabalho em educação do 

campo na Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED/DEF 2018). O 

desafio que se apresenta é tamanho, percebe-se a necessidade de ações concretas, seja 

na prática a execução dos direitos já estabelecidos na legislação nacional e local. 

Também se pode afirmar que existe nesse momento certa abertura para elaboração de 

novas politicas educacionais de modo a suprir todas as diversas necessidades pontuadas. 

Nisso a presente pesquisa se coloca como um passo iniciante, ainda que não responda a 

todos os desafios postos, fica para que outros pesquisadores venham também contribuir 

com a temática em questão. 
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[GT7 Educação básica, trabalho e formação docente] 

 

A MULHER E A FORMAÇÃO DOCENTE EM TEMPOS DE TECNOLOGIAS 

ONLINE 

 

Rita Cristiana Barbosa 1 
 

Resumo 

O público feminino da Educação à Distância (EaD), que é majoritário, apresenta 
especificidades de gênero, principalmente com relação à distribuição de tempo e às 
maneiras de aprender e lidar com as TIC. As mulheres que estudam à distância 
distribuem o tempo entre o trabalho assalariado (comumente em dois ou mais turnos), 
os afazeres domésticos, a maternidade, o matrimônio e a formação docente. Além disso, 
muitas participavam da brecha digital de gênero e se tornam incluídas digitalmente a 
partir das experiências na EaD. Este trabalho reflete sobre algumas nuances das 
experiências formativas na modalidade de EaD, de mulheres residentes no campo ou em 
pequenas cidades do Nordeste do Brasil. Trata-se de um recorte da investigação 
doutoral realizada com noventa (90) mulheres estudantes de cursos de Licenciatura da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB Virtual). A pesquisa foi de abordagem 
qualitativa, focada numa perspectiva de gênero, do tipo documental, exploratória e de 
campo. O método de análise utilizado foi a análise textual discursiva de um material 
composto de narrativas coletadas através de vários instrumentos: entrevista presencial e 
online, questionários etc. Para este recorte, utilizou-se por marco teórico obras de: 
Cecília Castaño, José Luís Sanfelice, José Carlos Teatini e Carmen Neves, entre outras. 
As narrativas coletadas e analisadas indicam que algumas mulheres estão 
simultaneamente tendo acesso ao ensino superior e às Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), oportunizado pela EaD e que isso tem despertado novos sentidos 
de pertencimento. Os acessos educacional e digital proporcionaram algumas mudanças 
positivas que se transformaram no desenvolvimento de competências, inclusão digital e 
empoderamento em TIC. Conclui-se que a EaD, além de ser uma das alternativas para a 
formação docente e formação em serviço, pode contribuir para o desenvolvimento 
pessoal e profissional de mulheres por meio da inclusão digital, diminuindo a brecha 
digital de gênero e contribuindo para o empoderamento pessoal. Em geral, elas 
serão(são) professoras da educação básica, o que as tornam responsáveis pela 
continuação da responsabilidade social inclusiva. Atentar para os efeitos empoderadores 
emergidos dos processos de formação é importante para dar continuidade à própria 
emancipação como também de seus alunos e alunas. 
 
Palavras-chave: Educação à Distância. Brecha digital de gênero. Aprendizagem online.  

 

 

 

                                                           
1
 Dra., UFPB, CAPES, ritacristianab@cchsa.ufpb.br. 
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1 Introdução  

Este texto argumenta que a Educação Superior (ES) na modalidade de Educação 

a distância (EaD) pode se constituir em inclusão educacional e digital de mulheres 

residentes no campo ou em pequenas cidades do Nordeste do Brasil. A base empírica do 

argumento provém de uma investigação qualitativa, desenvolvida como tese doutoral2, a 

partir de narrativas de mulheres estudantes dos cursos de Licenciatura da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB Virtual). 

As experiências de EaD desenvolvidas no Brasil têm como objetivo principal 

formar professores(as) que atuam no magistério sem a formação superior e também 

atingir a grande demanda interiorana que não tem acesso à educação superior, situação 

agravada em lugares distantes dos grandes centros e nos estados mais pobres do país. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 havia incluído 

a Educação a Distância (EaD) como regime de ensino em seu artigo 80, o qual postula 

que o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de 

ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 

continuada (BRASIL, 1996).  

A expansão da educação superior e a inclusão digital visam atender às 

exigências da sociedade globalizada e do conhecimento, de acordo com as quais o 

Brasil vem desenvolvendo políticas para ampliar a oferta do ensino superior3, mais 

diversificado e flexível, objetivando expansão com contenção de gastos públicos. 

Ocorre que a maior parte do alunado e dos concluintes dos cursos superiores, no 

contexto dessa expansão é do sexo feminino e se concentra em cursos feminizados 

(ROSEMBERG, 2002), como é o caso das licenciaturas, preparatórias ao magistério. 

Constata-se, também, que as mulheres são menos incluídas digitalmente do que 

os homens. O Mapa da inclusão digital no Brasil revela que o percentual de acesso 

digital (a computador e a computador com internet) de mulheres brasileiras é menor que 

o dos homens: 15,1% menor no caso do uso doméstico da internet e 11,7% menor no 

                                                           
2
 Para conhecer a tese na íntegra ver: <http://tede.biblioteca.ufpb.br/handle/tede/8582>. 

3
 As políticas de expansão do ensino superior no Brasil visam reverter a grande exclusão nesse nível de 

ensino, onde a taxa líquida (frequência do grupo de 18-24 anos) foi de 21,2% (homens) e 29,3% 
(mulheres) em 2018. Ver: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-
agencia-de-noticias/releases/24857-pnad-continua-2018-educacao-avanca-no-pais-mas-desigualdades-
raciais-e-por-regiao-persistem 
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acesso ao computador em geral (NERI, 2012). Segundo Neri (2012, p. 30) homens têm 

18% a mais de chances de acessar do que mulheres com as mesmas características 

observáveis. 

Diante desse panorama, é importante considerar dois aspectos. O primeiro é que 

a EaD baseia-se no uso de artefatos tecnológicos, de tal forma que a(o) discente se 

insere, necessariamente, em dois processos de inclusão: digital e social. O segundo é 

que as tecnologias são, tradicionalmente, um campo de conhecimento e prática 

masculinos (WAJCMAN, 2006).  

Formula-se, então, a problemática que guiou esta aproximação das questões de 

gênero e acesso e inclusão educacional e digital no contexto da UFPB Virtual: como as 

mulheres estão adquirindo formação acadêmica em ambiente virtual e com recursos 

didáticos das TIC se isso requer uso efetivo dos artefatos tecnológicos necessários?  

As respostas nos levam a crer que a EaD pode ser uma porta de inclusão digital 

(e, consequentemente, social), contribuindo para a diminuição da brecha digital de 

gênero, classe e localização geográfica (inter e intranacional), especialmente das 

mulheres, ponto que não tem sido salientado na literatura que trata das TIC e da EaD no 

Brasil. Com efeito, a alfabetização digital de todo o alunado da educação básica 

brasileira atrelada ao currículo acadêmico depende da inclusão digital das professoras e 

professores. 

O texto tem origem em contextos convergentes de investigação e produção 

acadêmica: pesquisa de doutorado realizada junto ao Programa de Pós-graduação em 

Educação – PPGE, da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, com estágio doutoral 

na Universidade de Barcelona, Espanha; pesquisa desenvolvida pelo Programa 

Hispano-Brasileiro de Cooperação entre o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Ação 

sobre Mulher e Relações de Sexo e Gênero – NIPAM, da Universidade Federal da 

Paraíba, e a Universidade de Barcelona, através do Projeto CAPES/DGU n° 040/2012 

intitulado: Gênero e Educação Superior: políticas, narrativas e currículo. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral do estudo foi analisar as experiências e vivências de mulheres 

alunas e ex-alunas dos cursos de Licenciatura da UFPB Virtual, destacando questões de 

inclusão educacional e digital numa perspectiva de gênero.  
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2 Referencial Teórico 

2.1 Brecha digital de gênero 

Os estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) demonstram que pessoas com 

poder econômico baixo são mais excluídas digitalmente. A posição social torna-se, 

então, um dos indicativos da brecha digital, aliados a outros, como sexo, idade, 

nacionalidade, etnia, nível formativo e qualificação profissional (CASTAÑO, 2008; 

2010; 2011; CASTAÑO et al, 2009). 

A brecha digital refere-se ao acesso desigual à informação. Para Pérez Rul e 

Domínguez (2012) as brechas digitais são de três tipos: 1) a exclusão de uso de 

equipamentos digitais; 2) a carência de habilidades digitais e; 3) a péssima 

conectividade.  

Para Castaño et al (2009), porém, há uma brecha digital de gênero, tendo em 

vista que as mulheres se encontram numa posição de desvantagem com relação aos 

homens quando se trata de inclusão digital. A concepção de brecha digital aqui é 

ampliada para fatores como: a falta de oportunidades de uma educação tecnológica; 

atitudes culturais relativas ao uso de computadores e informações; importância do 

conhecimento do idioma inglês e; recursos econômicos e educativos das pessoas para o 

uso da informática (CASTAÑO et al. 2009). 

As brechas digitais decorrem da falta de acesso e uso da internet e da 

informação que ela possibilita criar e socializar, tanto pela escassez quanto pela 

negligência da escola pública no esforço para a inclusão digital. O acesso à internet se 

configura na primeira brecha, o tipo de uso da internet e as competências e 

habilidades em TIC (e-habilidades) se manifesta na segunda brecha e o nível de 

domínio das tecnologias digitais, na terceira brecha digital, amais complexa. Os 

estudos da equipe liderada por Castaño et al (2008; 2009; 2010; 2011), junto ao 

Observatório e-igualdade4, têm denunciado a problemática da brecha digital de gênero 

em todos os níveis em vários lugares da Europa. 

A Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) e o 

Observatório de Sociedade de Informação da América Latina e do Caribe (OSILAC) 

igualmente têm evidenciado tais questões principalmente porque estão atreladas ao 

baixo desenvolvimento econômico das mulheres nos países dessa região.  

                                                           
4
 Espaço promovido e financiado pelo Instituto da Mulher e para a igualdade de oportunidade, Espanha. 

Cf. http://www.e-igualdad.net/ 
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Essa comissão aponta o Brasil como o país da América Latina com o maior 

programa de inclusão digital desenvolvido pelos Ministérios das Comunicações, 

Planejamento e Ciência e Tecnologia. O investimento do governo desde 2005 em 

projetos de inclusão digital passa de 509,2 milhões de dólares e tem como principais 

ações: implementação de rede de telecentros comunitários (Telecentros.BR), ampliação 

dos serviços de telecomunicações rurais e o incremento do acesso à banda larga nas 

escolas públicas já que a educação é a principal variável que determina o acesso. Mas 

isso não se tornou realidade em todo o país. 

 

2.2 A EaD como agente de inclusão digital 

A EaD encontra-se com importante papel de promover inclusão digital. O 

Ministério da Educação (MEC), através da Secretaria de Educação a Distância (SEED), 

e mais recentemente da Diretoria de Educação à Distância da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), intensificou um dos 

movimentos de expansão do ensino superior no Brasil investindo na formação docente 

inicial, principalmente de professoras(es) que já lecionam na educação básica sem a 

licenciatura exigida pela LDB de 1996.  Segundo Teatini (2012) são entre 300 e 400 mil 

professores das escolas públicas brasileiras sem formação superior5.  

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) tem concretizado essa expansão por 

meio da EaD. Embora a UAB não seja uma universidade, mas, segundo Alves (2009), 

um consórcio de instituições públicas de educação superior, nem seja aberta, por não 

possuir princípios norteadores desse sistema, pode ser considerada a concretização da 

EaD no ensino superior no país que, por meio da internet, consolidou a propagação do 

ensino a distância. Para esse autor “é certo que rapidamente teremos a inclusão digital 

de praticamente todo o país” (p. 10). É importante observar que tal destaque não é 

encontrado em documentos oficiais, ao contrário, é enfatizada a democratização da 

educação superior, em primeiro lugar, e a formação docente, em segundo. Além disso, a 

política de expansão da EaD não parece atentar para uma formação que possa, como se 

                                                           
5
 Um exemplo do alcance da EaD com este propósito é a formação docente em 52 municípios do Estado 

do Amazonas pelo Programa de Formação do Magistério Indígena/PROIND da Universidade do Estado 
do Amazonas/UEA, num curso desenvolvido por meio de ensino presencial mediado por tecnologia, o 
IPTV (internet protocol television) ou TVIP, método de transmissão de sinais televisivos, que formou 
1.870 pedagogos. Desses, 28% são indígenas (SOUSA & BETTIOL, 2014a, 2014b). 
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referiu Neri (2012), unir esforços para minimizar a brecha digital por meio da educação, 

mesmo que seja direcionada majoritariamente para a formação de professores(as). 

Nesse sentido, a UFPB Virtual, uma das integrantes da UAB, com seus dez 

cursos de Licenciatura6, tem como foco principal a formação inicial de professores(as) 

leigos(as) atuantes nas escolas públicas e também o atendimento de pessoas jovens e 

adultas que residem no interior do Estado e que não têm acesso à educação superior 

pública.  

Tanto a UAB quanto a UFPB Virtual salientam que suas atuações são, 

preferencialmente, direcionadas a professoras(es) que atuam na educação básica, e que 

suas finalidades são expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação 

superior, democratizando o acesso ao ensino superior e requalificando as(os) docentes 

que atuam em outras disciplinas, fortalecendo a escola. Portanto, pretende-se atingir o 

objetivo de “plantar a semente da universidade pública de qualidade em locais distantes 

e isolados” e “incentivar o desenvolvimento de municípios com baixos IDH e IDEB”7, 

garantindo, no caso específico da UFPB Virtual, o “padrão de qualidade da UFPB”8.  

Constata-se que nem em âmbito nacional, nem local, há ênfase na inclusão 

digital por meio da EaD, embora suas características exijam isso inicialmente e/ou 

promovam isso em seu processo. Isso sugere, no primeiro caso, o pressuposto de que 

toda(o) aluna(o) de EaD já inicia o processo incluída(o) digitalmente, portanto, mais 

uma vez pensa-se na(o)estudante ideal. No segundo caso, porém, parece que quem 

consegue cruzar a linha de chegada do curso, tendo entrado “fora do perfil desejado”, 

conseguiu ambas as inclusões: educacional e digital. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A investigação foi qualitativa, do tipo do tipo documental, exploratória e de 

campo, de perspectiva teórico-epistemológica feminista, de tradição narrativo-

biográfica (SANDÍN, 2003). O campo empírico foi a UFPB Virtual, sendo o virtual o 

que existe em potência e não em ato (LÉVY, 1999). Os sujeitos da investigação foram 

mulheres de extrato socioeconômico baixo, excluídas da educação superior e/ou da 

                                                           
6
 Os dez cursos são: Pedagogia, Matemática, Ciências Agrárias, Ciências Naturais, Ciências Biológicas, 

Letras Língua Portuguesa, Letras Libras, Letras Espanahol, Letras Inglês e Computação. 
7
 Índice de Desenvolvimento Humano e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ver em 

https://www.capes.gov.br/uab/o-que-e-uab 
8
 Ver em http://www.uead.ufpb.br/index.php/instituicao/missao/ 
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cultura digital, muitas atuando como professoras leigas. Elas são maioria nos cursos da 

UFPB Virtual porque são preparatórios para o magistério, ocupação essa bastante 

feminizada (CARVALHO, 2010). Elas estão identificadas pelas iniciais de seus nomes 

e alguns itens que as caracterizam conforme autorização. 

A coleta de dados se deu de várias fontes – lugares – e em tempos diferentes. 

Foram captadas narrativas de diversos tipos: narrativas pessoais, entrevistas narrativas 

online síncronas e assíncronas e narrativas autobiográficas, construídas por meio de 

entrevistas realizadas pelo Facebook ou por e-mail, de forma livre ou induzida. A 

pesquisa contou com termos de anuência institucional e termos de consentimento livre e 

esclarecido conforme orientações do conselho de ética da UFPB. 

Optou-se pelo método de análise textual discursiva, um tipo de análise 

qualitativa que está entre a análise de conteúdo e a análise do discurso e que, segundo 

Moraes e Galiazzi (2013), pode tanto inserir-se em um ou em outro tipo de análise. A 

análise textual discursiva se realiza num ciclo composto por quatro estágios: a 

desmontagem dos textos; o estabelecimento de relações; a captação do novo emergente 

e; a construção do metatexto. 

Neste trabalho são apresentados os aspectos contextuais das vidas das mulheres 

que experimentam uma formação profissional à distância na UFPB Virtual, partindo de 

uma categoria de análises: sobre as marcas positivas da formação online, evidenciando a 

unidade de significação sobre: motivação, escolha e inclusão. 

 

4 Resultados 

4.1 Quando um curso on-line representa acesso e inclusão 

Como bem lembra Sanfelice (2006, p. 31), exclusão e inclusão são conceitos 

nossos [atuais] e não se aplicam diretamente a todos os contextos históricos. Para ele, a 

característica da exclusão educacional escolar no Brasil é parte da sociedade que aqui 

foi se consolidando após a chegada dos europeus e que “a inclusão educacional, como 

conceito, como direito, é uma preocupação e também uma necessidade objetiva das 

sociedades modernas e contemporâneas”. Podemos dizer que é “uma dívida social”, 

especialmente com as pessoas mais pobres, as de cor negra e as mulheres. 

Dentre os sujeitos desta pesquisa, muitas mulheres retomaram seus estudos 

depois de alguns anos dedicados aos trabalhos de casa, ao cuidado dos filhos e das 

filhas e, em alguns casos, já como professoras em escolas das cidades, povoados ou 
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sítios onde residem. Fazer essa retomada em um tempo marcado pelo advento das TIC e 

em uma modalidade renovada por tais tecnologias pode ocasionar um estranhamento, 

uma sensação de impotência e insegurança para algumas, uma novidade instigante e 

encantadora para outras, um duplo desafio para todas. 

Os sentimentos relacionados aos processos de acesso e inclusão são relatados 

em duas perspectivas: acesso e inclusão educacional e acesso e inclusão digital; em 

alguns casos as duas perspectivas estão juntas. 

 

4.1.1 Sentidos de pertencimento: acesso e inclusão educacional 

Discorrer sobre sentidos de acesso e inclusão a partir do sentimento da pessoa 

incluída é discorrer sobre o que se passa quando um “bem comum” ou um “bem 

público” é alcançado.  

Sanfelice (2006, p. 34) anuncia que “a inclusão social dos sujeitos, em todas as 

instâncias, passou a ser perseguida no nível das justificativas teóricas, nas garantias 

legais e na elaboração de políticas que a contemplassem”, e foi assim com a expansão 

da educação superior via EaD.  

Na UFPB Virtual, as mulheres alunas relatam uma série de sentimentos ao 

adentrar como beneficiárias de uma política de inclusão que revela um pouco das suas 

particularidades e singularidades:  

[a EaD] veio facilitar o acesso universitário; antes eu não queria mais estudar, 
daí veio essa oportunidade. 
(C.B., casada, 1 filho, professora do Ensino Fundamental – Reside em Boa 
Ventura – Aluna do polo de Itaporanga – Mensagens do perfil da Aprendente 
e pessoais via Facebook – Curso: Licenciatura em Pedagogia – Licenciada). 
 
Está sendo uma nova oportunidade para dar continuidade à busca de novos 
conhecimentos e a possibilidade real de concluir uma graduação. 
(F.G.F., casada, 1 filha, servidora pública municipal da secretaria de saúde – 
Reside em Barra de Santa Rosa – Aluna do polo de Araruna – Mensagens via 
Diário da Aprendente – Curso: Licenciatura em Letras – Cursando). 
 
Agora que eu tenho a oportunidade de me graduar no curso que eu sonhei. 
(A.M.C.X.C., casada, 2 filhas – Reside em Cabaceiras – Aluna do polo 
Cabaceiras – Mensagens do Perfil da Aluna – Curso: Licenciatura em Letras 
– Cursando). 
 
Sou professora, leciono na primeira fase do ensino fundamental, só agora tive 
oportunidade de entrar em um curso superior. 
(E.F.S., casada, 3 filhos, professora do Ensino Fundamental – Reside em 
Cabaceiras [zona rural] – Aluna do polo de Cabaceiras – Mensagens do perfil 
da Aprendente – Curso: Licenciatura em Pedagogia – Licenciada). 
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Algumas aberturas de oportunidades na vida são descritas por elas como, por 

exemplo, melhoria salarial, ascensão funcional, ingresso no mercado de trabalho, 

melhora do acervo de conhecimento acumulado etc., como ilustram as seguintes 

narrativas: 

O curso me trouxe o sonhado diploma e proporcionou mais conhecimento, 
realizar esse curso afetou na minha ascensão profissional. 
(T.A.S., 61 anos, solteira, 3 filhos, professora da 1.ª fase do Ensino 
Fundamental – Reside em São Bento – Aluna do polo de São Bento – 
Mensagens via Google Drive [30/04/2014 16:58:17] – Curso: Licenciatura 
em Pedagogia – Licenciada). 
 
Afetou meu salário. 
(E.N.S., 40 anos, casada, 1 filha e 2 filhos, professora da 1.ª fase do Ensino 
Fundamental – Reside em Patos [zona rural] – Aluna do polo de Pombal – 
Mensagens via Google Drive [13/08/2014 21:55:49] – Curso: Licenciatura 
em Pedagogia – Licenciada). 
 
Consegui esse emprego quando ainda estava no 3.º período. 
(L.C.G.L., 22 anos, solteira, sem filhos, professora do 6.º ao 9.º ano do 
Ensino Fundamental – Reside em Boqueirão [zona rural – Sítio Zacarias] – 
Aluna do polo de Cabaceiras – Mensagens pessoais via Facebook [jun.-
set./2014] – Curso: Licenciatura em Letras – Concluinte). 
 
As oportunidades que apareceram foram várias [...] em todos os setores que 
enviei currículo tive a oportunidade de ser chamada. 
(A.S.S.F., 23 anos, solteira, sem filhos, coordenadora de Educação de Jovens 
e Adultos – EJA – Reside em Araruna – Aluna do polo de Araruna – 
Mensagens pessoais via Facebook [abr.-set./2014] – Curso: Licenciatura em 
Ciências Biológicas – Concluinte). 

 
São sentimentos de contentamento pelo ingresso em um empreendimento que 

certamente afetou ou irá afetar as oportunidades de melhorias de vida e trabalho. O 

acesso é visto como positivo, uma abertura de possibilidades, uma oportunidade, e 

embora seja algo bom, mesmo tendo chegado tardiamente para algumas, não é descrito 

como um direito, exceto para uma única aluna que enfatizou que sua escolha pela EaD 

se deu por ser: “a oportunidade de ter direito ao curso superior”. Para as demais é um 

“presente” do Estado ou de Deus, como muitas se referem. 

Sobrinho (2013, p. 1) afirma que a educação é um bem público e é essencial 

que ela “contribua para que o desenvolvimento da economia e da própria sociedade se 

proceda respeitando o princípio democrático do bem comum”. Esse alerta é necessário 

para que não se atribua à expansão do ensino superior, por exemplo, o sentido de uma 

mera “máquina” a serviço do mercado, tampouco se pense na democratização da 

educação superior apenas como uma expansão quantitativa para impulsionar o 

desenvolvimento econômico, o que é mais provável acontecer em uma sociedade 
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capitalista como a nossa. Todavia, em uma tentativa de se distanciar disso, é preciso que 

se pense “a educação como um bem público e direito social”, que tem a formação de 

sujeitos como alvo essencial e, “por consequência, o aprofundamento da cidadania e da 

democratização da sociedade” (SOBRINHO, 2013, p. 1).  

As narrativas ilustram esse sentido de direito garantido uma vez que a 

experiência da EaD propicia igualdade de acesso. A igualdade social se tornou uma 

exigência a partir do século XX passando a ideia “de que as pessoas devem ser tratadas 

como iguais em todas as esferas institucionais que afetam suas oportunidades de vida: 

na educação, no trabalho, nas oportunidades de consumo, no acesso aos serviços 

sociais, nas relações domésticas e assim por diante” (OUTHWAITE e BOTTOMORE, 

1996, p. 373). Portanto, pensar em acesso e inclusão é pensar em igualdade social a 

partir de individualidades e singularidades. A palavra igualdade pode ser substituída por 

equidade9, quando a igualdade respeita as diferenças representadas pelas singularidades. 

Para Sposati (2010, p. 1) equidade “é um princípio da justiça social que supõe o respeito 

às diferenças como condição para se atingir a igualdade. Esse princípio permite 

demonstrar que igualdade não significa homogeneidade, isto é, o não reconhecimento 

de diferenças entre as pessoas”.  

Nesse sentido, Carlos e Vicente (2009, p. 3-4), ao refletirem sobre a inclusão 

escolar de pessoas jovens e adultas rurais, indagam: “como podemos pensar, desejar ou 

lutar pela inclusão de um dado sujeito, em uma dada realidade, sem considerarmos a sua 

singularidade e a especificidade da realidade na qual deverá ser incluído?” Para eles, 

particularidade e singularidade, identidade e diferença, são constituintes do conceito de 

inclusão. “O singular constitui o em si do particular, o conjunto daquilo que o faz ser 

único e diferente do outro”. Assim, inclusão: 

Assinala a existência concreta de sujeitos e territorialidades particulares e 
singulares; que considera, afirma, valora e confere visibilidade às diferenças 
e às identidades dos jovens, adultos e idosos [...] e da diversidade de 
territorialidades nas quais estão inseridos e produzem e em função das quais 
são constituídos como sujeitos específicos (CARLOS e VICENTE, 2009, p. 
3-4). 
 

                                                           
9
 Há no Brasil um observatório da equidade, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

(CDES): Ver: http://www.cdes.gov.br/observatoriodaequidade/default.php (Site bloqueado em 2019). 
Há também um observatório em equidade de gênero da América Latina, Caribe e Península Ibérica, da 
Comissão Econômica para América Latina (CEPAL): <http://www.cepal.org/oig/#>; Site do Brasil: 
<http://www.observatoriodegenero.gov.br/>. 
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Da mesma forma encontram-se as mulheres desta investigação e suas 

particularidades e singularidades superficialmente apresentadas neste texto. 

 

4.1.2 Novos sentidos de pertencimento: acesso e inclusão digital 

Como já foi dito sobre os ganhos da igualdade social, dentre as oportunidades 

de vida encontram-se as oportunidades de consumo e acesso aos serviços sociais 

(OUTHWAITE e BOTTOMORE, 1996). Ambos podem se relacionar com as TIC 

quando pensamos na aquisição de computador, serviço de internet e no acesso, por meio 

da internet, a livros, documentos, organizações e muitos tipos de serviços. 

Quase todas as mulheres alunas da UFPB Virtual participantes desta 

investigação passaram a ter acesso às TIC com a EaD, não apenas por terem agora à 

disposição um polo e tutores presenciais, mas pelo investimento pessoal, impulsionado 

pela necessidade de continuar no curso optado. Assim elas relatam suas experiências:  

 
A informática veio para minha vida juntamente com o curso, foi quando 
comprei computador, me informatizei, me inseri neste mundo globalizado. 
(S.F.S., 40 anos, solteira, sem filhos(as), Extensionista EMATER – Reside 
em Itabaiana – Aluna do polo de Itabaiana – Mensagens pessoais via e-mail – 
Curso: Licenciatura em Ciências Agrárias – Licenciada). 
 
O curso contribuiu muito com a minha inclusão digital, pois antes [...] eu era 
LEIGA [...] não sabia nem pegar no mouse. 
(M.A.F.F., casada, professora do Ensino Fundamental – Reside em Itabaiana 
– Aluna do polo de Itabaiana – Mensagens pessoais via Moodle – Curso: 
Licenciatura em Pedagogia – Licenciada). 
 
Eu nunca tinha sentado em frente de um [computador], a primeira vez foi 
neste curso [...] depois deste curso comprei um e estou acessando de minha 
casa. 
(G.S.P., 56 anos, viúva, professora da 1.ª fase do Ensino Fundamental – 
Reside em Conde – Aluna do polo de Conde – Mensagens do Diário da 
Aprendente – Curso: Licenciatura em Letras – Cursando). 
 
Antes de prestar o vestibular eu nem tinha computador, depois do resultado 
aprovada, eu comprei e instalei a internet em casa; eu adquiri o computador 
depois que passei na UFPB Virtual. 
(R.N., solteira, sem filhos, – Reside em Caruaru – Aluna do polo de Campina 
Grande – Mensagens pessoais via Facebook [abr.-jul./2014] – Curso: 
Licenciatura em Libras – Cursando). 

 

São comuns as afirmações de que todas as pessoas já vivem incluídas na cultura 

digital e de que não existe mais ninguém, na atualidade, que não tenha tido contato com 

alguma tecnologia digital, especialmente no Brasil, que é o 2.º país de maior acesso 

diário à rede Facebook, onde o governo tem investido na democratização digital com os 
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telecentros10 e programas de inclusão digital; onde há inúmeras lanhouses11; e quando 

vemos computadores chegando às escolas públicas. Difícil é acreditar que alguma 

cidadã brasileira nunca tenha “sentado em frente de um computador” ou “não sabia nem 

pegar no mouse”. Todavia, na minha experiência, especialmente na UFPB Virtual12, 

encontrei muitas mulheres que não haviam tido a oportunidade de vivenciar uma relação 

com as TIC antes do ingresso na educação à distância. Isso corrobora com o argumento 

sobre a brecha digital de gênero (CASTAÑO, 2008; CASTAÑO et al, 2009), fenômeno 

em que as mulheres se encontram em desvantagem com relação aos homens quando se 

trata de inclusão digital. A brecha digital causa brecha cognitiva porque exclui da 

educação (PÉREZ RUL e DOMÍNGUEZ, 2012). 

 

5 Considerações Finais 

Estudantes de EaD são pessoas que trabalham, residem longe das universidades 

públicas e faculdades privadas e geralmente não dispõem de tempo para acompanhar 

um curso presencial. Em se tratando dos cursos de Licenciatura, um grande número são 

docentes leigos(as), isto é, profissionais que lecionam sem a formação adequada. 

O público feminino da EaD, que é majoritário, apresenta especificidades de 

gênero, principalmente com relação à distribuição de tempo e às maneiras de aprender e 

lidar com as TIC. As mulheres que estudam a distância distribuem o tempo entre o 

trabalho assalariado (comumente em dois ou mais turnos), os afazeres domésticos, a 

maternidade, o matrimônio e a formação docente. Além disso, muitas participam da 

brecha digital de gênero e se tornam incluídas digitalmente a partir das experiências na 

EaD. 

A Educação Superior tem grande relevância na sociedade brasileira e no 

mundo globalizado, e é considerada como ponte para o desenvolvimento pessoal e 

                                                           
10

 Segundo o Ministério das Comunicações são espaços "sem fins lucrativos, de acesso público e 
gratuito, com computadores conectados à internet, disponíveis para diversos usos. O objetivo é 
promover o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas, reduzindo a exclusão 
social e criando oportunidades de inclusão digital aos cidadãos” (Cf. 
<https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/comunicacao/SETEL/inclusao_digital/telecentros/TELECENT
ROS.html >).  
11

 Estabelecimento comercial onde as pessoas pagam para utilizar um computador com acesso à 
internet e a uma rede local. Segundo a Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital (ABCID), as 
lanhouses estão cada vez menos populares e enfrentam grande desafio para se sustentarem (Cf. 
<http://www.abcid.org.br/o-desafio-das-lan-houses>). 
12

 Muitas mulheres me contavam no Diário da Aprendente ou em mensagem pessoal via plataforma 
Moodle. A maioria não prosseguiu nos cursos. 
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profissional, que pode contribuir com melhores condições de trabalho e de vida para as 

pessoas. A EaD é uma modalidade que conecta pessoas que estão em lugares e tempos 

distintos e de forma majoritariamente online, com amplo uso de TIC, computadores e 

outras tecnologias emergentes utilizadas para comunicar e difundir informações. As 

mulheres são um grupo que ainda se encontra em posição subalterna na maioria das 

sociedades, incluindo o acesso e domínio das TIC, mas que tem espetaculares 

competências. 

As mulheres que conheci virtualmente e me cederam suas narrativas me 

ensinaram muitas coisas, uma delas é que a EaD pode contribuir para a inclusão 

educacional, digital e social, especialmente quando considera a realidade de seus(suas) 

usuários(as). Para quem prosseguiu os cursos da UFPB Virtual, os acessos educacional 

e digital proporcionaram algumas mudanças positivas que se transformaram no 

desenvolvimento de competências, inclusão digital e empoderamento em TIC. Em 

geral, elas serão(são) professoras da educação básica, o que as torna responsáveis pela 

continuação da responsabilidade social inclusiva. Atentar para os efeitos empoderadores 

emergidos dos processos de formação é importante para dar continuidade à própria 

emancipação como também de seus alunos e alunas. 
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GT8 - Educação, Precarização e Adoecimento 

 

OS MOINHOS SATÂNICOS DA TELEFONIA : CONTROLE E 

ADOECIMENTO NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 

 
Gustavo Gabaldo Grama de Barros Silva1 

 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as metamorfoses no mundo do trabalho 
na contemporaneidade, mais especificamente sobre os novos instrumentos de controle e 
organização do setor de telemarketing na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Bem 
como investigar suas implicações sobre a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras do 
referido campo produtivo. Tendo em vista o crescimento considerável do setor de 
serviços na economia local e mundial, este estudo indica de quais formas se estruturam, 
e quais os sentidos dos mecanismos de dominação e vigilância sobre os operadores de 
telemarketing. Além de observar de que modo essas dinâmicas gerenciais se relacionam 
com o crescente cenário de adoecimento físico e, principalmente, psicológico dos 
operadores de telemarketing. A pesquisa em questão foi realizada entre de maio e 
agosto de 2018, e foram realizadas 20 entrevistas semi-estruturadas com operadores de 
telemarkting de uma empresa de telecomunicações da cidade de Uberlândia. As 
entrevistas foram gravadas com um gravador de voz e posteriormente transcritas para 
serem analisadas em estudos comparativos dos relatos recolhidos. Os principais 
referenciais teóricos utilizados são os escritos de Giovanni Alves (2011) referentes à 
captura da subjetividade nos processos produtivos capitalistas; Christophe Dejours 
(1991) e seus estudos acerca da psicopatologia do trabalho; Selma Venco (2009) e a 
análise do desenvolvimento do setor de telemarketing como campo produtivo autônomo 
e Ricardo Antunes (2000) acerca das metamorfoses do trabalho nas últimas décadas. 
Após o recolhimento e análise dos dados percebe-se como processo de trabalho dos 
operadores de telemarketing é rigidamente organizado por um sistema híbrido de modos 
tayloristas e toyotistas de controle, além de um mecanismo panóptico de vigilância de 
ligações. Na maior parte das vezes os trabalhadores não têm nenhum tipo de controle 
sobre seus processos de trabalho, no que diz respeito às pausas, modos de fala e 
elaboração de scripts. As metas impostas pela empresa, assim como os mecanismos de 
controle e o tratamento do cliente com os operadores são as constantes fontes de 
adoecimento e perda de sentido no trabalho desses indivíduos. Por se tratar de um 
trabalho precarizado e repetitivo (VENCO, 2009), observa-se uma tendência ao 
adoecimento mental por parte dos operadores de telemarketing. Transtornos de 
ansiedade, ataques de pânico e crises depressivas são as alterações mais relatadas pelos 
entrevistados, e esses processos de adoecimento estão fortemente ligados com as 
condições de trabalho do telemarketing. A falta de decisão sobre os processos 
organizacionais do trabalho também contribui diretamente para essa mesma tendência 
de adoecimentos psicológicos entre os trabalhadores do campo (DEJOURS, 1991). O 
presente estudo contribui para a análise do trabalho no setor de serviços, cada vez mais 
                                                             
1 Mestrando em Ciências Sociais, Universidade Federal de Uberlândia, Bolsista CAPES, 
gustavograma97@gmail.com. 
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representativo dentro do capitalismo contemporâneo. Desse modo, pôde-se 
compreender quais os reais modos de exercício desse trabalho, bem como suas 
consequências físicas e psíquicas sobre aqueles que participam desse processo 
produtivo. Além de relacionar causas históricas, econômicas e sociais gerais com o 
surgimento desta forma de produção marcada pela informacionalidade e pela tecnologia 
digital, o trabalho executado por esses indivíduos é indicativo das estruturas 
contemporâneas da vida social. 

 
Palavras-chave: Telemarketing. Sociologia Do Trabalho. Vigilância. Adoecimento. 
 

1 Introdução  

  Quando o pintor e poeta britânico William Blake publicou pela primeira vez o 

poema “E Foram Estes Pés Em Tempos Antigos” como prefácio de sua obra “Milton: 

Um Poema Em Dois Livros” em 1808, a Inglaterra passava por profundas 

transformações econômicas e políticas com a primeira Revolução Industrial. O referido 

poema se baseia em um apócrifo, que conta uma possível viagem de Jesus Cristo com 

José de Arimathea, um pequeno comerciante, pelas terras britânicas. Nesta história, 

Jesus buscava criar uma “Nova Jerusalém” nesta região, onde atualmente se localiza o 

Reino Unido, em um reino de paz e de bondade segundo a tradição cristã. 

Desse modo, tendo em vista tal embasamento teológico de seu poema, Blake 

(2018, p. 32) indica uma oposição entre o plano cristão de construção de um império da 

paz com a realidade social que observava durante seu tempo, indicado no trecho: “E foi 

Jerusalém, construída aqui, /Entre estes escuros moinhos satânicos? ”. Os “escuros 

moinhos satânicos” descritos por Blake como uma contraposição a um projeto de 

fraternidade e liberdade cristã, são comumente interpretados como as primeiras 

indústrias provenientes das primeiras inovações tecnológicas do final do século XVIII, e 

que consequentemente transformaram drasticamente as condições de vida dos sujeitos 

inseridos nos crescentes centros urbano-industriais da Europa. 

Maidment (2001) indica que Blake em seu poema se referia especificamente aos 

Moinhos de Farinha da empresa Albion, que em 1791 foram destruídos por um 

incêndio. Comumente funcionários e cidadãos se referiam a estes moinhos como 

“satânicos”, tanto pela sua produção de farinha adulterada quanto pelas condições 

desumanas de trabalho que seus trabalhadores eram submetidos. Blake observava no 

fenômeno da Revolução Industrial um sistema repressivo que convergia em 

2632



 

 

instrumentos de domínio dos indivíduos e na destruição das relações sociais e da 

natureza (LIENHARD, 1999). 

Quase um século depois, o economista Polanyi (2000) alertou sobre a 

mercantilização do trabalho e das terras com os avanços do capitalismo na 

modernidade, indicando que tal processo formaria uma dominação rígida do mercado 

sobre a sociedade. Polanyi (2000, p. 94), portanto, demonstra que 

“Entretanto, nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal 
sistema de grosseiras ficções, mesmo por um período de tempo muito 
curto, a menos que sua substância humana natural, assim como a 
organização de negócios, fosse protegida contra os assaltos desse 
moinho satânico. (...) Permitir que o mecanismo de mercado seja o 
único dirigente do destino dos seres humanos e do seu ambiente 
natural, e até mesmo o árbitro da quantidade e do uso do poder de 
compra, resultaria no desmoronamento da sociedade” 

Desse modo, Polanyi (2000) utiliza da expressão criada por Blake (2018) para 

indicar os “moinhos satânicos” como as irreguladas e desenfreadas manifestações do 

mercado, e que caso ocorressem de maneira desregulada, trariam consequências 

catastróficas sobre a sociedade. 

Investiga-se, portanto, a configuração atual destes “moinhos satânicos”, 

indicados por Blake (2018) e Polanyi (2000), e quais as suas causas, implicações e 

estruturas no capitalismo contemporâneo. 

 

1.1 Objetivos 

A partir de sugestões investigativas provenientes de tais autores, o presente 

estudo busca compreender como se dão as influências desse mercado, mais 

especificamente das companhias de telemarketing sobre os trabalhadores inseridos 

nesse campo produtivo. Através da análise da relação destas empresas com movimentos 

econômicos globais, assim como procedimentos de controle do trabalho utilizados e as 

consequências sobre a saúde, a subjetividade, a materialidade e sobre as relações dos 

operadores de telemarketing com o trabalho, a sociedade e consigo próprios. 

Busca-se, portanto, analisar de quais formas o setor de telemarketing alia, de 

maneira muito específica, modos tayloristas rígidos e toyotistas flexíveis de controle do 

[R1] Comentário: O seu trabalho, de 
fato, não tem como base estes autores, 
pois eles não estão presentes no seu 
referencial teórico. Eu diria que estes 
autores  serviram de inspiração ou 
forneceram pistas investigativas para o 
seu trabalho.   
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trabalho, indicando não tanto uma oposição entre esses dois modelos organizacionais 

quanto da própria noção entre modernidade sólida e líquida, como aponta Bauman 

(2001). O que se verifica, portanto, é a reconfiguração desses dois modos em uma 

realidade complexa voltada estritamente para a alimentação do Capital. Desse modo, se 

considera que o setor de telemarketing é indicativo das mudanças econômicas e sociais 

ocorridas nas últimas décadas, por ser parte de um campo produtivo em pleno 

crescimento, além de servir de base para a reflexão acerca de novas e velhas 

racionalidades envolventes no mundo do trabalho. Além das implicações sobre a saúde 

do trabalhador que esse modo produtivo possui, e quais as perspectivas que os sujeitos 

envolvidos nesse setor possuem sobre sua ocupação e suas consequências. 

 

2 Referencial Teórico 

O presente trabalho utiliza-se, primordialmente, de autores atuantes no campo da 

Sociologia do trabalho. Entre eles podemos destacar Antunes (2000), especialmente 

seus estudos sobre as estruturações do trabalho contemporâneo em sociedades 

industriais e pós-industriais, e em que medida esses processos relacionam-se com 

fenômenos globais de acumulação. Pode-se destacar também os trabalhos de Alves 

(2011) acerca das consequências subjetivas do trabalho em um modo produtivo 

capitalista, especialmente através da análise do sistema produtivo “toyotista” e de seu 

conceito acerca da “captura da subjetividade” (ALVES, 2011, p. 111). 

Além destes autores, usa-se dos escritos de Harvey (2014) sobre as lógicas e 

desdobramentos da chamada “acumulação flexível”, Foucault (1977) e sua análise dos 

instrumentos de controle, bem como sua aplicação em sistemas distintos e Marx (2014) 

no que toca a análise das relações sociais em uma estrutura capitalista de produção, 

especialmente sobre os prolongamentos desses modelos interacionais sobre os sujeitos 

que os compõem. 

Outros autores referenciados neste trabalho são Venco (2009), primordialmente 

sua análise sobre o desenvolvimento histórico do telemarketing, o perfil dos 

trabalhadores envolvidos nesse campo e as dinâmicas específicas deste campo 

produtivo. Oliveira (2007) também é citada à medida que analisa os trabalhadores de 

telemarketing de Uberlândia-MG, recorte também estabelecido por esta pesquisa, 

principalmente sobre os processos de precarização observados.  
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Por fim, emprega-se diversas análises e categorias desenvolvidas por Dejours 

(1991), especificamente a respeito das relações entre trabalho, em um modo produtivo 

capitalista, e adoecimento da classe trabalhadora, tanto em suas formas psíquicas quanto 

físicas. A partir do estudo de casos observados por Dejours, estabelece-se uma série de 

relações e observações renovadas sobre controle do trabalho e saúde. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa de campo que dá embasamento empírico para a presente investigação 

foi realizada na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, entre os meses de junho a agosto 

de 2018. Durante o período do referido estudo empírico, visitei o principal centro de 

callcenter da cidade em questão, localizado em um shopping center na zona leste do 

município. A escolha do campo de pesquisa mencionado se deu pelo alto fluxo de 

trabalhadores e trabalhadoras neste local e pela expressividade econômico-política que 

este centro possui em relação à economia municipal. 

Após a delimitação da área a ser pesquisada, foram aplicadas primeiramente 

duas entrevistas semiestruturadas piloto com um trabalhador e uma trabalhadora desta 

companhia, de modo a realizar adaptações à forma, sequência e número de perguntas a 

serem aplicadas no seguinte momento da pesquisa. Após os ajustes devidos, a pesquisa 

de campo se construiu a partir de entrevistas semi-estruturadas com 20 trabalhadores e 

trabalhadoras deste setor.  Especificamente aqueles categorizados como “operadores”, 

cuja função principal é anteder chamadas telefônicas visando a resolução de problemas 

técnicos de clientes ou venda de produtos.  

Para participar da entrevista os entrevistados assinaram um termo de 

compromisso que incluía informações gerais da pesquisa no que tange a seus motivos e 

aspirações, e dados sobre o pesquisador. Todas as entrevistas tiveram seus áudios 

gravados e posteriormente transcritos em documentos individuais. 

Deste modo, têm-se uma pesquisa de ordem qualitativa, que utiliza-se de dados 

recolhidos por entrevistas semi-estruturadas, e busca, de modo geral, a análise dos 

relatos, ações, representações e sentidos do trabalho informados pelos entrevistados. A 

partir das indicações elaboradas pelos operadores de telemarketing observou-se 
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recorrências acerca dos instrumentos de controle empregados bem como das 

consequências subjetivas e físicas dessa ocupação produtiva.  

 

4 Resultados 

A partir das entrevistas realizadas pode-se estabelecer dois tipos de ocupações 

dos operadores referentes ao setor de telemarketing. O primeiro deles é denominado por 

“atendimento receptivo”, em que o operador recebe ligações dos clientes da companhia, 

e a partir disso oferece serviços, tira dúvidas, resolve problemas com o produto vendido, 

ou seja, se trata de Serviços De Atendimento Ao Consumidor (SAC). Além disso, nesta 

categoria, se encontra também a “equipe de retenção”, que “cumpre reverter pedidos de 

cancelamento de determinado serviço ou produto” (VENCO, 2009, p. 23). Neste tipo de 

ocupação, as metas a serem cumpridas pelos operadores se ligam à diminuição do 

tempo de atendimento, à capacidade de retenção e fidelização do cliente e qualidade da 

ligação conforme normas comportamentais e linguísticas estabelecidas pela empresa, 

sendo que estas metas se manifestam muitas vezes, como se indicará posteriormente, de 

maneira contraditória 

Já o “atendimento ativo” se estrutura a partir da realização das chamadas pelos 

operadores para possíveis clientes e atuais consumidores, e basicamente esta atividade 

se volta para as vendas (VENCO, 2009, p. 24). Nessa função o “operador recebe uma 

cartela com um número X de clientes a serem atendidos no dia e é cobrado para que 

alcance sua meta diária de ligações” (SOUZA, 2007, p. 30). Desse modo, as metas 

desse setor são primariamente ligadas ao número de vendas realizadas pelo operador.  

Além disso, dependendo do setor de atuação do trabalhador, a empresa concede 

bonificações por excelência e por venda, caso o indivíduo trabalhe no setor “ativo”, em 

que nesta condição ocorre um ganho a mais pela “comissão de vendas”, com um teto 

pré-determinado pela empresa. Já as bonificações de qualidade funcionam a partir do 

monitoramento das ligações e avaliação das mesmas; a empresa estabelece padrões de 

qualidade e cabe ao funcionário seguir os procedimentos pré-determinados pelo script. 

De acordo com um funcionário entrevistado, sobre a “bonificação de qualidade”, 

“você não tem motivação praticamente nenhuma, a motivação é 25,00 
reais por semana se você tirar 100 na ligação, se você tirar 97 você 
não ganha mais 25,00 reais, você ganha proporcional, sabe? Aí esse é 

[R2] Comentário: sendo que estas 
metas se apresentam muitas vezes, 
como se abordará posteriormente, de 
maneira bastante contraditória.   

[R3] Comentário: O que é setor 
ativo?ok 

2636



 

 

o incentivo que você tem, 25,00 por semana, é bonificação, você tem 
teto. Lá a gente no trabalho por comissão é por bonificação se você 
tirar 4 100 aí você ganha os 100,00 reais, 25,00 cada um mais um 
aumentozinho de sei lá quantos por cento, mas o meu salário, quando 
eu tirei 100 4 vezes não passou de 1.180,00 reais de que caiu lá, sabe? 
Descontado do INSS, aí a gente ganhava uns vale, mas tipo assim, 
descontava do salário também, sabe?” (Operador De Telemarketing, 4 
de setembro de 2018) 

A rotatividade do setor de serviços, incluindo o telemarketing, também é um 

aspecto fundamental para se compreender essa forma de trabalho, segundo um dos 

entrevistados,  

“a minha empresa tem, quando eu entrei, ela tinha 6000 funcionários, 
hoje já está em 7000 funcionários, então você é literalmente só mais 
um. A rotatividade é gigantesca, toda segunda feira sem erro, tem 
gente nova, entrando, tem treinamento, tem ish, cara, não tem base, é 
muita gente saindo, é muita gente entrando” (Operador De 
Telemarketing, 4 de setembro de 2018) 

De acordo com Fleury (1993, p. 33-49), esse é um fenômeno típico do mercado 

de trabalho brasileiro, que considera a mão de obra como algo facilmente encontrado e 

alterável, e conta regularmente com recursos humanos para o trabalho em grandes 

níveis e com baixos custos. Portanto, as grandes companhias do setor tendem a realizar 

contratações em massa. Em contrapartida, as demissões também são realizadas sob essa 

mesma lógica, e todo esse processo é feito em um curto período de tempo. Como aponta 

Souza, comentando os estudos de Fleury, “a mão-de-obra abundante e barata consiste na 

principal vantagem comparativa das empresas brasileiras competindo no mercado 

interno e externo” (2007, p. 57-58). 

Após a análise dos relatos dos trabalhadores e trabalhadoras do setor de 

telemarketing bem como da literatura específica do tema, percebe-se como o controle e 

o gerenciamento deste tipo de trabalho se estrutura de maneira peculiar em relação à 

outras ocupações laborais da história. Muitos autores como Giovanni Alves (2011) e 

Ricardo Antunes (2000) apontam que, na contemporaneidade, mesmo com o 

fortalecimento dos sistemas toyotistas de gerenciamento do trabalho, as formas 

tayloristas ainda não desapareceram por completo. Desse modo, a reestruturação 

produtiva do capital que surge no final dos anos 1970 desenvolve não uma forma 

absoluta da “toyotização” do trabalho, mas sim uma configuração híbrida entre 

instrumentos tayloristas e toyotistas de gestão e disciplinarização. Como aponta, 
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Antunes, sobre o sistema produtivo contemporâneo, em que se observa um “conjunto de 

experimentos” entre sistemas produtivos distintos visando a ampliação da acumulação e 

de capital (ANTUNES, 2000, p.24). 

No que refere-se ao controle do trabalho alguns pontos essenciais da teoria 

admirativa de Taylor, posteriormente aplicada por Ford e que se espalha por centros 

industriais do mundo na virada do século XIX para o XX, estão intrinsicamente 

estruturados no telemarketing, tais como: o controle científico cronometrado dos tempos 

e movimentos dos trabalhadores, a clivagem entre o planejamento e a execução do 

trabalho, bem como a hierarquização rígida do arranjo das companhias.  

Apesar de Taylor ter escrito sua metodologia de gestão no início do século XX e 

especificamente para o setor industrial, a área de serviços incorporou esse modo 

operativo de maneira peculiar. Pelo telemarketing não produzir nenhum tipo de 

“mercadoria material”, e funcionar majoritariamente através da comunicação mediada 

por sistemas informacionais, a gerência desta categoria de trabalho controla essa prática 

específica a partir de instrumentos próprios. O uso do script, o estabelecimento de 

normas linguísticas pré-determinadas, o monitoramento restrito do tempo de ligações 

(no chamado T.M.A., ou Tempo Médio De Atendimento), bem como da própria 

maneira com que o trabalhador se comunica com o cliente e o controle do tempo de 

intervalos indicam a persistência do sistema taylorista como modo gestor do trabalho no 

telemarketing. 

Todas essas medidas de disciplinarização funcionam como contrapartida ao 

sistema de assalariamento, demissões e repreensão aos trabalhadores, de modo que, 

aquele que não internalizar e praticar estas normas de conduta do trabalho, estará sujeito 

às mais severas punições. Como apontado em uma entrevista realizada para a pesquisa 

por um trabalhador, 

“você tem a pressão de quem é o superior da empresa e que está acima 
de você. Que vai cobrar pontualidade, tempo médio de atendimento, 
que seria o TMA, e você tem que manter aquelas metas ali dentro do 
possível. Caso você não consiga ter a tal das advertências e você pode 
até mesmo perder o emprego né? E no atual mercado hoje perder 
emprego não está fácil não” (Operador De Telemarketing, 9 de 
setembro de 2018)   

[R4] Comentário: estará sujeito às 
mais severas ...  
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Após essa delimitação sobre os aspectos fordistas identificados nas práticas e no 

controle do trabalho dos operadores de telemarketing, cabe-se aqui, complementar essa 

análise com dimensões toyotistas da organização deste tipo laboral. Partimos do 

pressuposto de que, segundo Giovanni Alves, o capitalismo contemporâneo é marcado 

por procedimentos toyotistas de envolvimento e direcionamento físico e subjetivo dos 

trabalhadores no processo produtivo (ALVES,2011 , p. 44). 

Historicamente, o toyotismo surge buscando atender uma nova demanda 

econômica mundial, e como visto anteriormente, se mesclando com as formas 

tayloristas anteriores, traz novas e velhas formas de controle do trabalho assalariado. 

Dentre os pressupostos ditados por Taiichi Ohno (1997), criador do método 

Toyota de produção, sobre a gestão do trabalho, que são altamente observáveis no setor 

de telemarketing estão: os Círculos De Controle De Qualidade (C.C.Q.’s), o incentivo 

ao trabalho em equipe, envolvimento subjetivo e físico no processo de trabalho, a 

automação com toque humano, a polivalência do trabalhador. Visando, 

primordialmente, o envolvimento completo do trabalhador no processo produtivo. 

Para assegurar e controlar o cumprimento do script elaborado pela empresa, o 

“setor de monitoramento”, assim como o supervisor, realizam uma avaliação semanal 

de todos os funcionários mediante um sistema de pontuação. Isto aliado à manutenção 

do T.M.A. mínimo, assim como um atendimento proveitoso do A.B.S. (liga-se a 

capacidade de seguir à risca os tempos de pausa no trabalho), trata-se, portanto, da 

medição da capacidade que um sujeito possui de internalizar condutas e executá-las 

automaticamente. Trata-se na verdade, da execução do projeto toyotista, que segundo 

Ohno, o trabalhador deve “lembrar com o corpo e conhecer e fazer institivamente” 

(OHNO, 1997, p. 97). 

O monitoramento realizado visa a internalização do controle, ao mesmo tempo 

que este é redobrado pelo supervisor e pelas próprias gravações das ligações. O que se 

verifica na realidade é uma adaptação do panóptico foucaultiano, que, entretanto, não 

perde suas funções essenciais de dominação. Como aponta Foucault, “O panóptico 

funciona como uma espécie de laboratório de poder. Graças a seus mecanismos de 

observação, ganha em eficácia e em capacidade de penetração no comportamento dos 

homens” (FOUCAULT, 1977, p. 180) 
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Observa-se, portanto, que o trabalho aqui analisado é organizado de maneira 

rígida; e tomando como base a análise do psiquiatra Christophe Dejours sobre as 

consequências psicopatológicas dessa forma administrativa, tem-se que  

“A organização do trabalho, concebida por um serviço especializado 
da empresa, estranho aos trabalhadores, choca-se frontalmente com a 
vida mental, e mais precisamente, com a esfera das aspirações, das 
motivações e dos desejos. (...) Num trabalho rigidamente organizado, 
mesmo se ele não for muito dividido, parcelado, nenhuma adaptação 
do trabalho à personalidade é possível. As frustrações resultantes de 
um conteúdo significativo inadequado às potencialidades e às 
necessidades da personalidade podem ser uma fonte de grandes 
esforços de adaptação. (...) Da análise do conteúdo significativo do 
trabalho, é preciso reter a antinomia entre satisfação e organização do 
trabalho. Via de regra, quanto mais a organização do trabalho é rígida, 
mais a divisão do trabalho é acentuada, menor é o conteúdo 
significativo do trabalho e menores são as possibilidades de mudá-lo. 
Correlativamente, o sofrimento aumenta” (DEJOURS, 1991, p.52). 

Esse trecho serve como base teórica explicativa para um dos motivos que 85% 

dos trabalhadores deste setor não pretendem trabalhar neste ramo durante muito tempo. 

Como aponta um dos entrevistados: “Não, cara, carreira de telemarketing é o seguinte é 

paliativa, entendeu? Não é um negócio que você vai seguir a sua vida inteira” (Operador 

De Telemarketing, 9 de agosto de 2018). 

A falta de controle sobre o processo laborial, a precarização, a intensidade do 

trabalho, os altos níveis de estresse e adoecimentos entre os operadores e a falta do 

apoio psicológico para manejar todos os “sofrimentos do trabalho”, como aponta 

Dejours (1991), contribuem para essa perspectiva sobre o trabalho do telemarketing. 

O que mantêm este setor com muita mão-de-obra disponível e atuante é o que 

Marx chamara de “subsunção formal” do trabalho. De acordo com Marx no capítulo VI 

de “O Capital”, a subsunção formal se manifesta como processo de venda da força de 

trabalho de caráter puramente monetário, criando uma dependência econômica entre 

“aquele que se apropria do sobretrabalho e o que o fornece” (MARX, 1985, p. 94-95). 

A classe trabalhadora, como em toda a história do capitalismo, se encontra 

dependente da venda da força de trabalho, e consequentemente, de sua exploração. 

Devido a condições econômicas, a sujeição a este processo se mostra como única 

alternativa de sobrevivência à classe que vive do trabalho, como denomina Ricardo 
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Antunes (2000). Como indicado por uma trabalhadora, “é uma questão de sobrevivência 

eu diria.” (Operadora De Telemarketing, 9 de agosto de 2018). 

De acordo com estudos psiquiátricos de Dejours, “Na vivência operária, no 

discurso dos trabalhadores, descreveremos provisoriamente dois sofrimentos 

fundamentais organizados atrás de dois sintomas: a insatisfação e a ansiedade” 

(DEJOURS, 1991, p. 48). Sobre a insatisfação, este autor aponta que, como 

consequência imediata dos procedimentos desumanizadores do trabalho na 

contemporaneidade, surge a sensação da “indignidade operária”, em suas próprias 

palavras. Indignidade esta que gira em torno de sentimentos de desmotivação, perda de 

sentido do próprio trabalho, mecanização de tarefas e desqualificação, estas sensações 

que partem de condições objetivas não se restringem apenas à questão do 

assalariamento ou da consciência de classe, mas dos próprios sentidos do trabalho.  

Já sobre a ansiedade no trabalho, de acordo com Dejours, é proveniente dos 

instrumentos de controle da produção, assim como dos processos de socialização de 

uma empresa, à medida que um funcionário deve internalizar os processos e ações 

físico-psíquicas pré-determinadas. Segundo ele, “A ansiedade responde então aos ritmos 

de trabalho, de produção, à velocidade e, através destes aspectos, ao salário, aos 

prêmios, às bonificações” (DEJOURS, 1991, p. 73). 

Estas consequências psíquicas das condições precarizadas e desreguladas da 

produção são, nada mais nada menos, do que reflexos sobre o corpo da alienação do 

processo produtivo como um todo. Ocorre desse modo, uma perda, ao mesmo tempo, de 

perspectivas individualizantes, no sentido de singularidade de cada sujeito, e de 

esfacelamento da organização de classe, a partir dos mecanismos de controle do 

trabalho. Como apontam Deleuze e Guattari, 

“a própria noção de individualidade, daquilo que nos dá uma 
identidade e a certeza de que somos únicos e singulares, vai ser 
corroída; pois o capitalismo desmantela o sentido do que costumamos 
chamar 'as pessoas'” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 89). 

De fato, a partir da pesquisa de campo, observa-se no discurso comum dos 

trabalhadores e trabalhadoras do setor do telemarketing a presença constante destes 

sentimentos: ansiedade, angústia, medo e depressão. Confirma-se a tese de que “pelos 

efeitos da ‗carga psicossensorial’, que compreende, por exemplo, os efeitos da 
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vigilância, da tensão de concentração, da memorização etc., mesmo se esta carga existe 

e contribui parcialmente para o sofrimento sentido” (DEJOURS, 1991, p. 67).  

Estas “causas do sofrimento” estão ligadas diretamente aos modos com que o 

trabalho é gerido, e isto está claro para boa parte dos trabalhadores deste setor. 75% 

deles indicaram que a pressão é o fato que menos gostam no trabalho que realizam, 

sendo esta “pressão” sentida, manifestada por duas esferas principais: a supervisão e os 

próprios clientes, de acordo com os próprios trabalhadores.  

A natureza da pressão exercida pelos superiores, e pelos próprios colegas em um 

nível menor comparado à supervisão, diz respeito principalmente, à obtenção de 

resultados, ou seja, no cumprimento das metas. Os C.C.Q’s, segundo 85% os 

entrevistados, são a principal fonte de estresse e ansiedade no ambiente de trabalho, 

sendo estas categorias avaliativas diferentes teoricamente entre os setores “ativo” e 

“passivo” da companhia, mas com as mesmas consequências sobre o corpo e a mente. 

As pressões exercidas sobre os trabalhadores do campo “ativo” giram em torno, 

majoritariamente, sobre os números de vendas realizados, visto que esta é sua função 

principal dentro da empresa. Enquanto que as cobranças dos funcionários “passivos” se 

ligam às questões de qualidade da ligação e seguimento do script, embora, é de grande 

importância ressaltar, os C.C.Q’s são iguais para ambos os setores. Ou seja, O T.M.A., 

o A.B.S., o controle dos intervalos e a retenção estão presentes em todas as avaliações 

dos funcionários, quaisquer sejam suas funções. Entretanto, devido à natureza de cada 

ocupação, algumas dessas categorias possuem um peso maior. 

Essas formas de avaliação e controle de qualidade no telemarketing tem caráter 

essencialmente disciplinador e comparativo, como apontado por Foucault, ao utilizar-se 

de mecanismos de qualificação, classificação e punição dos sujeitos em modos 

ritualizados de demonstração de poder (FOUCAULT, 1977, p. 165). 

Como demonstrado pelos entrevistados, muita das vezes as cobranças de 

qualidade aparecem de forma contraditória, à medida que os mesmos têm que satisfazer, 

simultaneamente, metas de retenção de fidelidade do cliente, tempos curtos de diálogo, 

as normas linguístico-corporais impostas pelo script, a inovação na argumentação em 

casos necessários e o atendimento às pausas pré-definidas pelo monitor. Todas essas 

exigências de natureza extremamente contraditórias geram, de acordo com Dejours, “ao 
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esgotamento progressivo e ao desgaste dos trabalhadores” (DEJOURS, 1991, p. 73). E 

efetivamente, esse esgotamento é sentido ou pelo cansaço generalizado ou pelo 

condicionamento de enfermidades psíquicas e físicas, consequentemente. De acordo 

com uma trabalhadora, 

“Às vezes no começo quando você não tem, você não está muito 
preparada e acho que se a pessoa já tem uma predisposição maior, a 
ser mais sensível acho que é complicado de lidar com o dia a dia. Eu 
já tive crise de pânico lá dentro, de começar a chorar e não conseguir 
mais atender, de largar o headfone e falar “não consigo ficar aqui 
dentro “. É muita pressão, e assim eu já vi, dizem que quem nunca 
teve uma crise de pânico não trabalhou o suficiente com o 
telemarketing.” (Operadora De Telemarketing, 9 de agosto de 2018). 

Essa fala indica o que Dejours chama de “’medo e ‗representação’” (1991, p. 

68), ao ponto que o trabalho realizado pelos operadores de telemarketing é 

intrinsicamente relacionado com distúrbios psíquicos de formas diversas. A fala 

supracitada indica uma consequência normalizada dessa forma de trabalho, ou seja, é 

um reflexo deste modo produtivo específico e seus pressupostos, do seu controle e 

execução. Relacionando a pressão exercida por posições hierárquicas superiores e o 

adoecimento geral dos trabalhadores neste setor, observa-se em que medida esse 

processo serve de instrumento de separação e geração de ansiedade relativa à 

produtividade entre a classe trabalhadora, que vive regimes diários de hostilidade e 

perversidade legitimadas pela estrutura da empresa (DEJOURS, 1991, p. 75). 

Tendo em vista o caráter da pressão relatado pelos entrevistados, que na verdade 

se duplica, à medida que a vigilância é feita também pelos colegas de trabalho e pelo 

próprio trabalhador, 90% sofrem distúrbios e adoecimentos psíquicos ou físicos 

decorrentes do trabalho de telemarkting. Ao adentrar neste ramo, segundo relatos, o 

estresse, a ansiedade, o medo e a depressão não aparecem de forma imediata, entretanto, 

à medida que a rotina se abate sobre o operador, os sintomas começam a aparecer. 

Como aponta um trabalhador 

“eu dei crise de pânico, coisa que eu nunca imaginei que eu ia ter, eu 
estava sentado atendente uma ligação tranquilo sem problema, o 
cliente super educado comigo, só que foi 6 meses juntando e você vai 
acumulando, vai acumulando e vai acumulando e não tem nenhum 
apoio, tipo assim, eles falam que tem os psicólogos lá mas não tem um 
apoio psicológico que você precisa, sabe? É só quando você está no 
último, igual eu, que minha pressão foi 17 por 10, 17 por 14, aí eles 
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me levaram direto para enfermaria e encaminhou para o hospital, não 
tem o exame periódico lá, é para ver se você está bom da orelha para 
poder escutar. Do teu apoio psicológico, que eu acho que era parte 
mais essencial no telemarketing, cara, porque eu dei crise de pânico, 
minha pressão subiu, eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu estava 
tendo um infarto, sai com 6 meses.” (Operador De Telemarketing, 4 
de setembro de 2018). 

Desse modo, o que geralmente se inicia a partir de sintomas como estresse, 

dificuldade de sono e distúrbios minoritários de ansiedade logo se transformam em 

adoecimentos sobre o corpo, depressão, síndrome de pânico e insônia. A falta de apoio 

dentro da própria empresa, tendo em vista que é esta a grande causadora dos males 

psíquicos à classe trabalhadora, em que busca apenas, como apontado pelo entrevistado, 

exames rotineiros que visam a manutenção mecânica do trabalhador. Como 

demonstrado no trecho, “não tem o exame periódico lá, é para ver se você está bom da 

orelha para poder escutar” (Operador De Telemarketing, 4 de setembro de 2018).   

Como aponta Dejours sobre o adoecimento dos trabalhadores frente à uma 

organização rígida do trabalho, “Estas representações mostram a extensão do medo que 

responde, ao nível psicológico, a todos os riscos que não são controlados pela prevenção 

coletiva” (DEJOURS, 1991, p. 68). E são corroborados neste caso pelo seguinte relato 

acerca dos maiores malefícios dessa ocupação, de ordem “Muito, mental, porque eu, 

para você ter uma noção, eu estou tomando remédio para depressão e remédio 

controlado para ansiedade.” (Operadora De Telemarketing, 13 de agosto de 2018).  

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

De uma forma geral, o que se observa no setor de telemarketing são processos 

rígidos e radicalizados de controle e exploração do mais-trabalho por parte da 

companhia sobre esta “nova classe trabalhadora”. Sendo considerada “nova” por 

justamente não se enquadrar nas categorias produtivas clássicas da sociologia do 

trabalho, marcadas pelo trabalho industrial ou rural.  

O que se têm aqui é uma classe de trabalhadores, em sua maioria jovens e 

mulheres, que se insere no mercado logo após a conclusão do ensino médio, e que estão 

ávidos para se inserirem no mercado de trabalho, seja por uma questão de necessidade 
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formal ou independência. Classe esta que realiza um trabalho contraditório e imaterial, 

com consequências cada vez mais reais sobre as condições mentais e físicas destes. Na 

maioria das vezes os trabalhadores e trabalhadoras entrevistados tinham real noção das 

suas condições e das formas com as quais eram subjugados, mas devido ao contexto 

socioeconômico que se inseriam, se mantinham nestas ocupações. Neste contexto 

produtivo específico da contemporaneidade, principalmente no caso brasileiro do setor 

de telemarketing, observa-se um complexo fenômeno que envolve variados 

instrumentos de exploração do trabalho, uma articulação política específica dessa classe 

trabalhadora e implicações múltiplas desta ocupação.  

Tendo em vista essa complexa rede de sentidos e estruturas que diz respeito ao 

setor de telemarketing e sua relação com as várias esferas da vida social, se torna 

evidente, e necessário, a constante pesquisa, diálogo com os sujeitos envolvidos no 

processo, e consequente produção reflexiva acerca desta realidade. É, portanto, tarefa do 

sociólogo compreender em quais níveis específicos e gerais essas relações se dão, à 

medida que seu conhecimento e a própria existência observada se modificam 

constantemente. 
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MAL-ESTAR DOCENTE 
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Resumo 

A atividade docente tem sido marcada por desafios significativos, que fazem parte dos 
reflexos das constantes transformações relacionadas ao mundo do trabalho. Atualmente o 
docente é lançado em um sistema social excessivamente complexo, com isso, 
progressivamente sua atividade como docente tem exigido de si uma resposta à altura de tal 
expectativa. São questões que podem ocasionar riscos de sofrimentos a esses sujeitos. Com 
isso, o presente estudo tem por objetivo investigar e refletir acerca do adoecimento docente, 
as formas pelas quais esse mal-estar é vivenciado por esses profissionais, como expressam 
atualmente e as implicações que isso pode acarretar nesses sujeitos e na sua profissão. Trata-
se de uma revisão bibliográfica e para tanto foram utilizadas as bases de dados Scielo e Lilacs 
para a pesquisa. Os dados foram analisados por meio da análise qualitativa de conteúdo. 
Conforme a literatura examinada, constatou-se que os docentes podem apresentar transtornos 
relacionados ao estresse, os transtornos de ansiedade, as depressões, quadros psicossomáticos, 
fobias e síndrome de burnout. Estão relacionados ao desgaste emocional e físico que os 
docentes estão sujeitos em seu âmbito de trabalho. É importante lembrar que que a análise 
feita é apenas um olhar subjetivo dos autores, não havendo o intuito de encerrar tal debate, 
sendo interessante a realização de mais estudos sobre o tema para melhor aprofundamento, e a 
pertinência de realização de novas produções acadêmicas.  
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1 Introdução 

              Continuamente, a atividade docente tem sido marcada por desafios significativos, que 

fazem parte dos reflexos das constantes transformações relacionadas ao mundo do trabalho. 

As condições decorrentes deste contexto, e as numerosas exigências feitas às atribuições do 

professor, cada vez mais tem sido associada a perturbações na saúde física e psíquica 

expressados por estes sujeitos (CRUZ; et al, 2010, p.148).  

Em seu dia a dia, tem sido habitual os docentes, sobretudo os do cenário público, 

manifestarem variados sintomas clínicos como depressão, estresse, pânico, distúrbios 

alimentares, compulsões, obsessões ou algum tipo de adicção. Observa-se também em suas 

queixas, certa paralisia profissional e síndromes como a de bornout e da “desistência”, que 

são fenômenos que leva-se a questionar, afinal, do que padecem esse grupo de professores 

que se apresentam como modos específicos de sofrimento psíquico? (PEREIRA, 2017, p.72-

73).   

Na perspectiva de Penteado e Neto (2019, p.136) grande parte da literatura brasileira a 

respeito dos sofrimentos, adoecimentos e do mal-estar vivenciado pelos docentes estão 

relacionados a transtornos mentais e comportamentais, distúrbios da voz e das doenças 

osteomusculares e do tecido conjuntivo. Esses autores ainda complementam que essas 

questões podem atingir tanto os docentes do ensino público quanto do ensino privado, 

independentemente da sua posição ou período de sua trajetória.  

Nos tempos atuais, é percebido que o docente é lançado em um sistema social 

excessivamente complexo, com isso, progressivamente sua atividade como docente tem 

exigido de si uma resposta à altura de tal expectativa (BURNIER; et al. 2007, p.354). Como 

aponta Cruz (et al, 2010, p.150): “ensinar é uma atividade altamente estressante que repercute 

no desempenho profissional do docente e na sua saúde física e mental. ” 

Esse nível de exigência imposta a esses profissionais, associado com as modificações 

na organização do trabalho docente e as competências solicitadas, trouxeram maior 

sobrecarga laboral, tanto em relação ao volume de trabalho quanto no que diz respeito a 

precariedade das condições de ensino, as dificuldades presentes em sala nas quais o docente é 

impelido a lidar, além do que socialmente é esperado que o trabalho do professor alcance em 

termos de resultados (CRUZ; et al, 2010, p.150). 

Ressalta-se, em conformidade com Oliveira (et al, 2012, p.742) que esses profissionais 

muitas vezes não possuem apenas um percurso de trabalho como docente. Atuam como 

profissional de educação, de saúde e de seu próprio lar. Essa circunstância ressoa em sua 

saúde, com possibilidades de desencadear estresse e/ou perturbações psicossomáticas. Em 
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outras palavras, são questões que podem ocasionar maior vulnerabilidade a riscos de 

sofrimentos a esses sujeitos.   

As particularidades do ambiente físico, químico e biológico impactam psiquicamente 

o docente, sobretudo se forem expostos por maior período de tempo ou pelo ritmo de 

organização do trabalho. Essa intensa tentativa de lidar com a sobrecarga pode ser de ordem 

física, cognitiva ou mesmo afetiva. Com isso, considera-se que tais particularidades têm seu 

início nas formas de organizar esse trabalho e as relações interpessoais presente no mesmo 

(GIANINNI; LATORRE; FERREIRA, 2012, p.2115). 

Assim sendo, de acordo com Penteado e Neto (2019, p.137) percebe-se que as 

questões relacionadas ao mal-estar, sofrimentos e adoecimentos experimentado pelos 

profissionais docentes precisam ser contextualizadas, levando-se em consideração o ambiente 

cultural desse sujeito. Torna-se necessário apreender pontos impactantes em sua trajetória de 

formação, suas relações interpessoais e seu desenvolvimento pessoal nesta profissão, além do 

sentido que ele atribui a ela.   

 

1.1 Objetivos 

Considerando o que foi exposto, o presente estudo tem por objetivo investigar e 

refletir acerca das circunstâncias envolvidas no adoecimento docente, ressaltando seu 

contexto histórico; as formas pelas quais esse mal-estar vivenciado por esses profissionais se 

expressam na atualidade e as implicações que isso pode acarretar nesses sujeitos e na sua 

profissão, levando-se em consideração apenas o âmbito nacional de pesquisa, estudos e 

atuação.   

 

2 Referencial Teórico 

 O ofício do docente retrata uma parte relevante e histórica das relações de trabalho, 

sendo considerado um dos principais autores no processo da aprendizagem humana e 

educacional. Esse ofício foi se alterando ao longo da história, para atender as necessidades da 

sociedade em cada período da história. Desse modo, os docentes tiveram que se ajustar aos 

novos processos de trabalho, mesmo que tal quadro não signifique melhorias nas condições 

do exercício profissional (CRUZ; et al, 2010, p.149). 

 Assim, os processos de construção da imagem do docente modificam-se ao longo dos 

tempos e contextos pelos quais eles se inserem, por meio de suas experiências individuais e 

sociais. A forma como esse profissional compõe sua imagem profissional reflete em suas 

ações e nas relações estabelecidas no contexto do trabalho. Em geral, essa construção da 

2649



 

 

imagem de si e perante aos outros faz parte do processo de constituição de sua identidade 

profissional, e isso influenciará na maneira como ele se posiciona no mundo e em suas 

relações de trabalho (BURNIER; et al. 2007, p.347). 

Para Cruz (et al, 2010, p.156-157) a educação é um dos pilares do progresso de uma 

sociedade. No cenário de uma sociedade, figura-se vários atores, como professores, alunos, 

funcionários, entre outros, que exercem papéis diversificados. Cada um, em sua função, 

desempenha uma atribuição, e para isso, é indispensável que haja condições (técnicas, 

psicossociais e ambientais) propícias para seu bom desempenho.  

 Em relações às suas ações, Santana e Neves (2017, p.788) argumentam que o docente, 

além de realizar seu ofício natural, também devem estar continuamente relacionando-se com a 

comunidade, seja ela escolar ou não; participar da logística da escola; da programação do 

projeto pedagógico; de conselhos, dentre outros afazeres. Da mesma forma, afirma-se que 

essas constantes demandas associadas com sua intensificação, fazem parte da realidade do 

adoecimento docente.  

Por conseguinte, é visto que a profissão docente apresenta atualmente, sinais de 

precarização, ocasionando crises de identidade profissional relacionadas a irregulares 

condições de trabalho, a não-valorização desse profissional, a baixa remuneração, entre 

outros. Esse quadro atual, gera frustrações no exercício de sua atividade, o que pode 

contribuir para futuros impactos sobre a representação da docência (BURNIER; et al, 2007, 

p.348). 

Essas mudanças no mundo do trabalho são influenciadas pelo processo de 

globalização da economia, evolução da tecnologia e o enfraquecimento das relações humanas, 

que são preenchidas pela competividade e busca de recompensas fora do próprio trabalho. 

Isso implica no docente, o surgimento de sentimentos como ansiedade, insegurança, redução 

de sua autoestima, entre outros (CRUZ; et al, 2010, p.155). 

Conforme esses sentimentos são intensificados e perdurados no sujeito, somados as 

características de sua posição no trabalho, ele se torna vulnerável ao surgimento de patologias 

psíquicas. Essa condição decorre de um agravo à saúde correlacionado ao desgaste 

profissional do docente em sua relação com o trabalho (CRUZ; et al, 2010, p.155). 

 Freud (1916-17/1980, p.529) em seu texto, Conferências introdutórias sobre 

Psicanálise, aponta que o sujeito, nessa realidade em que se encontram os docentes, parecem 

ser incapacitados de “aproveitar a vida e realizar-se”. Não conseguem desfrutá-la, posto que, 

seu investimento destina-se à produção, que lhe furtam grande parte de sua energia vital. Com 

isso, seus sintomas aparentam dizer sobre algo que não vai bem; e que além disso, subtrai-
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lhes a possibilidade de aproveitar sua vida pessoal, por estarem tão submersos na efetuação de 

seu trabalho.  

 Já em seu texto Inibição, sintoma e ansiedade, Freud (1926/1980) especula que essas 

circunstâncias fazem com que o sujeito experimente uma diminuição do seu prazer em 

trabalhar; a se tornar menos capaz de realizá-lo conforme previsto, ou ainda, a vivenciar 

algumas reações no que concerne sua própria atividade, como esgotamento, estresse, 

irritabilidade, etc. Em outras palavras, o sujeito expressa uma restrição das funções do Eu, 

como forma de se defender contra a angústia imposta por esta condição laboral (PEREIRA, 

2017, p.78). 

 Pelo fato de cumprirem uma posição especial no processo social e produtivo, 

atendendo diretamente atividades de assistência interpessoal e de ensino-aprendizagem, 

muitos dos docentes que permanecem nesse encargo, tem manifestado sinais de adoecimento 

físico ou psicológico, com diagnósticos familiares e origens pouco investigadas. Com isso, 

apresentam maiores possibilidades de desenvolverem transtornos psicossociais no trabalho, 

que prejudicam seu próprio desempenho no mesmo (CRUZ; et al, 2010, p.149-150). 

   De acordo com Pereira (2017, p.79) é comum assistir atitudes pessimistas, de 

vitimização, de autopunição, sentimentos de inferioridade e de impotência, que faz com que 

esses docentes se inibam frente a esta realidade e aceitá-la como imutável. Desse modo, são 

pessoas que aproveitam pouco sua vida e se mantêm como que prisioneiros de sua própria 

condição. Diante disso, ao identificarem com essa posição de fragilidade, não se sentem 

suficientes para agirem em prol de uma mudança.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O panorama metodológico teve como cerne a revisão de literatura acerca do mal-estar, 

sofrimento e sintomas dos professores/docentes, na tentativa de reconhecer e apontar algumas 

das principais particularidades que possam estar envolvidos nessa problemática. A revisão 

bibliográfica se trata de um tipo de pesquisa desenvolvida fundamentando-se especialmente 

por intermédio de artigos científicos e livros. Grande parte dos estudos exploratórios pode ser 

definido como pesquisas bibliográficas (GIL, 2002, p.44).  

Esse tipo de pesquisa apresenta como benefício principal o fato de possibilitar ao 

pesquisador uma ampla variedade fenômenos de forma significativamente superior ao que 

poder-se-ia obter com uma pesquisa direta. Essa vantagem vem a ser essencialmente 

interessante quando o objeto de estudo necessita de dados muito disseminados pelo espaço 

(GIL, 2002, p.45). 
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O levantamento dos dados desta revisão foi realizado no período de março a julho de 

2019, por meio de pesquisa desenvolvidas nas bases de dados cientificas Scielo e Lilacs. No 

Scielo utilizou-se os termos: “Mal-estar; Educação e Psicanálise”. No Lilacs utilizou-se para a 

busca o termo “Adoecimento docente”.  

Como critério de inclusão: artigos completos, em português e desenvolvidos no Brasil. 

Não houve delimitação de período de publicação. Foi dado preferência pela teoria 

psicanalítica enquanto um campo específico de conhecimento que permite uma articulação 

com a temática deste trabalho. Como critério de exclusão: artigos repetidos, artigos que 

fugiam ao tema específico em estudo, que estivessem em outro idioma e teses.  

Na primeira base de dados, foi possível encontrar um total de sete artigos, e destes, 

apenas um foi utilizado para a confecção do presente trabalho. Na outra base de dados, foram 

encontrados 34 artigos, e destes, sete foram utilizados para o trabalho. Além disso, foram 

utilizados quatro livros como forma de complementar o estudo em questão.  

Para a análise dos dados foi realizada um procedimento qualitativo do tipo análise de 

conteúdo. A análise dos dados envolve os procedimentos a serem adotados para uma 

determinada análise. Essa técnica viabiliza a descrição do conteúdo latente e manifesto dos 

dados examinados (GIL, 2002, p.89). 

A análise de conteúdo ocorre em três momentos: primeiramente é feito a escolha dos 

materiais, formulação de hipóteses e preparação desse material para estudo; depois o material 

é estudado e por fim, tais dados são sintetizados e interpretados para a confecção do texto 

(GIL, 2002, p.89).      

 

4 Resultados 

 Conforme a literatura examinada, os primeiros relatos a respeito do adoecimento 

docente não foram noticiados no Brasil, mas sim em países Europeus, na década de 80. Na 

época, o estresse e a síndrome de bornout eram retratados como os principais sofrimentos 

entre os docentes, tendo como consequência: alta taxa de absenteísmo e abandono da 

profissão. Tais dados foram relatados por José Manoel Esteve em seus estudos publicados em 

1987 (CRUZ; et al, 2010, p.150). 

 Para tanto, foi visto no estudo de Penteado e Neto (2019, p.137) que aspectos culturais 

se apresentaram como obstáculos à profissionalização. Entre os obstáculos, citou-se: 

desvalorização do docente; mal-estar; identificação do trabalho docente ao sacerdócio e 

proletarização do magistério. Outro aspecto cultural envolvido, se refere a passagem das 

formas de ensino (vocação e oficio) para as contemporâneas (profissão).   
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 Nas pesquisas encontrou-se que no Brasil, foi falado em adoecimento docente apenas 

na década de 90, posteriormente o surgimento de pesquisas e discussões acerca do saber 

docente e do trabalho do professor. Dessa forma, destaca-se já nesta década, que as 

investigações encontradas em relação à docência tiveram um significativo avanço, 

principalmente naqueles que focalizavam sobre o desenvolvimento e a vida particular desses 

profissionais, além de seus percursos e carreiras (BURNIER, 2007, p.344- 345). 

 Outro aporte interessante foi mencionado e explorado por Penteado e Neto (2019, 

p.145) no qual diz respeito à ideia de carga psíquica, que advém do conflito entre projeto 

pessoal do docente e a organização do trabalho. De forma análoga Freud (1996, p.39) em seu 

texto Mal-estar na civilização salienta que um sujeito experimenta um sofrimento psíquico 

quando sua exigência pessoal esbarra nas restrições impostas por um outro, seja ele a 

sociedade ou mesmo o próprio ofício.  

 Ainda de acordo com Penteado e Neto (2019, p.145) dessa maneira, a carga psíquica 

do docente aumenta na medida que sua liberdade individual diminui, ou seja, quando o 

trabalhador não tem essa liberdade para encontrar uma forma de trabalhar que lhe proporcione 

prazer ou que diminua sua carga psíquica, eles experimentam sentimentos de desprazer, 

tensão e sofrimento, além de a energia retroceder para o próprio corpo, provocando um 

quadro psicossomático.  

 Além disso, tal circunstância pode se materializar em fenômenos práticos como 

absenteísmo, presentéismo, greves ou no comprimento exagerado de alguma tarefa. Por meio 

desse estudo, é interessante notar que os docentes solicitam ajuda profissional apenas quando 

sua situação de mal-estar se torna intolerável ao ponto de eles não darem conta de se 

resolverem por conta própria (PENTEADO; NETO, 2019, p.145).  

Atualmente, Santana e Neves (2017, p.789) evidencia que a maioria dos estudos foram 

publicados nos últimos quatro anos, o que valida o crescimento da visibilidade e da 

preocupação dos pesquisadores e estudiosos em torno do tema. De acordo com o mesmo 

estudo, ao menos 70% dos estudos estavam interessados em abordar a questão das 

enfermidades específicas que vêm acometendo os docentes. 

Outro resultado encontrado no trabalho de Cruz (et al, 2010, p.152) foi o fato de que 

comumente os professores atravessam esforços adicionais para atualizar conhecimentos e 

capacitar-se em relação as novas tecnologias didático-pedagógica, fazendo com que esse 

profissional se encarregue de uma longa jornada de trabalho que supera suas horas semanais 

previstas em seu contrato de trabalho. 
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Ainda de acordo com esse mesmo estudo, os transtornos relacionados ao estresse, os 

transtornos de ansiedade, as depressões, quadros psicossomáticos, fobias e síndrome de 

burnout, estão relacionados ao desgaste emocional e físico que os docentes estão sujeitos em 

seu âmbito de trabalho (CRUZ; et al 2010, p.149). 

Nesse mesmo sentido Cruz (et al, 2010, p.156) apontam que, em aspetos práticos, o 

docente pode manifestar dificuldades no planejamento das aulas, perda de entusiasmo e da 

criatividade, além de sentimentos hostis e depreciativos com relação a sua ocupação e consigo 

próprio. Muitas vezes, esse profissional deseja abandonar a profissão, por desânimo, falta de 

interesse e motivação. É interessante ressaltar que muitos indivíduos entendem tais atitudes 

como “dissimulação” e/ou “preguiça”. 

           Segundo o artigo escrito por Santana e Neves (2017, p.788) as formas de adoecimento 

mais citadas na legislação n° 1.984 (Brasil, 2014b), são lesões por Esforços 

Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares (LER/DORT), agravos de notificação compulsória e 

transtornos mentais variados. Destaca-se o fato do adoecimento vocal ter sido o foco 

primordial dos estudos na bibliografia pesquisada. 

             Verifica-se que mesmo insatisfeito com seu trabalho, e que este diminua sua 

qualidade de vida e o cause adoecimento, o ser humano sustenta essa condição que lhe é 

exigido pelo mundo globalizado, por acreditar que seja sua forma de sobrevivência. Com isso, 

utiliza-se de estratégias defensivas para evitar a dor e o sofrimento acarretado pelos impasses 

e adversidades impostas pelo trabalho (OLIVEIRA; et al, 2012, p.745-746). 

Ao afastar-se da imagem idealizada e sujeitar-se ao trabalho proposto, o docente em 

último caso, extermina o sentido e o valor do seu próprio trabalho. Ao padecer frente aos seus 

adoecimentos, esse profissional perde a perspectiva de manter-se em sua função, desconhece 

sua identidade profissional, colocando em risco, a sua carreira e a sua permanência como 

educador (GIANINNI; LATORRE; FERREIRA, 2012, p.2122). 

Finalmente, em relação a tudo que foi exposto e explicado nesse trabalho (PEREIRA, 

2017, p.82) aponta que são muitos os docentes que não admitem tais fragilidades e 

dificuldades, transformando sua escolha malsucedida em formas diversas de adoecimento. É 

uma realidade que revela intensas demandas de sofrimento por parte desses profissionais. Um 

mal-estar que mina sua qualidade de vida, e, por conseguinte sua atividade profissional 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

A revisão demonstrou que se tratando de cenário nacional, os estudos, as pesquisas e 

as discussões acerca do adoecimento docente adquiriu maior destaque a partir da década de 
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90. O presente trabalho demonstrou harmonia com o estudo de Cruz (et al, 2010, p. 151) 

quando ele aponta que dessa década em diante houve um significativo aumento das pesquisas 

acerca desse assunto. Para tanto, restou indagar-se por quais motivos apenas na década de 90 

tal assunto ganhou evidência científica visto sua importância no cenário educacional?  

Este artigo, ao tratar das problemáticas do adoecimento, mal-estar e sofrimentos dos 

docentes percebeu, dentre outros aspectos, que esses sintomas representam a “ponta do 

iceberg” de um conjunto complexo, integrado por todos os aspectos que compõe a educação 

como um todo. Isso gera a construção de um imaginário coletivo em que aqueles que não se 

propõe a uma análise profunda da situação, acabam por classificar esses sintomas do docente 

como fingimento e/ou simulação.  

Para tanto, diante de tais reflexões, demonstra-se pertinente construir mais estudos e 

discussões aprofundados acerca do tema, e propiciar um debate mais especializado sobre a 

importância e a relevância social da escola e da formação desse profissional.  

Perante os resultados e as discussões já realizadas, permanecem algumas incertezas 

que podem ser exploradas em outros momentos. Pergunta-se como ficaria a autonomia e o 

desejo do professor, visto a quantidade de demandas que ele tem que responder para a 

manutenção desse sistema educacional nos moldes atuais? E como poder-se-ia pensar sobre as 

novas construções da identidade profissional do docente, uma vez que os tempos mudaram 

significativamente?  

Além disso, percebeu-se a importância de refletir acerca da viabilidade de desenvolver 

formas de trabalho que possa minimizar adoecimentos ou até mesmo promover saúde, seja ela 

física ou psíquica, e de que modo seria possível produzir essa promoção de saúde, de alguma 

forma, no local de trabalho dos professores ou na profissão docente como um todo.    

É importante lembrar que que a análise feita é apenas um olhar subjetivo dos autores, 

não havendo o intuito de encerrar tal debate, sendo relevante a realização de mais estudos 

sobre o tema para melhor aprofundamento, e a pertinência de realização de novas produções 

acadêmicas.  
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O   TRABALHO DOCENTE   NA EDUCAÇÃO BÁSICA: DO PRAZER AO 
ADOECIMENTO 

                                                     Aldiane   Rodrigues Miranda 1 
Resumo                                                             Leandra Paulista de Carvalho² 
 
 Nos últimos anos, pesquisas realizadas em várias cidades do Brasil demonstraram o índice de 

25% de exaustão emocional nos professores estudados. Dessa maneira, neste trabalho, 

buscamos avaliar, por meios de levantamentos de dados, as condições de saúde dos 

professores de duas escolas públicas do interior do Maranhão, pois a realidade atual do 

professor é cercada por um arsenal de burocracias, como: diários, planos de aula, fichas 

avaliativas, formulários, entre outros. Esses não são os únicos agravantes, o professor tem que 

enfrentar o problema da indisciplina escolar difundida na maioria das escolas brasileiras, 

como excesso de conversa, bagunça, uso indevido de aparelhos eletrônicos que invadiram as 

escolas, isso, aliado ao baixo salário, praticado na maioria das vezes. A demanda de trabalho, 

inclusive nos finais de semana e feriados, é elevada e incompatível com o salário do 

professor. Este fato, contribui para que esse profissional busque por preencher todo o seu dia 

em três turnos de trabalho para que consiga um salário que possa suprir às suas necessidades 

básicas. O objetivo da pesquisa é avaliar   as condições de   saúde desse profissional diante de 

uma rotina sobrecarregada diariamente. Apresentamos os resultados de pesquisa exploratória 

acerca   do adoecimento   docente em um município do interior do Maranhão. Para a 

realização desta pesquisa optou-se pela abordagem quantitativa e qualitativa de investigação, 

buscando assim uma maior compreensão do processo de adoecimento desses profissionais. 

Foi feito um levantamento dos protocolos de licença emitidos pelos professores à Secretaria 

de Educação de duas escolas de Educação Infantil, esses protocolos   direcionaram à 

pesquisadora para   aplicar os questionários aos professores das duas escolas, com   um total 

de amostra de 10 professores, com intuito de avaliar os motivos dos afastamentos, em seguida 

evidenciar os laudos médico com seus respectivos diagnósticos. Segundo Antunes (2008), 

Oliveira (2009), Sanches (2016), Souza; Leite (2011), Silva (2016),  Bastos (2009), Barros 
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(2007), Meszaros(2013) a elevada demanda de trabalho do professor despertou um interesse 

pela sua saúde como objeto de investigação, pois este profissional é uma peça-chave  na 

educação do país e se, quisermos dar prioridade à educação, precisamos valorizar o professor 

em termos de salário, de condições de trabalho, além do reconhecimento social da 

importância da profissão. Percebe-se que essa preocupação   é um fenômeno novo na medida 

em que só é possível apreendê-lo por abordagens embasadas nas diferentes realidades sociais 

e de saúde na contemporaneidade, ou seja, por meio de enfoques teórico-metodológicos que 

levem em consideração a interdisciplinaridade. Portanto as últimas pesquisas têm 

demonstrado que a saúde do trabalhador docente está cada vez mais debilitada em razão de 

situações de vida  associadas a motivos variados de saúde, desde cansaço físico ao emocional. 

O estudo evidencia que a saúde do professor está comprometida, dentre as doenças 

apresentadas os   transtornos mentais comuns, prevalecendo    nas   amostras, a depressão. 

 
Palavras chave:  condições de trabalho, professor, adoecimento 
 

1.0  Introdução  

A profissão docente é considerada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) como 

uma das mais estressantes, pois ensinar se tornou uma atividade desgastante, com 

repercussões evidentes na saúde física, mental e no desempenho profissional (SILVA., 2016). 

Desgastes osteomusculares e transtornos mentais, como apatia, estresse, desesperança e 

desânimo, são formas de adoecimento que têm sido identificadas em professores (BASTOS., 

2009). 

 Oliveira et al. (2002) mencionam que as mudanças ocorridas na organização do trabalho do 

professor, decorrentes das reformas educacionais implantadas nas décadas de 1980 e 1990, 

afetaram significativamente a profissão, uma vez que “trouxeram novas exigências 

profissionais sem a necessária adequação das condições de trabalho” (p.56).  

Portanto, o trabalho docente é um campo de estudo que deve ser explorado devido às amplas 

e profundas mudanças da escola e da educação, que sofrem o impacto das transformações que 

ocorrem na sociedade e no mundo do trabalho (HYPOLITO & GRISHCKE, 2013). 

 O estresse estar apontado como um sinal de adoecimento é atinente às características do 

trabalho do professor, uma vez que ele está exposto a inúmeros fatores estressores como 

sobrecarga de trabalho, falta de controle sobre o tempo, problemas comportamentais dos 

estudantes, burocracia excessiva, implementação de novas iniciativas educacionais e 

dificuldade de relacionamento com os supervisores. 
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Na análise dos trabalhos Sanches e Gama (2016) apontam que o aumento na intensidade do 

trabalho é um indicador de que o trabalho docente na contemporaneidade impacta diretamente 

a saúde docente. Neste artigo apresentamos os resultados de uma investigação qualitativa e 

qualitativa de investigação, realizada com docentes de um município do interior do maranhão 

acerca do processo de adoecimento do professor.   

2.0 Método da pesquisa 

A pesquisa, cujos resultados são aqui apresentados, foi realizada por meio de pesquisa do tipo 

qualitativa e quantitativa, tendo como sujeitos   os docentes da educação básica de um 

município localizado no Maranhão. Buscamos obter maior compreensão do processo de 

adoecimento dessas professoras por meio de um questionário aplicados às mesmas. É 

importante ressaltar que conforme Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa desenvolve-

se em ambiente natural, tendo o pesquisador como seu principal instrumento. Nesse tipo de 

pesquisa a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo, em que as abstrações são 

construídas na medida em que os dados são agrupados. A investigação qualitativa é descritiva 

e focaliza as situações de forma minuciosa. A preocupação com o processo é mais relevante 

do que os resultados ou produtos.  A pesquisa aqui apresentada é quantitativa, pois pretende-

se identificar por meio de números a quantidade de requerimentos de licença que foram 

expedidos pelo setor responsável de educação, além de quantificar os laudos médicos com 

doenças de ordem psíquicas. Três instrumentos foram empregados para a construção dos 

dados: o questionário, os protocolos de licença e os laudos médicos. Os questionários que 

foram   aplicados aos 10   professores de duas escolas localizadas na sede do município, que 

se encontram de licença para tratar de assuntos particulares, juntamente com os laudos 

médicos serão objetos de discussão    no presente   artigo.    Para início do campo e coleta de 

dados foi solicitado à Coordenação Geral de Educação do Município a autorização para o 

desenvolvimento da pesquisa. Após o aceite da pesquisa por parte das diretoras e 

coordenadoras das escolas municipais iniciamos os trabalhos. Todas os questionários   foram 

agendados   de   acordo com a disponibilidade dos professores, uma vez que estão de licença 

médica, consequentemente afastados de suas funções. O objetivo de aplicar o questionário é 

entender o olhar deles para o seu ambiente de trabalho, as condições favoráveis ou não, a que 

fato eles atribuíam seu estado de adoecimento. Em comum todos haviam se afastado do 

trabalho nos últimos anos por motivo de saúde. Os questionários permitem um contato maior 

com a realidade, facilitando a compreensão e compilação dos dados.  
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3.0 Tabela com a identificação dos professores pesquisados  

Características dos questionários   

Escolaridade  Tempo   
de 
serviço  

Jornada 
de 
Trabalho  

Rede de 
Ensino  

Turno em que lecionam  

Graduação  15 
anos  

40 h  Municipal 
/estadual 

Matutino Vespertino  

Especialização  
Latu-Sensu  

19 
anos  

40 h  Municipal/ 
estadual 
  

Matutino Vespertino  

Especialização  
Latu-Sensu  

22 
anos  

40 h  Municipal 
/estadual 

Matutino Vespertino  

Especialização  
Latu-Sensu  

15 
anos  

40 h  Municipal 
/estadual 

Matutino Vespertino  

Graduação  22 
anos  

40 h  Municipal 
/estadual 

Matutino Vespertino  

Graduação  10  anos   40h Municipal 
/estadual 

Vespertino e noturno  

Graduação   10 anos  40 h  Municipal 
/estadual 

Matutino Vespertino  

Graduação   13 anos  40 h  Municipal/  
Estadual  

Matutino Vespertino  

Graduação   20 anos  40 h  Municipal  Matutino Vespertino  

Graduação   10 anos  40 h  Municipal  Matutino Vespertino  

Graduação  24 anos  40 h  Municipal  Matutino Vespertino  

 
 

4.0 Tabela com os protocolos   de licença;  
1. Licença para tratar de assuntos particulares 
2. Licença para tratar de assuntos particulares 
3. Afastamento por adoecimento 
4. Afastamento por adoecimento 
5. Afastamento para tratar de assuntos particulares 
6.Afastamento para tratar de assuntos particulares 
7. Afastamento para tratar de assuntos particulares 
8. Afastamento pra tratar de assunto particulares 
9. Afastamento para tratar de assuntos particulares 
10. Afastamento para tratar de assuntos particulares 
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   5.0 Tabela com os respectivos laudos expedidos pelo médico de cada   professor 

1. Distúrbio de humor 
2. Ansiedade 
3. Ansiedade 
4. Depressão 
5. Ansiedade 
6. Ansiedade 
7. Depressão 
8. Depressão 
9.Depressão 
10.Depressão 

 
6.0 Tabela com o resultado do questionário 
 
 
 
 
 
 
 
Perguntas 

 
 
 
 
 
 
 
Respostas  
 

  
 
 
 
 
 
 
Representação em 
números 
 

 
 
 
 
 
 
 
Porcentagem 

Número de alunos por 
turma 

 
 
40 a 50  

 
 
10 

 
 
100% 

 
Carga/horaria semanal 
 
 

 
 
 
26 a 54 hs 

 
 
10 

 
 
100% 

Exercem outra 
atividade além da 
docência 
 

 
 
Não  

 
 
10 

 
 
100% 

 
Maior dificuldade 
encontrada em sala de 
aula 

 
 
Número de aluno 

 
 
8 

 
 
80% 

Como consideram o seu 
ambiente de 
trabalho/relação 
interpessoal 

 
 
 
bom 

 
 
 
8 

 
 
 
80% 

Com relação estrutura 
física 

 
boa 

 
6 

 
60% 

 
 
Condições de trabalho 

 
 
boa 

 
 
6 

 
60% 

 
Satisfação de ser 
professor 

 
 
insatisfeito 

 
 
 80 

 
 
80% 

 
Relação saúde/ doença 
 

 
 
Doente  

 
 
10 

 
 
100 

 
 Stress 

 
sim 

 
7 

 
70% 
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Cansaço mental e dores 
na cabeça 
 

 
 
sim 

 
 
10 

 
 
100% 

 
Nervosismo e ansiedade 

 
sim 

 
10 

 
100% 

 
Esquecimento  

 
sim 

 
 8 

 
80% 

 
Queda de cabelo 

 
sim 

 
 8 

 
80% 

 
Depressão 

 
sim 

 
10 

 
100% 

 
Falta de ar 

 
sim 

 
10 

 
100% 

 
Fraqueza e indisposição 

 
sim 

 
 6 

 
60% 

 
7.0 Discussão da tabela 
Análise desenvolvida do questionário aplicado aos professores. Observa-se na pesquisa, que 

80% dos docentes são graduados. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em 

1996, exige escolaridade superior para todos os níveis de ensino, o que pode explicar a 

elevada porcentagem de professores da rede municipal e estadual de ensino do Maranhão com 

ensino superior. Quanto ao tempo de serviço 70% tem mais de 10 anos de sala de aula,100% 

enfrentam uma jornada de 40 horas, 90% trabalham pela manhã e a tarde.  

Sobre a média de alunos por turma, verificamos que esse número varia de 40 a 50 alunos 

prevalecendo na amostra o percentual de 100%; a carga horária semanal em sala de aula varia 

de 26 a   54 horas, no total de 50% da amostra. 

Sobre os professores exercerem outra atividade além da docência, obteve-se 100% da amostra 

sem outra atividade, porém deixam evidente que a rotina do professor não se encerra no final 

do dia, pois existe uma pilha de papel debaixo do braço e encima da mesa para corrigir, dentre 

provas, trabalho, sistema informatizado da escola para preencher. 

 O que se percebe é “um autêntico processo histórico de aumento das exigências que se fazem 

ao professor, pedindo-lhe que assuma um número cada vez maior de responsabilidades” 

(BASTOS,2009). 

Quanto as dificuldades encontradas em sala-de-aula, 80% dos docentes responderam que a 

maior dificuldade é com relação ao número de alunos, seguido da falta de material 10% e do 

controle da turma 10%. Ainda foram citadas outras dificuldades como alunos desmotivados, 

deficiência na aprendizagem, desestrutura familiar; passar os conteúdos de maneira eficaz, 

pouco interesse por parte dos pais, estrutura física, e problemas de saúde atingiram. 

 Para Esteves (1995) et.al Gomes (2002, p.4), o quadro da educação no país aponta para um 

estado já crônico de incapacidade para dar conta do que exige a sociedade contemporânea. 
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Isto se revela não apenas pela insuficiência, como por um processo de precarização da rede 

pública de ensino [...] surgindo nesse cenário um conjunto de efeitos perversos, como um 

número importante de professoras/es abandonando a profissão, assim como um conjunto de 

mal-estares, em muitos casos desestabilizando a economia psicossomática e gerando doenças 

diversas.  

Sobre suas rotinas, como consideram seu ambiente de trabalho, 80% consideram bom. Com 

relação a estrutura física: 60% considera boa.  

Quanto às rotinas, consideram difíceis, com horários apertados entre um turno e outro, muitas 

atividades para serem realizadas, projetos, porém o ambiente é corporativista e facilitador, 

esses fatores contribuem significadamente para a concretização das atividades diárias.  

Antunes (2008, p.2) explica que “o trabalho, espaço de sobrevivência possível para aqueles 

que só dispõem da venda de sua força de trabalho, tornou-se, então, os lócus por excelência 

das jornadas extenuantes, da precarização dos direitos sociais, medos e dos temores 

constantes do desemprego, do stress para se manter no emprego, ou ainda das lesões por 

esforço repetitivo e dos múltiplos modos de ser do adoecimento. É o adoecimento típico da 

era informacional”. 

Sobre as condições de trabalho que a escola proporciona: 60% consideram bom. Os 

professores destacam que a escola tem uma boa gestão, pessoas capacitadas que os conduzem 

muito bem para o trabalho, que o ambiente é democrático que isso os motiva de certa forma, 

porém na atual situação de saúde que se encontram tudo isso se torna irrelevante, pois as 

condições psíquicas não os permitem reagi, e que precisam se manter afastado. 

Segundo Batista e Odelius (apud CODO, 1999, p. 325), reflete sobre as condições de trabalho 

e destacam que são indispensáveis para uma atividade mais confortável, menos desgastante, 

mais prazerosa e consequentemente mais produtiva, além de mais saudável para o professor 

Quanto à satisfação de ser professor, 80% se consideram insatisfeito. Os mesmos consideram 

que são muitos esforços, muito trabalho bem como atividades acumuladas por falta de tempo 

para atender a demanda de dois turnos, isso se atribui à desvalorização do profissional 

docente e contribui diretamente para as condições de adoecimento dos mesmos. 

 Tardif (2002), sugere que   compreender qual parte considerável dos problemas de saúde que 

afligem a classe trabalhadora é decorrente do modo de produção capitalista, é necessário 

tomar consciência da complexa relação entre trabalho e processos de saúde-doença, nos 

desaliena, na busca do rompimento da ordem vigente. Nesse sentido, interessa abordar o 

processo de organização sindical e política dos trabalhadores, e dos professores em particular, 

pela melhoria de suas condições de trabalho e saúde.  
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Marx chamava atenção para os sindicatos, que transformavam as lutas corporativas e 

imediatas como um fim em si mesmas, pois, ao lutarem por melhores salários e melhores 

condições de trabalho, “não devem esquecer-se de que a luta contra os efeitos, mas não contra 

as causas desses efeitos; que logra conter o movimento descendente, mas não o fazer mudar 

de direção; que aplica paliativos, mas não cura e enfermidade” (MARX, 1986, p. 184). 

Quanto   a vivência dos docentes no que desrespeito ao processo saúde-doença foram assim 

colocadas: 100% dos professores admitiram estar sofrendo problemas de saúde nos últimos 

seis meses. Dentre os problemas assinalados temos: estress com 70%; cansaço mental e dores 

de cabeça - 100%; nervosismo e ansiedade - 100%; esquecimento - 80%; insônia e tontura - 

90%; queda de cabelo - 90%; depressão 90%, fraqueza indisposição 60%; falta de ar - 90%; 

sonolência, labirintite e hipertensão com 10%.  

Considerando todos os sintomas acima como alguns dos principais sintomas de adoecimento 

mental investigados, observa-se que eles são relacionados aos denominados Transtornos 

Mentais Comuns (TMC), quadro de sofrimento psíquico de natureza não psicótica, que inclui 

queixas de ansiedade, depressão, alterações de sono, fadiga e somatizações (Ludermir & Melo 

Filho, 2002). 

 De acordo com Soratto e colaboradores (2004), sabendo que o trabalho do professor não se 

restringe ao exercício da sua função dentro de sala de aula, mas envolve muitas outras 

atividades, além das ligadas à escola ainda tem tarefas domésticas, preocupação familiar, e 

uma cobrança da sociedade. Contudo, os professores questionados demonstram em suas 

respostas que existe uma sobrecarga, ocasionando sintomas de estress, cansaço mental, entre 

outros.  

Diante do exposto entendemos que “a saúde não pode ser reduzida a um mero  

equilíbrio ou capacidade adaptativa, deve ser pensada como a capacidade que possuímos de 

instaurar novas normas frente a situações novas” (CAPONI apud GOMES, 2002, p.17), 

percebe-se que os professores, assim como os trabalhadores de uma forma geral têm sofrido 

tanto uma exigência de posturas requeridas pela sociedade, como problemas relativos aos 

recursos materiais e humanos. Modificações no contexto social das últimas décadas alteraram 

significativamente o perfil do professor e as exigências pessoais e do meio em relação à 

eficácia de sua atividade (ESTEVE, 1995).  

8. Considerações finais 

A partir dos dados apresentados, constatou-se que é necessária uma análise mais aprofundada, 

já que o índice de adoecimento foi grande, gerado ou por uma sobrecarga de atividades ou até 
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mesmo pela cobrança do próprio professor em atender a esse contexto de mudanças e novas 

exigências. Contudo, percebemos que existe um sofrimento psíquico, e esse está ligado à 

dificuldade para operar regras de ofício, como a do “controle-de-turma” (que diz respeito à 

organização das condições de ensino em sala de aula), ao número excessivo de alunos, às 

relações hierárquicas e, sobretudo, as atitudes diante dos contextos sociais em mudança. 

Portanto diante desse novo cenário educacional torna-se necessário um olhar atento à saúde 

do professor, pois a profissão torna-se indispensável para se manter uma educação de 

qualidade e transformadora. 
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Resumo 

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

Palavras-chave: Ensino. Carreira. Desvalorização. 
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Resumo   

O trabalho como produtor de cultura tem a capacidade de transformação do ambiente e assim 
transformar o humano, produzindo em sua essência técnicas passadas de geração em geração. 
Assim, a cada nova geração, a forma de produção da técnica se transforma e como 
consequência as possibilidades de produção de trabalho. Nessa perspectiva, a escola assume 
dupla função social: a primeira de apresentar as novas gerações como o mundo foi construído 
ao longo do processo histórico da humanidade e a segunda, de construir novas possibilidades 
de transformação do ambiente. Deste modo, a escola se transforma à medida que ensina, 
questiona e reflete sobre a materialidade das relações humanas. Nesse cenário, cabe ao 
professor explicitar as transformações históricas do mundo e suas relações com a luta de 
classes, esclarecendo que a ciência deve ser entendida como um bem da humanidade a ser 
usufruído por todos e não somente por seus interlocutores. Nessa perspectiva, deixa de ser 
algo inalcançável para ser vivida em todas as esferas do cotidiano e, acima de tudo de forma 
coletiva. Assim, o processo educacional só pode ser construído, compreendido e consumido 
na coletividade. Nos últimos anos, sobretudo, após a implantação e implementação da 
mundialização e da globalização, os trabalhadores tiveram dificuldade de acesso ao 
conhecimento. A lógica implementada por essas formas de gerir o mundo advogam que a 
coletividade atrapalha significativamente o indivíduo, e que a busca pelo conhecimento deve 
ser isolada, dependendo somente do sujeito. Associado a isso, se pode mencionar que em 
função do desenvolvimento tecnológico, tudo em tese se tornou mais acessível, com maior 
velocidade, mas a capacidade de análise diminuiu sobremaneira, pois, o rigor epistemológico 
foi substituído pela fluidez da navegação. A marca da sociedade que ora se desenha tem a 
solidão como característica básica, e o antídoto sugerido é a leitura de livros de autoajuda, 
fortalecendo o discurso médico psicologizante. Como consequência, a juventude não participa 
dos ambientes políticos, ou seja, da esfera pública. Esta investigação tem como objetivo 
analisar as implicações de tais mudanças no contexto educacional. Neste sentido, propõe junto 
ao GT8 a reflexão e ampliação do campo analítico no que tange ao adoecimento do 
trabalhador da educação em seus aspectos físicos e psíquicos com base nas novas formas de 
organização do trabalho. Sua abordagem de análise é crítica, pautada nas categorias: 
precarização, trabalho docente e adoecimento. Os resultados preliminares desta análise 
sugerem que uma das conseqüências é o aligeiramento da formação dos professores, que 
chegam cada dia mais cedo nas unidades escolares, com uma formação humana igualmente 

                                                             
1 Doutorado em Educação. Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Universitário do Araguaia 
(CUA), E-mail: warleycarlos@yahoo.com.br.  
2 Doutorado em Educação. Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Universitário do Araguaia 
(CUA). E-mail: edenez@ufmt.br  
3 Mestrado em Educação. Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Universitário do Araguaia 
(CUA), E-mail: maurimsouza@gmail.com.  
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aligeirada, que se traduz em relações superficiais de professores vazios para alunos vazios. 
Este processo estimula a perpetuação de um ciclo vazio de formação, baseado na solidão e 
não na coletividade. Desse modo, o professor sente-se incapaz de desenvolver atividades, e 
pode caminhar para a desistência e/ou para o desenvolvimento de doenças em função deste 
contexto.    
 
Palavras-chave: Trabalho Docente. Precarização.  Psicologização. 
 

 

1 Introdução  

A humanidade, ao longo da história, passou por diferentes etapas evolutivas. Alguns 

períodos foram importantes mais do que outros para seu desenvolvimento. Todos colaboraram 

para a construção e re-construção da atual dinâmica político-econômico-social-cultural. Para 

Lampert (2005), da antiguidade à contemporaneidade, medos, incerteza, conflitos de todas as 

ordens, bem como progressos em vários campos, acompanham o homem que entrou vazio e 

inseguro no terceiro milênio, apesar de todos os avanços científicos e tecnológicos existentes 

no transcorrer dos anos.  

O mundo passou por grandes transformações, assim, a modernidade trouxe novas 

possibilidades de sentir, pensar e agir. A razão dada pela apropriação dos princípios 

científicos difundidos a partir de então, passa a ser objeto de desejo de todos os cosmopolitas 

no bojo da modernidade (JAPIASSU, 2007).  

Na reorganização do modo de produção capitalista, a profissão docente se transforma 

em sua essência. Vive-se um momento conflitante, tudo é levado ao abuso e descomedimento. 

Não possui limitações e nem críticas fundamentais em relação a si mesma; e, o triunfo do 

mercado por meio da globalização, serve como evidência dessa situação petrificada. As 

condições de trabalho no início do século XXI mudaram significativamente a vida dos 

trabalhadores de um modo geral, e, entre os docentes, de modo particular, não foi diferente 

(ALMEIDA, 2012). 

Entretanto, o trabalho como produtor de cultura tem a capacidade de transformação do 

ambiente e assim transformar o humano. Em sua essência é produtor de técnicas que são 

passadas de geração em geração de tal forma que a cada nova geração, a forma de produção 

da técnica se transforma e como consequência as possibilidades de produção de trabalho.  

Nessa perspectiva, a escola assume dupla função social, a primeira de apresentar as 

novas gerações como o mundo foi construído ao longo do processo histórico da humanidade. 

O segundo, de construir novas possibilidades de transformação do ambiente. Deste modo, a 
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escola se transforma à medida que ensina, questiona e pensa sobre a materialidade das 

relações humanas.  

A docência é compreendida com uma forma particular de trabalho sobre o humano, ou 

seja, uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu objeto de trabalho, que é 

justamente um outro ser humano, no modo fundamental da interação humana. Enquanto 

trabalho de interações, apresenta alguns traços particulares que estruturam o processo de 

trabalho cotidiano no interior da organização escolar (TARDIF e LESSARD, 2014). 

O professor tem a “missão” de explicitar como o mundo se transformou 

historicamente, ou seja, de debater que a paisagem que se tem hoje é nada mais do que fruto 

da luta de classes, bem como, apresentar/debater que a ciência também é um bem da 

humanidade e não somente de poucos interlocutores. Nessa perspectiva, a ciência deixa de ser 

algo inalcançável para ser vivida em todas as esferas do cotidiano e, acima de tudo de forma 

coletiva.  

Neste sentido, o processo educacional só pode ser compreendido na coletividade, ou 

seja, tem sua construção coletiva e assim deve ser consumida. Nos últimos anos, sobretudo, 

após a implantação e implementação da mundialização e da globalização, os trabalhadores 

tiveram dificuldade de acesso ao conhecimento. A lógica implementada por essas formas de 

gerir o mundo advogam que a coletividade atrapalha significativamente o indivíduo, e que a 

busca pelo conhecimento deve ser isolada, dependendo somente do sujeito.  

Associado a isso, se pode mencionar que em função do desenvolvimento tecnológico, 

tudo em tese se tornou mais acessível, com maior velocidade, mas a capacidade de análise 

diminuiu sobremaneira, pois, o rigor epistemológico foi substituído pela fluidez da 

navegação. A marca da sociedade que ora se desenha tem a solidão como característica 

básica, assim, o antídoto para isso tem sido a leitura de livros de auto-ajuda, fortalecendo o 

discurso médico psicologizante, como consequência, a juventude não participa dos ambientes 

políticos, ou seja, da esfera pública. 

Este artigo está dividido em quatro partes, a primeira traz as considerações iniciais 

sobre a pesquisa realizada, destacando seu objetivo; num segundo momento, apresenta-se o 

referencial teórico da discussão, que aponta elementos analíticos sobre o trabalho e o 

adoecimento; posteriormente, sinalizam-se os procedimentos metodológicos e as 

considerações finais.  

 

1.1 Objetivo  
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Este estudo tem como objetivo analisar as consequências das novas formas de 

organização do trabalho no contexto educacional. Neste sentido, esta investigação propõe 

junto ao GT8 a reflexão e ampliação do campo analítico no que tange ao adoecimento do 

trabalhador da educação em seus aspectos físicos e psíquicos a partir desta nova configuração 

do trabalho.  

 

2 Referencial Teórico  

  

O trabalho representa o grande construtor da humanidade, o que objetiva sua 

necessidade premente a todos os seres humanos para transformar o mundo para as novas 

gerações. O trabalho como gerador de cultura aproxima os sujeitos, para além de transformar 

o homem em homem. Assim, as grandes transformações históricas da humanidade possuem 

as técnicas produzidas pelo trabalho em cultura, abrindo possibilidades de apropriação do 

mundo historicamente construído aos novos candidatos a homem.  

Nessa perspectiva, todo trabalho humano é planejado, objetivado e amalgamado às 

necessidades prementes de uma determinada sociedade, devendo o estado criar, manter e 

gerenciar instituições que garantam a formação humana, ou seja, a garantia que todos 

necessitam para realizar uma leitura satisfatória da realidade.  

Objetivamente, a constituição de um homem verdadeiramente humano é fundamental, 

e a escola se apresenta como um dos aparelhos destinados a esta finalidade, desenvolvendo a 

formação humana por meio das diferentes áreas que compõem o currículo escolar. Nesta 

direção, Tardif e Lessard (2014) afirmam: 

 
[...] a escola possui algumas características organizacionais e sociais que 
influenciam o trabalho dos agentes escolares. Como lugar de trabalho, ela não é 
apenas um espaço físico, mas também um espaço social planejado, supervisionado, 
remunerado e visto por outros. Esse lugar também é o produto de convenções sociais 
e históricas que se traduzem em rotinas organizacionais relativamente estáveis 
através do tempo. É um espaço socio-organizacional no qual atuam diversos 
indivíduos ligados entre si por vários tipos de relações mais ou menos formalizadas, 
abrigando tensões, negociações, colaborações, conflitos e reajustamentos 
circunstanciais ou profundos de suas relações (p. 55). 

 

De igual modo, o homem necessita passar pela escola para ser retirado deste a 

barbárie, sua condição primitiva, desenvolvendo neste espaço elementos que o possibilitem 

diferenciar civilidade e educação. A civilidade se apresenta como sendo inicialmente 

realizada de forma privada, ou seja, no seio familiar, enfocando o ensino e o desenvolvimento 

de regras básicas de convivência, como bater na porta antes de entrar, cortar unhas, cortar 
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cabelo, enfim cuidados com o corpo, processo esse que, via de regra se realiza sobre o sujeito, 

a saber, individualmente.  

Por outro lado, a educação somente deverá ocorrer no coletivo, de forma que o 

processo educacional se processe em coletividade, em meio à diversidade de corpos, de ideias 

e de professores, para mencionar alguns.  Assim, o processo educacional representa aquele 

que ocorre na esfera pública, ou seja, no espaço que se manifesta fora da casa do sujeito. 

Considerando esta premissa, a diversidade se constituiria no combustível para 

manutenção do processo educacional, valorizando o debate oriundo de diferentes visões de 

mundo e ampliando as possibilidades de formação humana, enriquecendo os processos 

educacionais e permitindo uma leitura de mundo mais real e crítica. 

Por outro lado, as instituições educacionais nem sempre são providas de condições 

materiais e recursos básicos para que este processo se efetive na concretude de seus espaços. 

Como reflexo desta realidade, não objetivaram a valorização e manutenção da diversidade no 

interior das escolas. Com a intenção de produzir um ser humano ordeiro e disciplinado, a 

instituição escola acabou por objetivar e consolidar o fim da diversidade em seu interior. 

Nesse sentido, somos levados a acreditar que, quanto mais permanece nessa instituição mais 

se perde a humanidade, ou seja, menos se percebe o humano no humano.  

Neste contexto, o professor se tornou o grande guardião da separação entre os que 

podem ou não receber a escolarização, o que geralmente transforma a instituição escolar num 

dos lugares mais injustos da sociedade contemporânea. Nesta ótica, a escola, uma instituição 

que tem na sua justificativa originária promover o fortalecimento social e a formação humana, 

minimizando as diferenças orgânicas pela ampliação das possibilidades sociais, acaba por se 

converter em uma instituição que gera e administra um processo excludente, arremessando 

uma imensidão de jovens para as margens da sociedade. 

Como fruto desta realidade, o medo tomou o lugar da formação humana, a técnica pela 

técnica tomou conta da escola. O medo de não ser eficiente e como ser considerado deficiente 

tomou conta de toda sociedade, assim, as características e a forma do fazer docente se 

alteraram. Nas palavras de Antunes (1999): 

Como resposta a sua própria crise, iniciou-se um processo de reorganização do 
capital e de seu sistema ideológico e político de dominação, cujos contornos mais 
evidentes foram o advento do neoliberalismo, com a privatização do Estado, a 
desregulamentação dos direitos do trabalho e a desmontagem do setor produtivo 
estatal, da qual a era Thatcher-Regan foi expressão mais forte; a isso se seguiu 
também um intenso processo de restruturação da produção e do trabalho, com vistas 
a dotar o capital do instrumento necessário para tentar repor os patamares de 
expansão anteriores (p. 31).  
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Harvey apud Zamora e Lessa (2019) esclarece que: 

Entre as principais características deste projeto político global destacam-se a 
desregulamentação dos mercados e a defesa de uma política macroeconômica de 
austeridade com foco no combate à inflação, a privatização de empresas estatais, a 
transnacionalização das grandes empresas dos países centrais em direção aos países 
subdesenvolvidos – estes deveriam atrair capitais oriundos do exterior, o controle 
das economias nacionais por organismos multilaterais como o FMI e o Banco 
Mundial, assim como a diminuição do gasto do Estado destinado para políticas 
sociais, principalmente aquelas voltadas para a garantia de direitos dos trabalhadores 
(p. 5). 

    

Diante disso, a base para a formação do professor também é alterada, assim como a 

função a que exerce. Inicialmente tido como guardião da erudição e formação humana, o 

professor tem na atualidade sua formação aligeirada e reduzida. Seu perfil inicial foi 

substituído por um profissional que apenas executa técnicas que se assemelham a ensinar a ler 

e a escrever, deixando de lado outras formas de conhecimento tão necessárias ao processo 

educativo: 

A alfabetização tornou-se um momento muito importante e especial na vida de uma 
pessoa, um passo decisivo para uma longa e difícil caminhada pela estrada do saber 
institucionalizado. A alfabetização é também um momento muito especial na vida da 
escola, um teste de sua competência, um momento propício para se pensar o 
aprender da vida e o aprender da escola, as formas do conhecimento, as 
manifestações preconceituosas da sociedade com relação à linguagem e até mesmo 
para se refletir sobre as contradições da ciência diante da magia e do mistério da 
vida (CAGLIARI, 1997, p. 193). 

 

Neste amálgama, as diferentes políticas governamentais afetam significativamente o 

trabalho docente nas unidades escolares, cujos reflexos impactam na concretude das ações 

pedagógicas e na constituição dos espaços escolares. A revolução industrial e as ações 

políticas desenvolvidas neste contexto trouxeram um novo ritmo à sociedade. Neste prisma, o 

trabalho passa a ser gerido pela serialização, racionalização e especialização e a escola não 

ficou distante disso.   

No entanto, após séculos de institucionalização, rumores ainda alardeiam que o 

problema do país é a baixa qualidade da educação, ou ate mesmo a ausência dela. 

Paradoxalmente, a escola é sempre convocada a resolver ou ao menos pensar os grandes 

problemas sociais. Nada mais natural, posto que os grandes problemas sociais de toda ordem 

e natureza encontram-se inseridos no interior da escola, devendo esta ser pensada como uma 

parte constituinte da sociedade, e não como uma ilha isolada, cujas ações não impactam na 

vida social. A legitimação do sujeito ao ambiente social, passa pela escola, ou seja, pelo 

processo de escolarização, o que de forma direta legitima o trabalho do professor.  
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Destarte, a eficiência do professor passa ser medida pelo lugar que o aluno alcança em 

sua existência. Isso nos lança para uma via que se bifurca em dois caminhos: o primeiro, diz 

respeito ao aluno; se ele não aprende, logo a biologia é a culpada e o fracasso escolar do 

aluno, fruto de sua ineficiência biológica. Num outro sentido, o segundo caminho nos remete 

para o fato de que a ineficiência do aluno representa a incompetência do professor que não é 

capaz de ensinar e cumprir com eficiência seu trabalho. 

Todo esse processo pode ser mais bem compreendido se a reorganização do capital for 

melhor observada contextualmente. Quando se olha para as condições atuais a que estão 

submetidas as instituições educacionais, os professores e os processos de ensino, percebe-se 

na diluição de fronteiras, os reflexos de uma nova forma de conceber o capitalismo em sua 

vertente neoliberal, que no bojo de sua orientação, amplia os processos de sucateamento 

descritos anteriormente e num certo sentido suplanta o Estado social.  

De acordo com Alves (2007), o Estado social constituiu-se a partir da luta de classe do 

proletariado no período histórico de ascensão histórica do capital no século XX, e representou 

uma nova forma de Estado político capaz de garantir direitos sociais e políticos ao mundo do 

trabalho e assevera: “O Estado neoliberal tende a suceder, sob determinadas condições 

histórico-políticas, o Estado social.” (ALVES, 2007, p.115, grifos do autor) 

Neste âmbito, o papel do estado é minimizado e as condições sucateadas, devendo o 

professor e a própria instituição escolar fazer cada vez mais com cada vez menos recursos, 

realçando o processo de precarização das condições de trabalho4. Ao defender a liberdade dos 

mercados como premissa básica, o neoliberalismo mercantiliza as diversas esferas da vida 

humana, retirando as condições e os direitos dos trabalhadores e estimulando a precariedade e 

a precarização do trabalho escolar, conforme distingue Alves (2007): 

A precarização é um atributo modal da precariedade. É uma forma de ser sócio-
histórica da condição ontológica da força de trabalho como mercadoria. Enquanto 
existir precariedade haverá possibilidade objetiva de precarização que pode assumir 
dimensões objetivas e subjetivas. A precarização não apenas desvela uma condição 
ontológica da força de trabalho como mercadoria, mas explicita novos modos de 
alienação/estranhamento e fetichismo da mercadoria no mundo social do capital. (p. 
115, grifos do autor) 
 

A confluência destes fatores está relacionada com a nova onda mundial de 

precarização do trabalho, representando a redução ou mesmo a retirada de direitos trabalhistas 

conquistados através da luta de classes, nos séculos XIX e XX. Nesse sentido, é sentida pelos 

                                                             
4 De acordo com Alves (2007, p. 114): “O que chamamos de processo de precarização do trabalho é o processo 
de diluição (ou supressão) dos obstáculos constituídos pela luta de classe à voracidade do capital no decorrer do 
século XX. É a explicitação da precariedade como condição ontológica da força de trabalho como mercadoria.” 
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trabalhadores como perda de direitos que impactam significativamente no aumento da 

insegurança no mundo do trabalho em todas as suas dimensões.  

Em sendo desta forma, a precarização do trabalho se manifesta através da exploração 

da força de trabalho e da diluição da esfera de lutas coletivas, levando a um individualismo e 

a uma fragmentação social nos contextos de trabalho e sociedade. A este respeito Alves 

(2009) atesta que a base objetiva da precarização do trabalho se caracteriza pela: “[...]  

intensificação (e a ampliação) da exploração (e a espoliação) da força de trabalho, pelo 

desmonte de coletivos de trabalho e de resistência sindical-corporativa; e pela fragmentação 

social nas cidades em virtude do crescimento exacerbado do desemprego em massa (p. 189).  

As políticas neoliberais, dentre outras características, eliminam as fronteiras no 

mundo. A nova onda de precarização do trabalho apresenta, no mínimo, duas novidades: a 

universalização da precarização, atingindo inclusive os trabalhadores mais qualificados e a 

sua mundialização, atingindo trabalhadores dos países centrais e dos países periféricos. 

(ANTUNES, 2018). 

De acordo com Martins, a fronteira representa o local de conflito. A universalização, 

representada pela eliminação das fronteiras, passa a ideia de que o mundo não tem mais 

conflitos, que as políticas mundiais estão livres de ideologia e que a cultura mundial agora é 

uma só (MARTINS, 2008). Diante disso, a identidade, elemento tão importante para o estado-

nação, deixaria de existir, pois, o que se deve formar agora é o cidadão do mundo e não mais 

o cidadão canadense ou paraguaio ou brasileiro ou espanhol.  Quais os efeitos disso sobre a 

educação, sobretudo sobre a saúde do professor?  

A reorganização do capital, trouxe em seu bojo mudanças significativas na formação 

do professor. Trazido nesse bojo, o neo-tecnicismo toma forma, aligeirando a formação do 

professor, o que arremessa a formação para um aprender de técnicas sem fim. Inserido no 

modo de produção capitalista, o trabalho docente passa a ser percebido como mercadoria, 

produzindo insegurança na sua prática materializada cada vez mais precarizada (ALVES, 

2007).  

A formação do professor que já foi vista como formação humana, passa mais do que 

nunca a ser uma formação técnica que leva o mesmo à dependência direta de outros 

profissionais, sobretudo, os da área médica, o que retira desse profissional a autonomia 

pedagógica. A tentativa de retirada da autonomia pedagógica lança o professor na condição de 

cuidador e não mais aquele que ensina, que executa uma ação humana planejada para seres 

humanos. 
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Nesse sentido, a crítica às formas concretas da (des)sociabilização humana é condição 

para que se possa empreender também a crítica e a desfetichização das formas de 

representação vigentes, do ideário que domina nossa sociedade contemporânea. (ANTUNES, 

2018) 

 

2.1 Trabalho e Adoecimento 

O trabalho representa o grande construtor da humanidade e produtor de cultura. Tem 

em sua premissa básica a transformação do ambiente, e, por conseguinte, o ser humano e o 

mundo, influenciando as novas gerações. Como gerador de cultura, possui a capacidade de 

aproximar os sujeitos, facilitar o conhecimento e ampliar as relações de troca entre os 

indivíduos.  

As grandes transformações históricas da humanidade possuem as técnicas produzidas 

pelo trabalho, as quais, convertidas em cultura, abrem possibilidades de apropriação do 

mundo historicamente construído a novos sujeitos sociais. Nessa perspectiva, todo trabalho 

humano é planejado, objetivado e amalgamado às necessidades prementes de uma 

determinada sociedade, devendo o estado criar, manter e gerenciar instituições que garantam a 

formação humana, ou seja, a garantia que todos necessitam para realizar uma leitura 

satisfatória da realidade. 

A escola, como lugar de trabalho representa um espaço social planejado e organizado, 

que se materializa como um produto de convenções sociais, históricas e culturais traduzidas 

nas rotinas pedagógicas e organizacionais relativamente estáveis através dos tempos. Na sua 

justificativa originária, busca promover o fortalecimento social e a formação humana, 

minimizando as diferenças orgânicas pela ampliação das possibilidades sociais.  

As transformações no mundo do trabalho na sociedade capitalista, sobretudo àquelas 

relacionadas à utilização e desenvolvimento de tecnologias, gestão organizacional, 

transitoriedade e terceirização, e no caso específico do professor, a culpabilização pelo 

insucesso do sistema, tem provocado uma precarização na sua qualidade de vida e também de 

profissionais que vivem o cotidiano educacional, levando-os a um processo de constante 

adoecimento. 

 

A pressão pela capacidade imediata de resposta dos trabalhadores às demandas do 
mercado, cujas atividades passaram a ser ainda mais controladas e calculadas em 
frações de segundos, assim como a obsessão dos gestores do capital por eliminar 
completamente os tempos mortos dos processos de trabalho, tem convertido, 
paulatinamente, o ambiente de trabalho em espaço de adoecimento (ANTUNES, 
2018, p. 160). 
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Nesse sentido, o trabalho pode também ser reconhecido como fator de adoecimento e 

de elemento desencadeador de vários distúrbios psíquicos, tais como problemas 

osteoarticulares, distúrbios gastrintestinais, alterações cardiovasculares, distúrbios de saúde 

mental e acidentes de trabalho. 

Estas diferentes formas de organizar o trabalho produzem diferentes modos de 

reorganização nas relações humanas e nas condições de saúde e satisfação pessoal. Como 

fruto desta amarga realidade, o medo tomou o lugar da formação humana, a técnica pela 

técnica tomou conta da escola. O medo de não ser eficiente e como ser considerado deficiente 

tomou conta de toda sociedade, assim, as características e a forma do fazer docente se 

alteraram.  

A marca da sociedade que ora se desenha tem a solidão como característica básica, e 

os processos pedagógicos no interior da escola se apresentam em grande parte, como ações 

pragmáticas e individualistas, como reflexo deste tempo. Os impactos desta realidade atingem 

o professor, gerando um processo de sofrimento psíquico, que pode acontecer de maneira 

silenciosa e gradual, mas que afetam significativamente a ação deste profissional não apenas 

no contexto de suas funções como docente, mas também produz sequelas sociais, gerando o 

adoecimento. 

A síndrome de Burnout pode se constituir em um dos exemplos da situação exposta, 

que atinge diretamente professores em ofício, podendo gerar altos custos organizacionais e 

pessoais, devido a problemas como rotatividade de pessoal, absenteísmo, problemas de 

produtividade e de qualidade no trabalho. Conforme expõe Assis et al (2019):  

 
A presença de Burnout é um forte preditor, que compromete a qualidade de vida dos 
professores. O diagnóstico é complexo envolvendo diversos fatores, a articulação 
entre o meio e o profissional vai contribuir para essa etapa ser bem-sucedida, e no 
caso do professor inclui também a comunidade local (p. 115). 
 

Caracterizada pela exaustão emocional, despersonalização e baixa da realização 

profissional, a síndrome de Burnout pode alterar diretamente a qualidade do ensino, além de 

expor o docente ao risco de adoecimento físico e mental. As tarefas profissionais do professor 

poderão ser fortemente influenciadas, quando o professor apresenta o quadro e sintomas deste 

distúrbio. Sendo esta uma profissão, sobretudo de relações, a qualidade das relações 

produzidas será diretamente proporcional à compreensão do processo envolvido. Quanto mais 

a educação é percebida como mercadoria e produto a ser negociado, mais tende a produzir 

adoecimento, pois produz no docente uma permanente insatisfação advinda do sentimento de 
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distanciamento entre aquilo que deve fazer e o que efetivamente consegue realizar 

(KUENZER, 2004) 

As condições a que os professores são submetidos no ambiente escolar hoje provocam 

sobremaneira um ambiente desmotivador, dificultando uma melhor qualificação nas relações 

estabelecidas entre os pares, favorecendo assim o aparecimento e agravamento da síndrome, 

mesmo fora do período letivo. Os sintomas da síndrome de Burnout podem ser: sobrecarga de 

trabalho, trabalho desmotivador, cultura laboral desfavorável, dentre outros. De acordo com 

Assis et al (2019), os professores acometidos por esta síndrome poderão apresentar 

características pessoais, como falta de assertividade, baixa autoestima, dependência e baixo 

envolvimento com suas tarefas, as quais podem gerar desconforto e desmotivação.   

Considerando a importância do trabalho docente, um olhar atento pode ser 

fundamental, pois a síndrome de Burnout poderá afetar o ambiente educacional e 

consequentemente interferir na consecução dos objetivos pedagógicos. Poderá ainda levar os 

profissionais acometidos por esta síndrome a problemas de saúde, apatia, alienação, podendo 

levar à intenção de abandono da profissão.  

Paradoxalmente, apresentam maior risco de serem acometidas pela síndrome de 

Burnout, pessoas entusiastas, idealistas e com grande nível de envolvimento no seu trabalho. 

Diante dessa afirmativa, infere-se que as condições materiais, humanas e de valorização da 

profissão docente na atualidade caminham na direção contrária ao estabelecimento de 

condições dignas, saudáveis e justas de trabalho para o professor e para os demais 

profissionais envolvidos com a tarefa de educar, estimulando seus integrantes a um estado de 

desinteresse, adoecimento e até de abandono da profissão docente. 

 

3 Procedimentos Metodológicos  

Para as reflexões analíticas deste levantamento bibliográfico, destaca-se que todo 

conhecimento está comprometido com um ponto de vista determinado.  Nesse estudo, o 

método representou um procedimento racional e ordenado, constituído por instrumentos que 

utilizaram a reflexão para alcançar os objetivos pré-estabelecidos no planejamento da 

investigação. Em sendo assim, a abordagem de análise desta investigação foi crítica, pautada 

nas categorias: precarização, trabalho docente e adoecimento.  

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999) esclarecem que uma abordagem crítica é 

essencialmente relacional, pois se investiga o que ocorre relacionado à cultura e às estruturas 

sociais e políticas. Partiu-se do pressuposto de que nenhum processo é isolado, acima dos 

conflitos da sociedade, no caso aqui, do espaço da educação de um modo geral. Estão sempre 
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profundamente ligados, vinculados, às desigualdades culturais, econômicas e políticas que 

dominam a sociedade, portanto, a uma rede de significações (NEZ, 2014).  

 

4 Considerações Finais  

 

Os resultados desta análise sugerem que uma das conseqüências é o aligeiramento da 

formação dos professores que chegam cada dia mais cedo as unidades escolares. Em muitos 

casos, o professor é muito mais novo que os alunos, associado a isso, a formação humana 

desses jovens também foi aligeirada, ou seja, professores vazios para alunos vazios. 

Perpetuando um ciclo vazio de formação, baseado na solidão e não na coletividade, desta 

forma, sente-se incapaz de desenvolver atividades, e pode até desenvolver doenças em função 

deste contexto.    

Há que se lembrar que os processos educacionais e os processos sociais estão 

intimamente ligados e exercem influências entre si. Para pensar em uma mudança na 

educação, necessitamos pensar em uma mudança no quadro social mais amplo e nas políticas 

sociais que fundamentam nosso trabalho. Qualquer transformação pensada em um contexto 

isolado produziria apenas resultados estéreis, desconectados, fragmentados e, portanto, 

incapazes de modificar substancialmente a lógica global vigente.  

Não surpreende, portanto, que mesmo as mais nobres utopias educacionais, 

anteriormente formuladas do ponto de vista do capital, tivessem de permanecer estritamente 

dentro dos limites da perpetuação do domínio do capital como modo de reprodução 

metabólica. Os interesses objetivos de classe tinham de prevalecer mesmo quando os 

subjetivamente bem-intencionados autores dessas utopias e discursos críticos observavam 

claramente e criticavam as manifestações desumanas dos interesses materiais dominantes. 

Suas posições críticas poderiam utilizar as reformas educacionais que se propusessem para 

remediar os piores efeitos da ordem reprodutiva capitalista estabelecida sem, contudo, 

eliminar os seus fundamentos causais antagônicos e profundamente enraizados. 

(MÉSZARÓS, 2008). 

Considerando o trabalho como o mediador insubstituível da formação humana e 

fundamento do conhecimento, da cultura e da história, acredita-se que a construção do homem 

enquanto indivíduo e humanidade passa pela educação e pela formação das novas gerações. 

Não uma educação omissa e subserviente aos ditames do capital e das influências do 

pensamento neoliberal, mas uma educação como prática social coletiva e pública, onde o 

trabalho docente seja efetivamente produtor de cultura que potencializa as transformações das 
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condições de injustiça social através da exploração humana. Visto que humanizando o 

trabalho e mantendo acesa a chama da utopia sobre as múltiplas possibilidades de realização 

pessoal como resultado da intervenção e emancipação social. Diante disso, a legitimação do 

sujeito ao ambiente social, passa pela escola, ou seja, pelo processo de escolarização, o que de 

forma direta legitima o trabalho do professor.  

A identidade, elemento tão importante para a estado-nação, nessa perspectiva deixaria 

de existir, pois, o que se deve formar agora é o cidadão do mundo e, não mais o cidadão 

canadense, o cidadão paraguaio, o cidadão brasileiro, quais os efeitos disso sobre educação, 

sobretudo, sobre a saúde do professor. 

Em síntese, esse processo arremessa aos ideias da modernidade, em que, se acreditava 

que todos os homens seriam livres se o estado desse ao mesmo condições de realizar criticas 

ao cotidiano, com isso se dando pelo simples fato de saber ler e escrever, portanto, todo 

homem moderno deveria saber ler e escrever como um ato político. 

Assim, a escola foi a depositária social do ensino da leitura e da escrita que levaria a 

criticidade, na atualidade com o advento das políticas neoliberais amalgamadas a filosofia 

neo-capitalista, a escola, foi afastada do seu eixo central. 

O modelo apregoado pelo neoliberalismo e capitalismo, lança a sociedade num mundo 

em que a coletividade se resumo ao individuo, ou seja, as relações humanas foram para um 

mundo em que os corpos não se tocam, não se veem, num mundo em que, a disciplina da 

leitura foi substituída pela frivolidade da “pesquisa” na rede mundial de computadores. 

Diante disso, a construção do ser professor sai da disciplina extrema para se tornar um 

intelectual, para a direção de ser um condescendente consumidor de textos oriundos do espaço 

cibernético. Contextualmente, esse processo revela a face de um processo social mais amplo 

que chega à escola e modifica significativamente a existência do professor em seu interior. 

Portanto, a construção do professor que deveria ser solidificada na figura de um intelectual 

que consegue ler o mundo de forma crítica e contextualizada, passa a ser uma construção, que 

logo após seu início, se desconstrói, ou seja, uma construção descontextualizada sem 

fundamentação em alguma meta narrativa, teoria. 

Essa construção/desconstrução constante se assemelha ao mito de prometeu, assim, 

essa relação contraditória faz com que o uno e o diverso, o igual e o semelhante se tornem 

face de uma mesma moeda na construção de uma auto-imagem, a de ser professor, em função 

da não existência de parâmetros para realizar critica do que é ser professor. O processo que 

deveria fixar o professor na escola acaba por transformá-lo num estrangeiro em sua própria 

casa. Diante disso, aumentam as incertezas e a insegurança que acabam por leva o professor a 
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questionamento o que sabe, o que ensina e que tipo de relações deve ser estabelecidas com 

seus alunos. 

Enfim, tornou-se inexorável compreender que a profissão docente requer cada dia 

mais esforço e dedicação para subsidiar seu processo de enfrentamento às condições atuais 

preconizadas pelo sistema educacional. Para não cair no abandono ou mesmo em alguma 

forma de adoecimento, precisamos reinventar a cada dia novas formas de resistência para 

evitar que o único destino possível seja viver apenas para trabalhar. O que sustenta este 

enfrentamento é a perspectiva de que, enquanto prática social, a educação, a política e os 

valores assumidos não são estáticos, mas estão em permanente mutação, e desse modo podem 

ser modificados a depender da nossa capacidade de resistência.  
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GT8 - Educação, Precarização e Adoecimento 

 

AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO (A) DOCENTE E OS EFEITOS SOBRE 

A SUA SAÚDE EM UBERLÂNDIA - MG 

 
Laura Duarte1 

 

Resumo 

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

 

 

 
                                                             
1 Graduanda, Universidade Federal de Uberlândia, lauraduarteufu@gmail.com  
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1 Introdução  

 

O trabalho é uma das principais atividades sociais que o ser humano realiza, e 

segundo Antunes (2013), o trabalho segue sendo um eixo estruturante do conviver em 

sociedade.  

A discussão sobre qualidade de vida e o trabalho tem sido decorrente, sendo 

muitas vezes a preocupação do ser humano em seu meio profissional, que almeja estar 

em harmonia não só consigo mesmo como também no ambiente de trabalho. É também 

uma preocupação presente entre os gestores e administradores do local de trabalho, 

afinal com a melhoria da saúde, a produtividade do empregado tende a apresentar bons 

resultados. Mas infelizmente, não são todos os locais que se preocupam e promovem a 

saúde e bem estar do trabalhador.  

O estado positivo da saúde do indivíduo é um fator elementar para sua a 

qualidade de vida e para exercer de forma efetiva seu trabalho. Deste modo, as relações 

entre a situação da saúde e do trabalho, têm sido estudadas por várias áreas do 

conhecimento, manifestando a atenção dos pesquisadores desse assunto referente à 

interligação desses dois elementos. 

 No âmbito educacional, tem sido revelado um acréscimo relacionado ao número 

de agravamento referente à saúde dos (as) professores, que segundo Cruz e Lemos 

(2005) são frequentemente associados às características e condições de trabalho 

existente.  

Nos dias atuais, a função do professor não se da apenas pelo processo de troca 

de conhecimento para os alunos, expandiu-se o encargo desse profissional, para garantir 

uma harmonização entre a escola e a comunidade externa, além da velocidade com que 

a sociedade realiza e necessita de mudanças. O professor, além de ministrar aulas, deve 

participar de vários planejamentos (tanto das aulas, como espaciais), o que significa 

uma dedicação maior.  Vemos profissionais da educação desmotivados e doentes devido 

a exaustiva rotina do trabalho, principalmente professores da rede pública. O salário não 

é proporcional ao que o leva a trabalhar dois ou até três turnos do dia, e 

consequentemente, ele (a) tem pouco tempo para estudar e refletir sobre o que o 

envolve; salas de aula que não possuem a estrutura necessária para suportar algumas 

vezes até 50 alunos dentro da mesma, além da falta de recursos para realizar uma aula. 

Também observamos alunos desmotivados, que acabam se distraindo durante a aula e 
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dispersam por meio de conversas, brincadeiras, e muitas vezes afrontam os professores. 

Logo, esses quadros consequentemente eleva a apreensão existente na prática docente, 

afetando a saúde física e mental dos professores, podendo comprometer de diversas 

formas a execução do seu trabalho. O contexto educacional pode vir a gerar estresse em 

todos que ali convivem, resultante do próprio ambiente e suas características, das 

relações interpessoais, das obrigações, entre outros aspectos. (Witter, 1997). 

 

1.1 Objetivo 

 

O presente trabalho busca entender e realizar reflexões acerca da saúde física e 

mental dos professores de uma escola pública de Uberlândia (MG), a partir da avaliação 

das suas respectivas rotinas e qualidade de vida.  

 

2 Referencial Teórico 

 

Seligmann-Silva e col. (2010) explicam que a globalização financeira e 

precarização social, justamente com o avanço tecnológico, causaram várias 

modificações no contexto trabalhista. Porém, o pensamento tradicional das áreas da 

medicina do trabalho, saúde ocupacional e psicologia, não dão a devida atenção para 

essas mudanças e para o fator do trabalho como parte das integrações sociais, seja pelo 

seu valor econômico ou cultura, mas com importância significativa na construção dos 

sujeitos. Assim, os autores concluem que nas duas primeiras áreas citadas, ‗’continua a 

se priorizar aspectos físicos, mecânicos, químicos e biológicos dos ambientes laborais 

como fatores de risco à saúde dos trabalhadores’’. N na última área, a atenção é focada 

em aspectos sociais, econômicos e organizacionais, como também em processos 

psicossociais e suas consequências sobre o trabalhador, e esse grupo são muitas vezes 

deixados de lado. 

Jacques (2003) diz que nos últimos anos, foi analisado um maior interesse por 

questões sobre a relação entre trabalho e saúde/doença mental, e grande parte desse 

interesse é devido a ordem crescente de dos riscos mentais existentes associados ao 

trabalho. 

Segundo Gasparini e col. (2005), vários estudos desenvolvidos em Hong Kong – 

China, mostram que ensinar é altamente estressante. ‗’Cerca de um terço dos 
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professores pesquisados apresentavam sinais de estresse e burnout, entre os principais 

problemas de saúde’’. CHAN (2002) afirma:  

 

 Observou-se distribuição heterogênea dos sintomas, sendo que alguns 

professores apresentaram sinais mais graves do que outros, variando 

de quadros leves de frustração, ansiedade e irritabilidade até o quadro 

de exaustão emocional, com sintomas psicossomáticos e depressivos 

severos.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

Para melhor entendimento do tema – saúde do professor -, foi realizada a leitura 

de artigos científicos elaborados com o objetivo de analisar melhor essa questão nos 

dias atuais no Brasil. 

Também foi realizado um estudo transversal, a partir da aplicação de um 

questionário aos professores do período matutino de uma escola municipal em 

Uberlândia – MG, e todos os professores que estavam presentes foram convidados a 

participar da pesquisa. Seis professores preencheram um termo de consentimento e 

responderam aos questionários.  

O questionário continha suas perguntas em uma folha de papel e suas respostas 

vieram logo a baixo das mesmas. A aplicação dos questionários e a coleta dos dados 

foram feitos presencialmente no dia 23 de abril de 2019.  

O questionário continha as três seguintes questões: a) quais os fatores negativos 

encontrados na profissão? B) Você já foi diagnosticado (a) com alguma doença física ou 

mental? Se sim, qual? C) O que você acredita ser possível para melhorar as condições 

trabalhistas do (a) profissional da educação?  

Em seguida, após a aplicação do questionário, foram analisadas as 

singularidades de cada resposta, além dos principais pontos em comum de cada uma 

para assim ser possível fazer reflexões e analisar como o trabalho afeta a qualidade de 

vida dos professores, seja de forma negativa ou positiva.  
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4 Resultados 

 

As duas primeiras perguntas do questionário (A- Quais os fatores negativos 

encontrados na profissão? B-Você já foi diagnosticado (a) com alguma doença física ou 

mental? Se sim, qual?) foram separadas em grupos que tinham respostas semelhantes, e 

apresentaram os seguintes resultados:  

 

Figura 1: Fatores negativos encontrados na profissão de professor(a) 

 

Fonte: DUARTE (2019) 

 

Figura 2: Professores diagnosticados com alguma doença física ou mental 

 

Fonte: DUARTE (2019) 
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Na figura 1, o gráfico mostra os fatores negativos encontrados na profissão do 

docente, e os mesmos são quatro: salário baixo, alunos desinteressados, excesso de 

trabalho pós turno e a estrutura precária com recursos didáticos limitados.  

Todos os professores que responderam o questionário apontaram a insatisfação 

com o salário, já 67% deles citaram a falta de interesse dos alunos durante as aulas, e 

falaram como isso é prejudicial para o rendimento da turma, e consequentemente para 

uma aula de qualidade. O excesso de trabalho pós turno, ou seja, todo o trabalho que o 

professor realiza fora da escola, ou até na própria escola mas não recebe o valor 

proporcional, 50% dos entrevistados encaram essa situação; os mesmos relatam que 

devido a rotina acelerada, não sobra tempo para realizar essas atividades dentro da 

escola, e por serem obrigados a cumprir prazos, eles levam o trabalho para ser 

finalizado em suas casas; também falam sobre o quanto acham importante preparar uma 

aula de qualidade, e que isso muitas vezes demanda tempo, inclusive para o estudo do 

conteúdo. A estrutura da escola é precária, salas pequenas e lotadas de alunos (por volta 

de 40 à 50 alunos por sala), com iluminação e ventilação naturais prejudicadas, e os 

ventiladores instalados, muitas vezes não chegam a funcionar, além de mesas e cadeiras 

desgastadas. Dos recursos didáticos para dar aula, é oferecido o livro didático e a lousa, 

não possuem data show para proporcionar outro estilo de aula com novas dinâmicas, 

nem materiais artísticos, e somente 34% dos professores entrevistaram acham entendem 

isso como um fator negativo. Eles confessam achar o livro didático suficiente, e relatam 

que as vezes que tentaram dar aulas em um estilo diferente, com novas dinâmicas e 

recursos didáticos, os alunos fizeram muita ‗’bagunça’’ e acabaram não conseguindo 

aproveitar a aula, e isso fez com que os professores se desmotivassem.  

Seguindo com as respostas dos questionários, a próxima pergunta era se os 

professores entrevistados já foram diagnosticados com alguma doença física ou mental. 

As quatro doenças identificadas foram: faringite, lombalgia, depressão e ansiedade. 

Todos os professores responderam que já tiveram diagnósticos de ansiedade, e 

comentam ser uma doença presente na maioria dos seres humanos hoje em dia. Já 84% 

dos entrevistados, relataram diagnóstico de lombalgia, devido passar vários turnos 

seguidos em pé. 67% dos entrevistados se incluem no diagnóstico de faringite, e 

comentaram esse quadro é ‗’mais comum do que deveria’’ entre os professores, e que 

vários outros colegas de profissão já comentaram esse diagnóstico. A depressão nos dias 
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atuais é considerada um male do século, e 34% dos entrevistados responderam que já 

tiveram ou tem depressão. Os professores pediram para não escrever ou apresentar os 

comentários feitos sobre esse dado do questionário, pois são questões pessoais que 

foram relatadas e que não se sentiram a vontade com isso sendo exposto.  

A terceira e última pergunta do questionário era: o que você acredita ser possível 

para melhorar as condições trabalhistas do (a) profissional da educação? E os 

professores entrevistados, de acordo com suas respostas dos questionários, acreditam é 

preciso que a saúde do trabalhador da educação seja discutida e articulada pelas 

autoridades do governo brasileiro para criar e desenvolver programas efetivos voltados 

para a qualidade de vida do docente, além da articulação de grupos de estudo e trabalho 

que tornem possível a pesquisa desse âmbito, a fim de integrar futuramente estratégias 

que promovam a saúde e melhorias nas condições de trabalhos dos professores da rede 

pública de ensino do país.  

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

 

Os relatos tiveram diversas ordens, e a partir deles, foi possível entender que 

muitos professores começam suas carreiras empolgados e dedicados a realmente fazer a 

diferença na sala de aula, mas com o tempo, as necessidades financeiras começam a 

aumentar, e eles não tem o retorno salarial esperado; são os alunos desmotivados que 

conversam e brincam o tempo todo na sala de aula e o professor não consegue realizar 

seu trabalho pois passa mais tempo chamando a atenção desses alunos e realizando 

discursos para tentar melhorar essas situações do que dando a aula em si, são as suas 

vozes desgastadas de tanto falar nas escolas, que estão ali tentando fazer a diferença. 

Com a aplicação do questionário, compreendemos com maior clareza a 

importância de prezar pela saúde do profissional da educação, afinal ele também 

compõe o ambiente escolar e o torna um meio fundamental para o exercício da 

cidadania, compreensão do mundo e preparação para agir no mesmo. Vemos que os 

jovens não se sentem estimulados a seguir essa carreira, devido as condições de trabalho 

negativas, o desprestígio social dessa profissão e a baixa remuneração. A valorização do 

profissional da educação é real em muitos países, porém no Brasil, ela ainda é baixa, em 

certos lugares inexistentes. O modelo da educação atual é desafiador, mas é justamente 

a partir da educação que esse cenário pode mudar.  
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R esumo 

O presente trabalho pauta-se em pesquisa que teve como objetivo compreender a 

relação das condições de trabalho e saúde dos professores que atuam na rede pública da 

cidade de Ituiutaba/MG. A  pesquisa, de natureza qualitativa e de caráter exploratório e 

descritivo utilizou o questionário como metodologia para a coleta de dados tendo como 

foco docentes que atuam no ensino médio. O lastro teórico utilizado para melhor 

compreender a temática analisada disserta sobre as condições de trabalho e saúde 

docente e debatem a reestruturação educacional, a precarização e a intensificação do 

trabalho docente. A  análise se fundamenta em autores que examinam as especificidades 

do trabalho docente no âmbito das políticas neoliberais tais como: Ball (2005), Oliveira 

(2010), Hypolito (2010), Enguita (1991), Tardif e Lessard (2007). A  problematização 

sobre o modo como as condições de trabalho engendra intercorrê ncias sobre sua saúde 

do professor se fundamenta em autores como: Esteve (1999), Codo (2006), Gasparini, 

Barreto e Assunção (2005 e 2006), Gonçalves (2012), Reis (2006). Os resultados 

indicam um processo em curso de reestruturação do trabalho docente em decorrê ncia 

das reformas educacionais que enfatizam a avaliação por resultados, performance, 

produtividade, eficiê ncia e competitividade. Nessa conjuntura, cria-se um ethos 

competitivo no sistema de ensino, baseado na racionalidade neoliberal cuja tônica reside 

na lógica do mercado. Para maximizar seu desempenho e atender as imposições da 

política de resultados o professor realiza tarefas para as quais não foi preparado. Para 

além das atividades de ensino, os docentes assumem funções que estão ligadas as 

obrigações sociais, administrativas e financeiras. Os professores queixam-se ainda da 

extensa jornada de trabalho que assumem como forma de compensação da baixa 

remuneração, dos processos de perda da autonomia e desvalorização profissional, do 

número excessivo de alunos por sala e indisciplina dos estudantes, das inadequações na 

estrutura física das intuições educacionais. Em decorrê ncia dessa precarização das 

condições de trabalho, os docentes são acometidos por problemas de saúde de ordem 

física e psíquica.  

Palavras-chave: Trabalho Docente, Precarização, Adoecimento.  
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1. Introduçã o  

No transcorrer das últimas décadas, o trabalho docente tem passado por diversas 

modificações, nas quais novas demandas e tarefas foram agregadas àquelas dos 

profissionais do ensino. Tais alterações contribuíram para o processo de intensificação, 

precarização e desvalorização que essa profissão tem sofrido. Nesse diapasão, a 

pesquisa busca investigar as condições de trabalho e suas implicações para a saúde 

docente, especialmente aquela dos professores do ensino médio da rede pública da 

cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. 

Um contingente significativo de pesquisas sobre a precarização das condições do 

trabalho docente, como aponta dentre outros Abonizio (2012), ganhou destaque no 

cenário nacional e internacional, sobretudo a partir do movimento de reformas da 

década de 1990. Para Oliveira (2006), esse período foi fecundo de transformações na 

educação básica e superior, em um processo de reestruturação das redes de ensino que 

afetou também a forma de organização do trabalho do educador. 

Nesse contexto, a escola assume diversas funções, sendo observável que o 

docente se vê  coagido a responsabilizar-se por demandas que estão além de sua 

formação e para as quais não foi preparado, como esclarece Landini (2006). A lém das 

atividades típicas de ensino, os professores também desempenham funções que estão 

ligadas a obrigações sociais, administrativas e financeiras.  

Desta forma, a partir das crescentes mudanças na esfera educacional trazidas por 

esse período, igualmente cresceu o número de pesquisas buscando compreender os 

efeitos gerados pelas condições de trabalho na saúde dos professores. Os dados das 

pesquisas feitas por Garcia e Anadon (2009), Gasparine, Barreto e Assunção (2005) e 

Assunção e Oliveira (2009) mostram que o trabalho docente tem sofrido um processo de 

precarização, o que contribui para o adoecimento físico e psíquico desses profissionais. 

Contudo, poucas são as pesquisas feitas especificamente sobre a saúde dos professores 

que atuam no ensino médio, o que justifica a necessidade de investigar e compreender a 

realidade dos docentes desse nível de ensino. 

Associa-se ao restrito número de pesquisas realizadas especificamente a respeito 

do trabalho docente no ensino médio a necessidade de compreender a problemática 

dessa investigação no âmbito da cidade de Ituiutaba/MG, por meio de um mapeamento 

dos docentes que lecionam nesse nível de ensino no Município. Destarte, o presente 
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estudo engloba os docentes das quatros escolas estaduais de Ituiutaba/MG que ofertam 

o ensino médio. 

 

2. A  precarizaçã o das condições de trabalho nas escolas e suas implicações para a 

saúde docente 

As reformas educacionais ocorridas a partir dos anos 1990 engendraram 

mudanças consideráveis sobre o trabalho docente, já que condicionaram a 

reestruturação da prática do professor. Anteriormente, podia-se dizer que o trabalho 

docente era definido como “dar aulas”, sendo normalmente realizado em sala de aula, 

por profissionais específicos com a finalidade de promover o processo de ensino e 

aprendizagem.  

No entanto, tais reformas implicaram na reclassificação do conceito, uma vez 

que trabalho docente atualmente é compreendido como rol de atividades que vão para 

além da sala de aula e do processo ensino-aprendizagem.  

Nesse diapasão, os professores são submetidos às inúmeras exigê ncias, tais 

como se envolver em atividades com a comunidade, na elaboração dos projetos político-

pedagógicos, na oferta de assistê ncia a alguns alunos que extrapolam as atividades 

didático-pedagógicas, na participação de questões burocráticas e administrativas e na 

busca a formação continuada. Nos dizeres de Oliveira: 

  

[...] os professores se vê m obrigados a desempenhar funções que estão 

além da tarefa educativa, do ato de ensinar. São compelidos, em dadas 

circunstâncias, a assumirem os papéis de agente público, assistente 

social, enfermeiro, psicólogo, entre outros. (OLIV EIRA, 2005, p.769). 

Tardif e Lessard (2007) classificam o trabalho docente em codificado e não 

codificado. O primeiro pode ser entendido como aquele de caráter mais burocrático, 

rotineiro, das obrigações formais, das regras e normas. É  previsível, padronizado e 

controlado. O segundo refere-se aos aspectos que são imprevisíveis, informais e 

implícitos da atividade docente que a faz ser caracterizada como um trabalho flexível, 

principalmente com relação ao trabalho que é realizado com os alunos na medida em 

que os acontecimentos cotidianos nem sempre são previsíveis.  O excesso de carga de 

trabalho do professor se transforma em sobrecarga, o que prejudica a realização das 

atividades. De acordo com Frutuoso e Cruz (2005, p. 29): 
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[...] o termo carga de trabalho é uma construção teórica resultante da 

necessidade de compreender que, para uma determinada situação de 

trabalho, há uma tensão permanente entre as exigê ncias do processo e 

as capacidades biológicas e psicológicas dos trabalhadores para 

respondê -las.  

 

Destarte, todo trabalho é constituído por diferentes cargas que podem ser mais 

ou menos intensas e nas palavras de Cruz e Lemos (2005, p. 70), o trabalho docente 

possui:  

 

Cargas físicas – exigê ncias que tê m materialidade externa e que se 

modificam na interação com o corpo (interação ambiental), e cargas 

psíquicas – disposições psicológicas que adquirem materialidade no 

próprio corpo e se expressam por meio dele (reações emocionais), que 

influenciam direta e indiretamente na saúde e na vida dos professores. 

 

A  saúde docente pode ficar comprometida na medida em que a carga de trabalho 

se intensifica em demasia causando a sobrecarga, ou seja, quando o trabalho demanda 

do trabalhador exigê ncias para as quais esse já não consegue cumprir efetivamente. 

Nesse sentido é a lição de Frutuoso e Cruz: 

Manifestações de sobrecarga refletem, fadiga, absenteísmo4 no 

trabalho, incidê ncias de distúrbios músculo-esqueléticos, transtornos 

comportamentais e mentais, entre as mais recorrentes. (FRUTUOSO e 

CRUZ, 2005, p. 32).  

 

A relação entre trabalho docente, sobrecarga e padecimento torna-se mais 

evidente devido às condições em que os professores exercem seu trabalho, que se 

intensificou com as reformas educacionais ocorridas nos últimos anos, as quais vieram 

acompanhadas da precarização das escolas e das condições de trabalho. A  expansão do 

ensino público aconteceu sem o devido cuidado com a qualidade da infraestrutura das 

escolas e com a ausê ncia de recursos que promovessem melhores condições de trabalho 

e trouxeram mais exigê ncias para os professores, sem a necessária adequação das 

condições de trabalho (OLIV EIRA, 2004). 

                                                           

4

 “O Absenteísmo é considerado a falta ou a ausê ncia de um trabalhador em seu ambiente de trabalho e 

pode ser definido também como: incapacidade temporária ou permanente dessa ausê ncia.” (SILV A, et all, 

2010, s/p). 
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Para Oliveira e Assunção (2010, s/p) as condições de trabalho não se reportam 

somente ao local onde trabalho é realizado, mas “referem a um conjunto que inclui 

relações, as quais dizem respeito ao processo de trabalho e às condições de emprego 

(formas de contratação, remuneração, carreira e estabilidade)”.  A  propósito as autoras 

advertem que a melhoria das condições de trabalho relaciona-se também com a 

condição do funcionalismo efetivo e não de contratos temporários, pois é necessário 

garantir uma estabilidade no serviço. Ressalta-se ainda a importância de salários dignos 

com o piso salarial garantido, para que não seja necessário que o professor trabalhe em 

mais de uma escola ou exerça outra atividade profissional – seja fixa ou temporária – e 

possa assegurar, desta forma, uma jornada de trabalho justa e adequada. Essas boas 

condições também estão relacionadas a existê ncia de uma boa infraestrutura da escola, 

com recursos e materiais didáticos para realização das atividades. 

Para Oliveira (2006), a intensificação do trabalho docente ocorre por um lado à 

ampliação e extensão da jornada de trabalho, por outro lado a ampliação das funções e 

responsabilidades, que visam responder às exigê ncias dos órgãos públicos, dos sistemas 

de ensino e da comunidade. Nesse sentido, o, o professor é chamado para realizar outras 

atividades ao longo da sua jornada de trabalho, tais como: recuperação, vigilância, 

reuniões com pais, fazer cursos aperfeiçoamento, etc. (TARDIF e LESSARD, 2007).  

Os professores ainda tê m que suportar as críticas generalizadas, que os 

consideram como os principais responsáveis pelo mau funcionamento dos sistemas de 

ensino, o que gera o mal-estar docente e desmoralização do magistério (ESTEV E, 

1999). Demandado por uma rotina acelerada e repleta de obrigações, resta inviável ao 

professor a disposição de tempo para si, para cuidar de sua saúde ou desfrutar de 

momentos de lazer. Falta-lhes tempo ainda para realizar a formação continuada e refletir 

sobre sua prática pedagogia, para ter prazer e significado em sua profissão. Quanto mais 

precárias e intensas forem as condições do trabalho maior é a probabilidade do 

surgimento de doenças que levam ao desgaste do profissional, contribuindo para o 

padecimento, e processos de absenteísmo e presenteísmo.  

Nessa perspectiva, o processo de intensificação, de excesso de responsabilidades 

e as condições precárias tê m ocasionado o adoecimento docente, gerando problemas de 

ordem física e psíquica, podendo ser: depressão, estresse, vocal, osteomusculares, 

absenteísmo, dentre outros, além de acarretar os processos de autointensificação e de 

autorresponsabilização.  
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Zaponi e Silva (2009) e A ltoé (2010) trazem a lume casos de absenteísmo 

decorrentes da falta sem justificativa legal, cujos motivos são as condições 

desfavoráveis de trabalho, os impactos psicológicos causados em função de gestão 

ineficiente e comportamentos consolidados na escola, a sobrecarga de trabalho, 

trabalhar em mais de um emprego e baixos salários.  

Por outro prisma, o presenteísmo verificado muitas vezes decorre do estresse. 

Insta ressaltar, que presenteísmo ocorre quando o indivíduo, embora presente em sua 

atividade laboral, não possui condições físicas e psicológicas para realizá-lo 

eficazmente, acarretando baixa produtividade. No presenteísmo, “o funcionário está 

fisicamente presente no ambiente de trabalho, porém, mental e emocionalmente ausente, 

prejudicando o andamento de suas tarefas” (SILV A, et all, 2010, s/p). Normalmente 

essas pessoas não procuram auxílio médico e posteriormente podem vir a ter problemas 

crônicos. (SILV A, FERREIRA E SASSI, 2010).  

Tais transtornos aparecem de modo sutil e cumulativo abrangendo sintomas 

como a depressão, o esquecimento, ansiedade, frustação e outras queixas somáticas. 

Estudos realizados por Gasparini, Barreto, Assunção (2006) mostram que os transtornos 

psíquicos são uma das principais queixas de saúde dos docentes e geradores de 

absenteísmo.  

Outra doença que cada vez mais tem acometido a classe de professores é a 

síndrome de burnout, conhecida como a síndrome da desistê ncia, ocorre quando o 

trabalhador não vê  sentido na sua relação com o trabalho e afeta principalmente os 

profissionais que tê m contato direto com outras pessoas. O burnout seria a resposta para 

o estresse laboral crônico, representando um estado de exaustão, que gera baixo 

envolvimento no trabalho e débil realização pessoal. (CODO e MENEZES, 2006). 

Outrossim, as doenças osteomusculares, conhecidas como Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), também atingem os docentes, em 

função de movimentos repetitivos, provocando lesões em tendões, articulações e 

músculos. Situações como: a intensificação dos ritmos das atividades, excesso de 

jornada de trabalho, má postura, repetição de movimentos e fatores psicossociais 

relacionado ao trabalho favorecem o aparecimento das DORTs. (Y ENG et al, 2001).  

As doenças mencionadas são consequê ncias de todo o processo de trabalho do 

docente, mas que não o prejudicam somente, estendendo-se aos alunos. A  ausê ncia do 
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professor implica na contratação de substituto, o que demanda tempo de adaptação dos 

alunos, o que compromete o ritmo da aprendizagem. 

Desta maneira, compreende-se que o trabalho docente se constituiu em tarefa 

ampla e complexa, que exige cada vez mais funções dos professores, normalmente em 

condições precárias, que contribuem para o processo de intensificação, de desgaste 

físico e psíquico, para o surgimento de doenças ocupacionais e prejuízos ao processo de 

ensino e aprendizagem discente.  

  

3. Condições de trabalho e saúde docente: o que revelam os professores do ensino 

médio? 

A  pesquisa foi realizada com professores que trabalham nas quatro escolas 

estaduais que oferecem ensino médio na modalidade regular na cidade de Ituiutaba, 

Minas Gerais. Foram elaborados e entregues 70 questionários aos docentes, dentre os 

quais 44 retornaram respondidos, sendo doze da escola “D”, seis da escola “F”; oito da 

escola “G” e dezoito da escola “M”.  

Por meio dessa pesquisa foi possível evidenciar que os resultados encontrados se 

assemelham aos referenciais estudados, os quais demostram que o processo de 

intensificação do trabalho docente, aliadas as condições em que esse trabalho é 

realizado tem prejudicado a saúde física e psíquica dos professores. E diante disso 

percebe-se que são necessárias mudanças na carreira desses profissionais, com o 

objetivo de propiciar condições de trabalhos mais favoráveis para essa classe.  

Nessa lógica, a desvalorização docente é dos principais fatores apontados 

quando se discute a necessidade de ter-se melhores relações de trabalho. A  depreciação 

desses profissionais é um fator recorrente que tem se prolongado com o passar do 

tempo, ou seja, cada vez mais os docentes tê m sofrido com o desprestígio de sua 

profissão. Como bem esclarece Cruz e Lemos (2005, p. 66) “o mestre, visto antes como 

uma figura profissional essencial para a sociedade é hoje um profissional que luta pela 

valorização e reconhecimento social do seu trabalho”.  

As oposições dos docentes verificadas em função da desvalorização e 

precarização são corroboradas nesse estudo em diversos momentos, como nas críticas 

pela baixa renumeração, pelo auto índice de professores temporários, pelo excesso de 
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alunos em sala de aula, dentre outros, bem como pela repercussão negativa dessa 

precarização do trabalho na saúde dos docentes.   

Essa queixa torna-se mais explícita quando a maioria dos pesquisados afirmam 

gostar da profissão, conquanto grande parte deles concorde que a docê ncia tem sofrido 

um processo de desvalorização.  As tabelas abaixo constatam essas informações.  

 

Çab ela 1 

 / om relação ao seu trab alho você considera: 

 bº de 

t rofessores 

t ercentual 

Dosto do que faço e me sinto realizado (a) 6 13,64% 

Dosto do que faço, mas me sinto desvalorizado (a) 35 79,55% 

bão gosto do que faço e me sinto desvalorizado (a) 1 2,27% 

bão gosto do que faço 0 0% 

Se pudesse escolheria outra profissão 2 4,54% 

Çotal 44 100% 

Conte:  5ados compilados dos questionários  

 

Çab ela 2 

h trabalho docente vem sofrendo um processo de desvalorização 

 bº. de t rofessores t ercentual 

5iscordo totalmente 2 4,55% 

5iscordo em partes 0 0% 

/ oncordo totalmente 40 90,90% 

/ oncordo em partes 2 4,55% 

Çotal 44 100% 

         Conte:  5ados compilados dos questionários  
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Como pode ser observado na tabela 7, de 44 docentes 35 disseram que gostam 

do que fazem, mas se sentem desvalorizados, seis disseram que gostam do que fazem e 

sentem-se realizados, dois afirmaram que se pudessem escolheriam outra profissão e 

apenas um diz não gostar da profissão e sentir-se desvalorizado.  

Na outra tabela, nota-se que 40 docentes concordam totalmente que a profissão é 

desvalorizada, enquanto dois concordam em parte e dois discordam totalmente. Esses 

dados mostram a necessidade de criar e/ou de colocar em prática as políticas públicas 

que visam valorizar esses profissionais, seja por meio de planos de carreira, de melhores 

condições de trabalho, da garantia do piso ou outros.  

Os resultados tornam-se preocupantes já que, de uma amostragem de 44 

professores, apenas seis declararam que estão realizados com a profissão. Com isso, 

pode-se deduzir que esse processo de depreciação da carreira causa desestímulo, em 

virtude da ausê ncia de reconhecimento, o que impacta negativamente no 

desenvolvimento da atividade e na saúde docente. 

A  busca por reconhecimento tem sido uma das principais reinvindicações dos 

docentes. Como esclarece Cruz e Lemos (2005), nessa profissão existe uma exigê ncia 

de responsabilidade para a qual o professor precisa ser reconhecido pelo que faz, 

porquanto quando não se percebe esse reconhecimento, a responsabilidade exigida 

torna-se uma sobrecarga que repercute de forma negativa em sua saúde.  

As condições salariais também contribuem para o processo de degradação da 

profissão e para a precarização das condições de trabalho, pois os salários pagos aos 

professores são baixos, o que evidencia o processo de proletarização dessa classe de 

trabalhadores.  

T abela 3 

R emuneraçã o mensal 

 

 Nº. de Professores Percentual 

   

Até dois salários mínimos 16 36,36% 

Entre 2 e 5 salários mínimos 26 59,09% 

Entre 5 e 10 salários mínimos 2 4,55% 

Acima de 10 salários mínimos 0 0% 

Total 44 100% 

 Conte:  5ados compilados dos questionários  
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A baixa remuneração tem sido uma das principais queixas dos docentes e nesse 

estudo o salário dos professores está concentrado entre dois e cinco salários mínimos. 

Contudo, observa-se que existe uma quantidade significativa de professores que 

recebem até dois salários mínimos e somente dois recebem entre cinco e dez salários. 

Ou seja, essas informações comprovam o quanto o educador é mal remunerado, assim 

como confirmam a depreciação dessa profissão.  

Como salienta Garcia e Anadon (2009), percebe-se um forte arrocho salarial nas 

últimas cinco décadas da história dos trabalhadores da educação, o que tem 

permanecido atualmente. Os baixos salários levam muitos professores a duplicar ou 

triplicar sua jornada de trabalho, ocasionando um processo de intensificação e de 

sobrecarga do trabalho docente.  

Os dados obtidos revelam que os professores do ensino médio trabalham em 

mais de uma instituição ou duplicam/triplicam a sua jornada na mesma escola, 

demostrando a prevalê ncia de trabalho em mais de um turno. 38,64% dos professores 

trabalham em mais de uma escola. Quanto ao comprometimento da atividade laboral 

por turno verificou-se que 22,73% trabalham em apenas um turno, 45,45% em dois e 

31,82% nos trê s turnos. Quanto aos períodos trabalhados 90,91% lecionam nos períodos 

da manhã , 45,45% à tarde e 59,09% a noite. Assim, “a baixa remuneração e a 

possibilidade de contratos temporários contribuíram para que o professor da escola 

pública ampliasse sua jornada de trabalho”. (COSTA e OLIV EIRA, 2011, p. 739).  

 

Çab ela 4 

hs professores estão sob recarregados 

 bº. de t rofessores t ercentual 

5iscordo totalmente 1 2,27% 

5iscordo em partes 2 4,55% 

/ oncordo totalmente 33 75% 

/ oncordo em partes 8 18,18% 

         Conte:  5ados compilados dos questionários  

A maioria dos professores certifica a sobrecarga de trabalho sendo que 8 

concordam em parte, 2 discordam em parte e apenas 1 discorda totalmente. Os dados 
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estão em conformidade com a argumentação de Enguita (1991) em relação à 

proletarização da profissão docente, pois a intensificação e sobrecarga de trabalho a que 

esses profissionais são submetidos aliadas à precarização das condições de trabalho 

constituem características típicas de uma profissão proletarizada. Quanto aos problemas 

de saúde que os professores já tiveram e que estão relacionados a profissão: 

T abela 5 

Problemas de saúde que estã o relacionados ao trabalho docente 

 Nº. de Professores Percentual 

Distúrbios vocais e disfonia 8 18,18% 

Problemas alérgicos (pele e respiratórios) 7 15,91% 

Cansaço físico e mental 39 88,64% 

Estresse 37 84,09% 

Enxaqueca 17 38,64% 

Queda de cabelo 9 20,45% 

Depressão 8 18,18% 

Problemas musculoesquelético  15 34,09% 

5istúrbios psicológicos 5 11,36% 

t ressão ! lta / . aixa 7 15,91% 

t rob lemas neurológicos 0 0% 

t rob lemas emocionais 12 27,27% 

       Conte:  5ados compilados dos questionários  

 Como pode ser observado diversos problemas de saúde foram salientados pelos 

docentes. A lgumas das disfunções que atingem os professores ganharam destaque como 

o estresse, já que 37 disseram sofrer com esse problema e do cansaço físico e mental, 

que acomete 39 desses educadores. Referidas mazelas incidem sobre quase todos os 

professores pesquisados e isso torna-se preocupante já pode comprometer o bom 

rendimento desse profissional em suas atividades laborais. A lém disso, o estresse e o 

cansaço físico e mental podem estar relacionados às constantes queixas que foram 

identificadas nesse estudo, tais como: excesso de aluno por sala; indisciplina dos alunos; 

ritmo intenso de trabalho e excesso de trabalho extraclasse, como demonstram os 

estudos de Reis (2006). 

 Esses dados coincidem com que Bernardes (2012, p. s/p) identificou em sua 

pesquisa, pois ficou evidente que a precarização das condições de trabalho tem trazido 

consequê ncias para a saúde docente. Os professores entrevistados queixaram-se de 

desgastes físicos e emocionais como “cansaço físico, stress, dores de cabeça, dores nas 
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pernas, problemas gástricos, problemas na voz e psicopatologias como depressão e 

problemas na voz”. 

 Outro dado que sobressai nesse estudo é que apesar dos professores serem 

acometidos por diversos problemas que repercutem negativamente em sua saúde, 

poucos se ausentam do trabalho: apenas 3 docentes tiveram afastamentos por doença 

trê s ou mais vezes; 6 professores duas vezes, 10 uma vez e 25 nunca se afastaram por 

doença. Ao considerar que todos os docentes disseram apresentar pelo menos um 

problema de saúde que é decorrente de seu trabalho, pode-se inferir que se tem um alto 

índice de professores que sofre de presenteísmo, caracterizado por professores que 

comparecem ao seu trabalho mesmo ser ter condições físicas e psíquicas para realizá-lo 

como aponta Zaponi e Silva (2009) 

 É  fundamental salientar que o presenteísmo é tão preocupante quanto o 

absenteísmo, já que, como esclarece Silva, Ferreira e Sassi (2010), o presenteísmo pode 

ocasionar o surgimento de doenças crônicas e trazer mais complicações para a saúde do 

trabalhador, que tendem a não procurar auxílio médico.  

 As informações obtidas nesse estudo demostram que as condições de trabalho do 

professor tê m influê ncia significativa no processo de saúde-doença e sua precarização 

ocasiona diversas patologias nesses profissionais, sejam físicas ou psicológicas. 

  

5. Considerações finais  

Este estudo teve o objetivo de compreender em que medida as condições de 

trabalho dos professores do ensino médio de Ituiutaba tê m efeitos sobre a saúde.  No 

arcabouço teórico existente, verifica-se diversos estudos que enfatizam as precárias 

condições de trabalho em que os professores exercem suas atividades laborais e como 

repercutem negativamente na saúde docente. Contudo, poucas são as pesquisas que 

focam a temática nos docentes do ensino médio.   

O trabalho docente como define Oliveira (2010) é compreendido como rol de 

atividades que extrapolam o ato de ensinar e enfatizam a avaliação por resultados, 

performance, produtividade e competitividade. Esses profissionais devem ainda lidar 

com a indisciplina dos alunos, com turmas numerosas, com a falta de infraestrutura 

adequada, entre outros.  

2703



 

 

Os docentes se vê m obrigados a procurar por si próprios meios para lograr ê xito 

no cumprimento das novas demandas que chegam à escola, o que contribui para a 

sobrecarga verificada nos docentes.  Por conseguinte, a carreira docente passa a sofrer 

com a desvalorização e com a precarização das condições de trabalho. Tais fatores 

repercutirão na saúde desses trabalhadores, que começam a apresentar mazelas físicas e 

psíquicas, advindas do exercício de seu próprio ofício.  

Assim, a pesquisa entra em consonância com os referenciais estudados e 

demostra que os professores do ensino médio estão submetidos a um intenso processo 

de precarização seguida da desvalorização da sua atividade profissional, marcada pela 

baixa remuneração, intensa jornada de trabalho, precárias condições, tanto física como 

materiais, a insegurança pela instabilidade, dentre outros. Tais fatores provocam uma 

sobrecarga no desempenho de suas atividades submetendo esses profissionais a 

processo de intensificação.  

Dessa maneira os resultados apontam para a insatisfação com a profissão, já que 

prepondera entre os professores o sentimento de desvalorização, evidenciada 

principalmente pela baixa remuneração, o que ocasiona o trabalho em mais de um 

período, chegando a triplicar a jornada de trabalho seja na mesma instituição ou em 

outra.   

Ante o exposto, o presente estudo confirma a tese de que as precárias condições, 

a intensificação e a sobrecarga de trabalho relegam os professores ao adoecimento. Isso 

demostra que é preciso a criação de políticas públicas mais efetivas afim de garantir 

melhores condições de trabalho a esses profissionais, seria necessário que os educadores 

tivessem dedicação exclusiva em uma única escola e melhores salários, pois os 

resultados revelam que as atuais condições de trabalho não contribuem para um ensino 

de qualidade, e os submetem a processos de autointensificação e autorresponsabilização, 

além de imputar aos professores o padecimento físico e psíquico.  
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VIOLÊNCIA POLÍTICO-IDEOLÓGICA CONTRA OS PROFESSORES : PRESSUPOSTOS 

DA PEDAGOGIA DO OPRIMIDO COMO MEDIDA DE INTERVENÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO 

 
 

Solange Martins Oliveira Magalhães1 
 

Resumo 

A sociedade capitalista é repleta de contradições e incongruências que criam um espaço 
propício para que a violência se instaure e cresça nas relações sociais. A violência adentrou as 
universidades e tem afetado seus membros, colocando em risco a sociabilidade promovida. 
Agregada a influência neoliberal, cujas deliberações seguem ininterruptamente alterando a 
agenda político-educacional brasileira, sustenta-se um processo de violência política e 
ideológica contra os professores brasileiros. Em muitos casos, eles se sentem, subjetiva e 
concretamente, oprimidos frente a perda de direitos conquistados, o que os coloca em situação 
de risco e adoecimento. Os condicionantes enfrentados durante o trabalho docente, advindos 
das relações de produção exigem refletir e ampliar o campo de análise e de debate sobre a 
temática da violência e das condições de adoecimento do professor. Propomos que para retirar 
os professores brasileiros de sua condição de violência política e ideológica, se faz necessário 
entender sua consciência oprimida e isso requer rever as relações reificadas e desumanizante 
que os envolvem, via Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Aporte teórico crítico que pode 
ajudar a mudar os professores a saírem do estado de derrotismo frente a opressão.  
Palavras-chave: Violência; Ideologia; Professores; Adoecimento Docente. 
 
 
Introdução 
 
O fenômeno da violência  
 

A historicidade nos mostra que a violência está inscrita na lógica cultural da 
modernidade. Giddens (1996) analisou o como as transformações advindas do capitalismo, 
como o processo de globalização, ampliaram os problemas sociais, dentre eles o fenômeno da 
violência. Para ele a globalização expandiu a sensação de impotência e incertezas entre os 
sujeitos e, gradativamente, potencializou práticas quotidianas violentas.  

Na mesma linha de discussão, Castel (1998) complementou que os sujeitos no sistema 
capitalista vivenciam certa precariedade, vulnerabilidade, exclusão, segregação, perda de 
direitos e, em muitos casos, se sentem obrigados a viverem às margens da sociedade, nas 
fronteiras da formação social. Isso significa que vivem expostos a dominação, exclusão, 
práticas institucionais de controle - físico, psicológico, moral, o que os mantém em situação 
de vulnerabilidade frente ao fenômeno da violência. Para ambos autores, Giddens (1996) e 
Castel (1998), são vários e sérios os efeitos negativos das transformações sociais capitalistas, 
concordam em afirmar que as mais graves são a fragmentação social, a exclusão econômica e 
social, a massificação social, a desigualdade, a injustiça social, aspectos que prevalecem, se 
agravam e se fazem presentes nas práticas de violência, nas sociedades em geral. 

A partir da Sociologia da Conflitualidade, Silva (2010) explicou que em termos de 
desigualdades, a globalização, enquanto fenômeno ligado a sociedade capitalista, exacerbou 
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as “desigualdades de oportunidades de vida - saúde, habitação, trabalho, educação, segurança, 
informação, conhecimento e participação política”, aumentando, significativamente, o 
impacto negativo da violência nas interações sociais. Desse ponto de vista, numa perspectiva 
histórico-crítica, o fenômeno da violência se encontra naturalizado nas interações sociais e, 
infelizmente, se tornando uma prática social aceita, às vezes, até mantida como “d ispositivo 
de poder-saber, práticas disciplinares e regulatórias; como dispositivos (...) que instauram uma 
racionalidade específica que vai desde a prescrição de estigmas até a exclusão, efetiva ou 
simbólica” (SILVA, 2010, p. 397) dos sujeitos sociais.  

No caso da sociedade brasileira, o fenômeno da violência permeia as relações de poder 
e opressão, marcando as interações entre os grupos e as classes sociais, ameaçando e 
fragilizando a coletividade e a cidadania. Nos termos dos teóricos da Sociologia da 
conflitualidade, aqui agregados ao nosso aporte histórico-crítico, entendemos que é gerado um 
paradoxo social na sociedade brasileira: apesar de vivermos tempos de uma suposta 
democracia, contraditoriamente, sustenta-se o que oprime e violenta; sustenta-se aquilo que 
autoriza, como regra justificada, o fenômeno da violência e, em muitos casos, fortalecido 
pelos próprios limites legais, aspectos que perpassam as várias instituições sociais, como é o 
caso da própria escola. 

Isso indica que vivemos uma realidade que torna possível violar os direitos dos 
cidadãos, dentre eles o dos professores, impondo-lhes uma situação socialmente degradante 
(GIDDENS, 1966; CASTEL, 1998; SILVA, 2010). Conforme ideias de Marx (2001), a 
situação que é humilhante em essência, está associada a opção política e ideológica que é 
sustentada na sociedade capitalista. Opção que sustenta estratégias mantenedoras de processos 
de alienação, que mantém inviável qualquer reação dos sujeitos sociais.  

O conceito de alienação em Marx (2001) se ajusta a análise da natureza da relação 
entre o fenômeno da violência, a política e as deliberações postas atualmente aos professores 
brasileiros. O autor afirmou que numa sociedade de classes, cujas regras são ditadas pelo 
próprio capital, a imposição das normas e regras sempre será violenta para legitimar a relação 
de opressão. Relação que é particularmente inquisidora de uma violência simbólica, 
psicológica, moral, ideológica, e até física, provocando danos imensuráveis aos sujeitos 
sociais.  

A situação tende a agravar-se na sociedade capitalista, pois as contradições e 
incongruências criam um espaço propício para que a violência se instaure e cresça, o que a 
trona uma das questões sociais globais mais graves do nosso tempo. Basta adentrar as mídias 
para vermos o como ela ganha, a cada dia, contínuo destaque, sendo apresentada quase como 
se fosse um “espetáculo” ao redor de sua reincidência em múltiplas formas – doméstica, 
escolar, contra a mulher, física, psicológica, moral, simbólica, social, dentre outras.  

No caso da educação, conforme anunciou Taylor (2003), a violência é um fenômeno 
social incontestável que está ameaçando a função social da escola, colocando em risco a 
sociabilidade por ela promovida. Portanto, se a função social da escola está abalada, os 
professores acabam sendo questionados, quanto a eficiência de seu trabalho, pela sociedade 
em geral. Entretanto, como veremos no corpo desse artigo, os questionamentos sociais são 
reforçados por um discurso que se utiliza tanto da escola, quanto dos próprios professores, 
para sustentar e reforçar o exercício de poder de um Estado Neoliberal autoritário.  

Historicamente, as deliberações neoliberais amalgamaram um “apartheid social” como 
advogaram Silva e Bernartt (2014, p.8), e esse amplia desigualdades sociais, via diferentes 
requintes, matizes e formas que, no caso da escola, se inter-relacionam ao fenômeno da 
violência escolar. Embora essa seja um tipo de violência que, na particularidade dos 
professores, também estão a ela expostos, na atualidade agravou-se outro tipo de violência 
contra eles - a violência político-ideológica. Esse tipo de violência tem sido sustentado pelas 
políticas educacionais que são organicamente pensadas para que os professores percam a 
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especificidade de sua identidade, alterem sua função social, esmaeçam seu vínculo com a 
coletividade do seu grupo e da escola, além de poder resultar em adoecimento e mal-estar 
docente.  

A situação mantém os professores em constante estresse o que altera suas 
subjetividades, como alertou Taylor (2003, p. 67). Com as subjetividades alteradas, na linha 
da interpretação de Freire (1996, p. 46), os professores perdem a “capacidade crítica, o poder 
de fazer, de criar, de transformar (...) e em situação concreta, tornam-se alienados (...) o que 
mata no homem dialógico a sua fé nos homens”, e no seu trabalho livre e autônomo.  Ainda 
com Taylor observamos que, infelizmente, “os homens acostumam-se a tudo, até a servidão, 
sim, nos acostumamos a tudo, à pobreza, à violência, à opressão”, e nesse sentido buscamos 
ser propositivos oportunizando o debate sem abrir mão das demandas em prol da 
conscientização sobre a maléfica repercussão da violência contra os docentes, entendendo que 
ela gera a crise de identidade para com o ofício, sofrimento e mal-estar docente, ocasionando, 
em muitos casos, o próprio abandono da profissão. 
 
O fenômenos da violência política ideológica contra os professores 
 

O reconhecimento da violência como uma das questões sociais globais mais graves do 
nosso tempo é crescente na atualidade, como discutido. A sua reincidência gera insegurança e 
medo e na especificidade dos profissionais da educação, sua presença coloca muito em jogo, 
pois gera adoecimento e mal-estar docentes. 

Quando agregada a influência neoliberal, cujas deliberações seguem ininterruptamente 
alterando a agenda político-educacional, não há preocupação com os sujeitos envolvidos, ou 
com o como encaram ou sentem e, muito menos, se concordam com as mudanças propostas 
ou se elas geraram adoecimentos. Em muitos casos, os professores se sentem, subjetiva e 
concretamente, oprimidos frente a perda de direitos conquistados, situação bastante comum ao 
projeto societário neoliberal2.  

O que se destaca é a forma como os professores são encarados e articulados aos 
interesses e valores hegemônicos, pois sua ação torna possível consolidar estratégias de 
legitimação do consenso ativo, apoiando o projeto neoliberal de sociedade via educação. Os 
discursos produzidos pela Unesco, particularmente reproduzidos no Relatório Delors (1996), 
por exemplo, revelam um ideário pedagógico hegemônico, seus princípios pragmáticos 
associados as noções de eficiência, flexibilidade, funcionalidade, empreendedorismo e 
responsabilidade, que ao serem implantados mudaram os objetivos da função social docente.  

Nossa análise é reforçada com Oliveira (2004, p.1131) que afirmou que as reformas 
políticas e educacionais implementadas no Brasil e na América Latina, sobretudo a partir de 
1990, tiveram um duplo enfoque: a constituição de um modelo de educação voltado 
fundamentalmente para as demandas do mercado de trabalho; e a valorização de uma 
concepção de educação, enquanto meio disciplinador da pobreza. Ambos enfoques foram 
eficazes para gerir e orientar o sentido atribuído pelas reformas educacionais, as quais 
mostraram-se “[...] marcadas pela padronização e massificação de certos processos 
administrativos e pedagógicos”. Embora seja um comentário datado de 2004, Oliveira não 
está distante do que ocorre atualmente com a implantação, pelo Ministério da Educação 
(MEC), da Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2018), a qual assume os mesmos 
argumentos da necessidade de uma “organização sistêmica, da garantia da suposta 

                                                             
2 O projeto societário neoliberal foi sistematicamente implantado desde a década de 1990, com foco na 
reestruturação produtiva no país. Com ele iniciaram as deliberações de várias reformas políticas, sociais e 
econômicas que atingiram a vida social. 
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universalidade, possibilitando baixar custos ou redefinir gastos e permitir o controle central 
das políticas implementadas” no campo da educação (OLIVEIRA, 2004, p.1131). 

Na prática Oliveira mostra que o processo de mudanças desde seu início sempre foi 
muito bem articulado nas áreas da política, economia e educação, impondo aos professores o 
agravamento das condições laborais, precarização do trabalho docente, especialmente no que 
se refere a influência de sua ação, que passou a ser gradativamente controlada e avaliada,  por 
ser “útil” à burguesia. Associada a ideologia neoliberal a ação docente torna-se um relevante 
canal da materialidade dos objetivos das políticas e práticas neoliberais. 

Pela especificidade de sua ação, manteve-se o foco nos professores, a extensão das 
deliberações políticas atingiu diretamente os processos de formação docente. Conforme as 
diretivas dos Organismos Internacionais, os cursos se tornaram excludentes, aligeirados, 
preferencialmente à distância ou em serviço, desvalorizando a relação teoria e prática, 
gerando o que Moraes (2001) denominou de “recuo da teoria”, ou seja, privilegiou-se a 
prática em detrimento da teoria, dando ênfase a uma dimensão instrumentalizadora nos 
processos formativos. Ao descartar o conhecimento como base fundamental da formação, 
desintelectualiza-se os professores que se tornam precarizados e reduzidos à exploração 
(BRZEZINSKI, 2014).  

Dentre os vários aspectos maléficos postos aos professores na atualidade, o que mais 
se destaca é a sua responsabilização pelas mazelas, desafios e fragilidades da educação 
nacional. Uma culpabilização que não considerou todas as condições materiais vivenciadas 
pelos professores na escola, como, por exemplo: suas condições de trabalho, má remuneração, 
falta do plano de carreira, formas precárias de contratação, intensificação de jornada de 
trabalho, péssimas infraestruturas, carência de materiais pedagógicos, equipamentos, 
excessiva quantidade de alunos, etc., condições que geraram, inclusive, mudanças subjetivas 
nos professores. Resulta que os professores se sentem particularmente desvalorizados na 
contemporaneidade. Excluídos, tornados quase invisíveis frente sua historicidade – passado e 
presente, o que deixa incerto o futuro da sua função social no nosso momento histórico.  

Como sujeitos oprimidos, desmobilizados politicamente, vêm agravada a sensação da 
indiferença sindical o que contribui ainda mais com a perda do sentido coletivo do trabalho 
docente. Como descreveu Freire, no livro “À sombra dessa mangueira”, de 1995, os 
professores vivem sua “presença” no aqui e agora, mas como uma “presença marcada pela 
ausência”, que nos termos freirianos significa - oprimida e assujeitada, alijada das 
possibilidades de exercício de um ofício capaz de gerar autonomia e senso crítico, base 
essencial do emancipar e do libertar.  

Por certo, tem-se prejudicada a ação docente emancipadora, quer seja de si próprio 
como das demais pessoas oprimidas. Como afirmou Freire, viver a “presença pela ausência”, 
além de sustentar uma contradição que apesar de ser particularmente humana, pois, 
efetivamente coloca os professores como sujeitos históricos, contraditoriamente esconde o 
fato que eles sofrem um tipo de desumanização. A desumanização é “destruidora dos corpos e 
das mentes dos seres humanos” e, nos termos de Taylor (2003, p.61), tem ressonância na 
manutenção de um projeto político educacional de domesticação, pois pragmático, apolítico, 
que se mostra ideologicamente quase asséptico quando aloca os professores como insumos do 
capital – simples mercadorias. 

Evocar a ideia de Freire com sua fala sobre a “presença pela ausência” dos 
professores, reforça que eles ocupam o lugar de um sujeito desumanizado. E no sentido do 
adoecimento, firma-se entre eles a persistência de uma cultura de silêncios que, no sentido 
figurado, ecoa - em bom tom - o sofrimento desses profissionais. Hoje em situação de 
vulnerabilidade, violência e opressão, deixam de reconhecerem no outro (e em si mesmo) a 
existência de uma natureza humana comum.  
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Em consonância com a perspectiva de Freire (1996), a dialética pode ajudar a 
identificar um saber libertador, totalmente imbricado na experiência histórica, política, 
cultural e social dos professores. Freire esclareceu que no cerne do conflito e luta pelo poder 
gestam-se condições de libertação, pois ali circulam possibilidades de conscientização que, no 
caso dos professores, representa entender o como eles estão mantidos na prisão de uma mente 
domesticada, até a oportunidade de rever o sentido ontológico de sua existência, rumo à 
humanização. 

Essa é uma suposição profundamente epistemológica e nos parece que carrega o 
embrião de uma resposta que se associa ao cerne da Pedagogia dos Oprimidos de Freire 
(1996), sobretudo por reafirmar uma visão de mundo e uma maneira de ser e estar nele, como 
opção política e militante de intervenção na violência contra os professores. Freire (1996) 
concebe a práxis como inerente ao movimento dialético que é recursivo, que retroage sobre a 
realidade dos professores - e vice-versa, instituindo um movimento que pode dar lugar à vozes 
da indignação contra a violência e opressão.  

Como afirmou Taylor (2003, p. 66-67), a dialética sempre polariza “objetividade-
subjetividade, dedução-indução, inteligência-sensibilidade”, como extremos opostos que se 
complementam e podem até se alinhar entre si; e, nesse sentido, torna possível rever o como a 
lógica neoliberal sustenta uma “baioneta em cuja ponta está um ser humano, ou melhor, não 
(...) um ser considerado apenas indigno, mas um ser desumanizado”, promovendo novas vias 
de conscientização. 

O mecanismo de dominação ideológica neoliberal tornou-se os professores alvos de 
dispositivos de controles abertos e contínuos, que lhes reforçam a coerção e o dano. O 
movimento de controle firma-se no discurso defensivo de uma democracia protetora da 
sociedade de economia neoliberal, a partir do qual, o governo lança mão de políticas 
educacionais e estratégias que transformam a educação numa máquina de reprodução, como 
discutido, conferindo um papel de culpabilização aos docentes.  

O mesmo papel é organicamente reforçado pelas políticas educacionais que atingem a 
subjetividade dos professores. Ao final, eles se tornam seus próprios algozes e, em muitos 
casos, passam a contribuir com a consolidação do consenso ativo, implantando uma 
Pedagogia da Hegemonia (NEVES, 2013). Tal influência é alienante e sempre gera critérios 
de naturalização de práticas de violência e opressão. Como afirmou Freire (1996, p. 42), o que 
se destaca é a necessidade da perspectiva de uma educação política que fará a diferença 
radical no enfrentamento da violência implícita na dominação, como é o caso dos professores.   

 
Algumas considerações  
A Pedagogia do Oprimido como mediadora de intervenção na violência político-
ideológica contra os professores  

 
Como discutimos, intervir e suprimir a violência imposta aos professores passa tanto 

pelo reconhecimento da sua função na conformação social ou, ao contrário, nas possibilidades 
de emancipação. Ambas possibilidades envolvem sempre as ações dos professores, seus 
saberes, sua opção política e ideológica, e para aquebrantar suas possibilidades, 
descaracteriza-se a identidade docente, dando centralidade ao discurso sobre a má qualidade 
da educação, afirmando-se que ela se dá em função da falta de competências dos professores.  

O mesmo discurso ideológico reforça o consenso em torno de um slogan: os 
professores têm uma formação ruim e, por isso, são supostamente incompetentes. Configura-
se um dos graves aspectos da violência contra os professores, associado ao movimento 
político que é perverso e ambivalente ao desqualificar e o culpabilizar os professores, 
impetrando-lhes, na nossa compreensão, novas formas de violência e reforço da opressão.  
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Embora seja amplo e complexo o quadro da violência político e ideológica contra os 
professores, ele pode ser associado, resumidamente, as deliberações postas particularmente a 
sua formação e profissionalização, por exemplo, pois ao diminuir-se sua base teórica, ao 
promover mudanças no  lócus da formação, tornando-a preferencialmente EAD ou fora das 
universidades públicas, ao se excluir a ambiência crítica na qual os futuros professores 
poderiam transitar, conviver, e trocar experiências, resta-lhes o percurso que estabelece a 
Pedagogia da Hegemonia (NEVES, 2013). Essa forma de pedagogia expressa a natureza 
ideológica e opressora que suprime a possibilidade de conscientização e emancipação dos 
sujeitos sociais, dentre eles os próprios professores.  

Mascarando e dificultando a compreensão dessa realidade, conforme síntese de 
Moraes (2001), a conexão orgânica das estratégias neoliberais segue promovendo a ampla 
“reconversão laboral” dos professores (EVANGELISTA; KENJI SEKI, 2017, p. 21). 
Apregoando a ideia que o que lhes resta é serem técnicos, articulados “organicamente à 
produção do trabalhador requerido pelo mercado” (EVANGELISTA; KENJI SEKI, 2017, p. 
23). A violência é tácita e o mais perverso do processo é que investe duramente na 
subjetividade dos professores, que se convertem em algozes de seu próprio cativeiro, não 
medindo esforços para responder as metas que lhes são impostas.  

Alienados, muitos acabam atuando em prol da manutenção do consenso ativo e na 
transposição do diálogo hegemônico, valorizando o que os aprisiona. O terrível sofrimento 
gerado pela frustração e, às vezes, humilhação, configuram as condições do mal-estar 
docente, aqui entendido como expressão que descreve “os efeitos permanentes de caráter 
negativo, que afetam a personalidade do professor como resultado das condições psicológicas 
e sociais em que exerce à docência” no campo das práticas escolares e sociais mais amplas 
(ESTEVE, 1999, p. 98). 

Do ponto de vista das políticas educacionais, mantém-se discursos que constituem a 
base ideológica sobre a qual gera-se os sentidos de mal-estar docente como um dos resultados 
da violência política e ideológica contra os professores. O adoecimento de professores, por 
exemplo, traz sérias consequências para o sistema educacional: absenteísmo constante; 
afastamento definitivo, repercussão da imagem negativa da profissão, desencorajando novas 
gerações para ingresso na profissão docente; arrefecimento do interesse de permanência dos 
que já se encontram nela; entre outras. Do ponto de vista do professor, o mal-estar docente ou 
o adoecimento, são sintomáticos de sua impotência ante as imposições externas, seja porque 
julga não as atender a contento, seja porque delas não consegue desincumbir-se; é 
sintomático, também, de sua insatisfação com as condições objetivas de trabalho e as 
salariais. Os problemas relacionados aos professores são tão intensos que têm chamava a 
atenção dos pesquisadores que se mostram interessados em compreender as relações entre 
trabalho docente e saúde/doença dos professores, no contexto de intensificação do 
determinismo opressivo. 

Certo é que os efeitos são permanentes e negativos, afetando a “personalidade” do 
professor, como resultado das condições que o violentam e adoecem. Contudo, a maneira de 
conceber mal-estar exige levar em consideração a contradição e a totalidade, desvelando as 
inúmeras mediações que aí se interpõem. E como não há respostas prontas, pois elas vêm em 
forma de reflexão teórica e epistemológica, uma vez que envolvem rever as concepções que 
se delega aos professores e o como isso influi em sua ação, retira-los de sua condição de 
violência política e ideológica, passa por entender sua consciência oprimida, rever as relações 
reificadas e desumanizante que os envolvem, além de ajudar a mudar o seu pensar sobre o 
mundo que atualmente gera o derrotismo e o pessimismo entre a maioria dos professores.  

Freire seguiu indicando que é necessário voltar a práxis humana, inspiradora de uma 
prática da liberdade para que os envolvidos no processo educacional saiam do torpor que hoje 
os assola. Vejamos um trecho da fala do autor: 
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[...] enquanto a prática bancária implica uma espécie de anestesia, inibindo o 
poder criador dos educandos, a educação problematizadora, de caráter 
autenticamente reflexivo, implica um constante ato de desvalimento da 
realidade. (...) Quanto mais se problematizam (...), como seres no mundo e com 
o mundo, tanto mais se sentirão desafiados. (...) Desafiados (...) captam o 
desafio como um problema em suas conexões com outros, num plano de 
totalidade e não como algo petrificado, a compreensão resultante tende a 
tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez mais desalienada (FREIRE, 
1996, p.40). 

 
Como definido por Freire, a mudança da realidade violenta que oprime os professores 

implica substituir a reificação dos sujeitos pela subjetivação do eu, o que ocorre somente por 
meio da práxis pedagógica. Para Freire (1996), emancipar é ato de coragem, exige uma 
relação dialógica (e pedagógica) comprometida com a causa da libertação, dignidade e 
autonomia.  

Freire ainda perguntou: os professores são importantes ou não são? 
 

(...) sua tarefa é ou não é indispensável. E é em torno disso que a luta, que é 
difícil e prolongada e que implica a impaciente paciência dos educadores e 
educadoras e a sabedoria política de suas lideranças, deve insistir. (...) É 
indispensável pelejarmos em defesa da relevância de nossa tarefa (FREIRE, 
1996, p.151).  

 
O reconhecimento da importância dos professores projeta sua função social docente ao 

futuro, à busca da liberdade de si e de outros (TAYLOR, 2003, p. 64). Este caminho impele à 
luta pela liberdade, pela humanização, retomando a esperança na capacidade crítica de ler a 
realidade e de agir para transformá-la.  

Ao final, o que se destaca no atual momento político ideológico é o intenso 
determinismo voltado à consolidação de ideais neoliberais o que violenta política e 
ideologicamente os professores. Portanto, o momento é de luta e resistência, e de um lugar 
propositivo se faz necessário buscar a elevação da consciência, torná-la “unitária e coerente”, 
para que se favoreça a melhoria da atual condição dos professores. O processo é difícil, 
irregular e sujeito a retrocessos? Sim, mas como afirmou Duarte (2006), não é uma meta 
impossível e podemos encontrar companhia valorosa pelo caminho. 
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GT8 – Educação, Precarização e Adoecimento 

 

A REFORMA TRABALHISTA E OS IMPACTOS DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO DIREITO À DESCONEXÃO DO 

TRABALHO 
 

Juliana Santos de Freitas1 
 

Resumo 

A tecnologia impactou a vida do empregado em seu ambiente de trabalho, inclusive fora dele. 
Em decorrência do avanço tecnológico, se desconectar do trabalho está cada dia mais difícil. 
O trabalhador tem o direito à desconexão assegurado, exemplo disso são os intervalos intra e 
interjornada, as férias e o descanso semanal remunerado, os quais são essenciais para garantir 
sua saúde física e psíquica. O empregado necessita vender sua força laboral durante uma 
determinada jornada de trabalho em troca de salário para prover o seu sustento. Entretanto, 
faz-se necessário que o trabalhador tenha direito a se desconectar do ambiente de trabalho 
para que possa viver e usufruir de lazer, de convívio social e familiar e de tantas outras 
situações que é privado enquanto cumpre sua jornada de trabalho. O direito à desconexão está 
intimamente ligado à tecnologia e ao trabalho humano. A tecnologia possibilitou ao 
empregador manter o empregado sob controle e vigilância mesmo fora do seu horário e 
ambiente de trabalho. De tal forma, percebe-se que o tema abordado se inclui no GT8 - 
Educação, Precarização e Adoecimento, visto que este trabalho trata da possibilidade de 
adoecimento físico e psíquico do trabalhador advindo das relações de trabalho ligadas à 
violação do direito à desconexão do trabalho. O empregado que não se desconecta do 
trabalho, continuando-o fora do horário de sua jornada e do ambiente, tem seu direito à 
desconexão violado. Violação que acarreta inúmeros prejuízos ao trabalhador, como a 
possibilidade de adoecimento físico e psíquico, a perda do lazer e do convívio social, o que 
implica, sobretudo, na sua desumanização. Este trabalho tem como objetivo analisar como as 
tecnologias da informação e comunicação interferem na vida do trabalhador fora do ambiente 
de trabalho. Sendo assim, esse trabalho se desenvolverá com profunda busca em bibliografias 
e dados científicos, coletando posicionamentos e argumentos a respeito do assunto abordado. 
Ademais, para tratar do tema, o trabalho se desenvolverá através do método dedutivo. Este 
método tem como ponto de partida uma proposição universal, uma regra geral. Em seguida, 
estabelece relações com uma segunda proposição, uma premissa menor que trata de situações 
específicas. A partir disso, então, através do raciocínio lógico, chega à conclusão. Um dos 
textos utilizados como referencial teórico principal é do Jorge Luiz Souto Maior (2003) que 
trata do direito à desconexão do trabalho e analisa artigos da CLT em que este direito é 
violado, fazendo um paralelo entre a tecnologia e o trabalho humano. O trabalho apresenta 
como resultado final a constatação de grave violação ao direito à desconexão do trabalhador 
em decorrência do mau uso das tecnologias de informação e comunicação. E conclui que se 
faz necessária uma resposta jurídica adequada a esse paradoxo do mundo moderno de novas 
tecnologias e do trabalho humano. 
 
Palavras-chave: Direito à desconexão do trabalho. Reforma Trabalhista. Tecnologias de informação 
e comunicação. 
                                                           
1 Pós-Graduanda lato sensu em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Estácio de Sá. Advogada. 
Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). jusantosfreitas@hotmail.com.  
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1 Introdução  

A chegada das tecnologias impactou a vida de todas as pessoas do mundo, inclusive a 

do empregado em seu ambiente de trabalho, inclusive fora dele. Ela alterou não só as relações 

trabalhistas e as relações de mercado, mas praticamente todas as relações humanas, como na 

política, nas finanças e nas inúmeras relações sociais existentes. Os avanços tecnológicos 

foram responsáveis por otimizar muito o tempo das pessoas, gerando grandes avanços em 

produção e desenvolvimento ao redor de todo o mundo.  

As tecnologias de informação e comunicação revolucionaram o mundo, 

impulsionando-o à modernização informacional. A partir delas foi possível a criação da 

internet, a qual é um dos principais meios de comunicação do mundo, sendo a mais utilizada 

pelas pessoas em todo o mundo.  

O desenvolvimento tecnológico levou inúmeras facilidades à população. Com a sua 

utilização, criou oportunidade às pessoas que estão distantes fisicamente poderem estar perto 

umas das outras através das redes sociais e internet. Além do encurtamento de distâncias, 

facilitou às pessoas no seu dia a dia o envio de mensagens e correspondências, a 

comunicação, o acesso às informações e a quebra de fronteiras. 

Esse processo levou à globalização, que é o processo de aproximação entre as várias 

sociedades, nações e pessoas existentes. Essa aproximação se dá em diversos âmbitos da vida, 

tal como o social, o político, o cultural, o econômico, etc. Com a globalização, graças às 

tecnologias de informação e comunicação, foi possível a quebra de fronteiras, possibilitando 

uma expansão do compartilhamento de informações, costumes, mercado, dentre outras coisas 

entre as várias sociedades do planeta. 

De tal forma, com tanto avanço tecnológico de informações e comunicações, tanta 

velocidade no envio de informações, atualmente, é muito difícil alguém permanecer alheio e 

sem conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo. Assim, não se espera, nos dias de 

hoje, que alguma pessoa esteja desconectada do resto do mundo, sem saber absolutamente 

nada do que acontece fora do seu círculo social. 

Entretanto, apesar de tantos benefícios existentes em decorrência das novas 

tecnologias, há também alguns prejuízos trazidos por elas. A dificuldade de se desconectar é 

inclusive uma característica desse processo de globalização, mas que pode trazer muitos 

prejuízos na área trabalhista. 

Esse trabalho se desenvolverá com profunda busca em bibliografias e dados 

científicos, coletando posicionamentos e argumentos a respeito do assunto abordado. 
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Ademais, para tratar do tema, o trabalho se desenvolverá através do método dedutivo. Este 

método tem como ponto de partida uma proposição universal, uma regra geral. Em seguida, 

estabelece relações com uma segunda proposição, uma premissa menor que trata de situações 

específicas. A partir disso, então, através do raciocínio lógico, chega à conclusão.  

Entende-se ser importante discutir esse tema para se perceber quais são as vantagens e 

desvantagens da utilização dessas tecnologias de informação e comunicação nas relações de 

trabalho. Além disso, é necessário entender quais são os prejuízos que o uso dessas 

tecnologias pode trazer ao empregado e à sociedade, para que assim, se tenha consciência dos 

riscos existentes e se torne possível amenizar alguns dos impactos negativos trazidos pelas 

novas tecnologias. 

Assim, a discussão em torno dessa problemática é necessária para que se possa 

enfrentar de forma consciente os desafios proporcionados pelas novas tecnologias, 

conseguindo percebê-las como responsáveis por trazerem muitos benefícios às partes da 

relação trabalhista, porém com muitos riscos ao empregado caso utilizadas de maneira 

inadequada, podendo ser causadoras de violações a direitos assegurados a ele. 

Ademais, necessário se faz abordar o direito à desconexão do trabalho, visto que será 

bastante afetado pela adoção das novas tecnologias de informação e comunicação nas relações 

trabalhistas. E é essencial saber qual a função e a importância desse direito na vida do 

trabalhador. A violação do direito à desconexão do trabalho acarretará inúmeros prejuízos a 

outros direitos que dependem dele para se concretizarem na vida do trabalhador.  

Ainda existem muitas controvérsias acerca desse tema, razão pela qual se faz tão 

necessária sua análise. As novas tecnologias de informação e comunicação precisam vir 

acompanhadas do direito. Por isso, os operadores do direito precisam discuti-lo com a 

sociedade para que as pessoas entendam os riscos que o direito à desconexão sofre com a 

implementação dessas novas tecnologias de informação e comunicação no ambiente de 

trabalho. 

 

1.1 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo analisar como as tecnologias da informação e 

comunicação interferem na vida do trabalhador fora do ambiente de trabalho, impactando 

diretamente na violação do direito à desconexão do trabalho.  

 

2 Referencial Teórico 
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Com tanta tecnologia e possibilidades de se manter conectado e informado a todo 

momento, é muito difícil os empregados conseguirem se desconectar de seus empregadores. 

A tecnologia possibilitou ao empregador manter o empregado sob controle e vigilância 

mesmo fora do seu horário e ambiente de trabalho. Está muito fácil ao empregador contatar o 

empregado para tratar de assuntos relacionados às atividades desenvolvidas no trabalho. Por 

haver tanta facilidade, o empregador se aproveita disso para retirar o empregado de seu 

momento de descanso e lazer para importuná-lo com atividades laborais fora do momento 

destinado ao cumprimento de sua jornada de trabalho. De tal forma, em decorrência do 

avanço tecnológico, se desconectar do trabalho está cada dia mais difícil. 

Essa nova realidade proporcionada pelas novas tecnologias de informação e 

comunicação está ameaçando um direito assegurado aos trabalhadores até mesmo pela 

Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso XIII, o qual estabelece uma limitação à jornada 

de trabalho: 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
XIII -  duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 
quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;”2 

Em razão dessa nova facilidade de o empregador manter o empregado sob controle e 

vigilância, e de contatá-lo a qualquer momento e em qualquer lugar, mesmo fora do seu 

horário e ambiente de trabalho, o empregado acaba tendo seus horários de descanso e lazer 

interrompidos. E devido a essas interrupções, pode-se entender que o empregado sofre 

prejuízos por ter seus direitos restringidos, podendo caracterizar a submissão do empregado 

ao empregador até mesmo fora dos momentos destinados ao trabalho. 

A não desconexão do trabalho gera muitos prejuízos ao empregado. Por mais que a 

interrupção de seus horários de repouso pelo empregador se dê somente em alguns momentos, 

ainda assim há violação ao direito de o empregado se manter desconectado do trabalho após o 

cumprimento de sua jornada.  

A conexão com o trabalho fora dos momentos destinados a ele prejudica a vida do 

trabalhador em vários aspectos, pois viola direitos assegurados a ele, tal como o direito ao 

descanso, ao lazer, à saúde, à privacidade, ao não trabalho, à limitação da duração do trabalho, 

entre outros. De tal forma, viola normas constitucionais garantidoras de direitos fundamentais 

dos trabalhadores.  

                                                           
2 BRASIL. Constituição Federal. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 15 mai. 2019. 
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A violação de tantos direitos dos trabalhadores acaba gerando fatores muito negativos 

a sua saúde, tanto física, quanto psíquica. O excesso de conexão com o trabalho pode 

ocasionar ao trabalhador novas doenças e stress, levando-o ao esgotamento físico e mental. 

O direito à limitação de jornada de trabalho possibilita ao empregado saber quais são 

os horários em que estará efetivamente trabalhando ou disponível ao empregador, e quais os 

momentos em que estará no exercício do seu direito ao não trabalho, isto é, que estará livre da 

conexão com seu trabalho para fazer o que bem entender. 

De tal modo, percebe-se a existência de uma relação muito estreita entre o direito à 

limitação da jornada de trabalho o direito à desconexão do trabalho e o direito ao trabalho. À 

medida que, por um lado, o sujeito tem o direito de trabalhar e exercer seu ofício, por outro 

lado, tem o direito à limitação de jornada de trabalho que limita o exercício de suas atividades 

vinculadas ao trabalho a um certo período de tempo por dia e por semana.  

Há também, contrastando com o direito ao trabalho, o direito à desconexão do 

trabalho, visto que, por mais que o empregado tenha direito de trabalhar, não é permitido 

fazê-lo de forma ininterrupta e sem o cumprimento dos horários de descanso obrigatórios, 

devendo necessariamente se desconectar dos afazeres de seu trabalho. Assim, nota-se que o 

direito à limitação de jornada de trabalho e o direito à desconexão do trabalho andam lado a 

lado na busca pelo equilíbrio na rotina trabalhista. 

O direito à desconexão está intimamente ligado à tecnologia e ao trabalho humano. A 

tecnologia impactou a vida do empregado em seu ambiente de trabalho, inclusive fora dele. A 

tecnologia possibilitou ao empregador manter o empregado sob controle e vigilância mesmo 

fora do seu horário e ambiente de trabalho. Em decorrência do avanço tecnológico, se 

desconectar do trabalho está cada dia mais difícil. O trabalhador tem o direito à desconexão 

assegurado e faz-se necessário para que possa viver e usufruir de lazer, de convívio social e 

familiar e de tantas outras situações que é privado enquanto cumpre sua jornada de trabalho. 

O direito à desconexão, segundo Jorge Luiz Souto Maior, pode ser entendido como o 

direito ao não-trabalho:  

“Devo esclarecer que quando se fala em direito a se desconectar do trabalho, que 
pode ser traduzido como direito de não trabalhar, não se está tratando de uma 
questão meramente filosófica ou ligada à futurologia, como a que nos propõe 
Domenico de Masi. Não se fala, igualmente, em direito em seu sentido leigo, mas 
sim numa perspectiva técnico-jurídica, para fins de identificar a existência de um 
bem da vida, o não-trabalho, cuja preservação possa se dar, em concreto, por uma 
pretensão que se deduza em juízo.”3 

                                                           
3 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Do direito à desconexão do trabalho. Revista do Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região, Campinas, SP, n. 23, p. 296-313, jul./dez. 2003, p. 2. 

2719



 

 

Entretanto, continua ainda Souto Maior ao explicar que o não-trabalho não significa 

não trabalhar totalmente: 

“Esclareça-se que o não-trabalho aqui referido não é visto no sentido de não 
trabalhar completamente e sim no sentido de trabalhar menos, até o nível 
“necessário à preservação da vida privada e da saúde, considerando-se essencial esta 
preocupação (de se desligar, concretamente, do trabalho) exatamente por conta das 
características deste mundo do trabalho marcado pela evolução tecnologia, pela 
deificação do Mercado e pelo atendimento, em primeiro plano, das exigências do 
consumo.”4 

É um direito cujo titular não é somente quem trabalha, mas a sociedade como um 

todo5. O não-trabalho deve ser pensado no sentido de trabalhar menos e não no de não 

trabalhar totalmente6. É um trabalhar que não prejudique sua vida privada, permitindo ao 

trabalhador descansar, usufruir de lazer e que, sobretudo, assegure sua saúde, isto é, é um 

trabalhar com direito a se desligar totalmente do trabalho durante os períodos em que não 

esteja cumprindo sua jornada. É um direito que qualquer trabalhador tem de se desconectar do 

trabalho após um período de tempo trabalhado para ter sua saúde física e psíquica preservada. 

O direito à desconexão é responsável por garantir que o trabalhador não fique sujeito 

às solicitações e contatos do empregador durante o tempo que tem para descanso, desligando-

se do trabalho totalmente. É importante para preservar sua vida privada, familiar e social, não 

a suprimindo em virtude da não desconexão do trabalhador com seu trabalho. 

O direito à desconexão é, então, o direito de o trabalhador se desconectar do seu 

trabalho após a duração da jornada de trabalho, é o direito a não trabalhar e de descansar nos 

momentos livres. É o direito de trabalhar somente nos horários fixados como jornada de 

trabalho, mas de usufruir do descanso e lazer após o término desses horários. É o direito a ter 

sua jornada de trabalho limitada para usufruir no seu tempo livre o que desejar. É o 

trabalhador poder ter uma vida com dignidade fora do ambiente de trabalho. 

O direito do trabalhador se desconectar do trabalho tem em sua essência o direito de 

trabalhar e o direito de se desconectar do trabalho após o cumprimento de sua jornada de 

trabalho. Esse direito à desconexão permite ao empregado usufruir de forma livre e verdadeira 

de seu horário de não trabalho, podendo descansar, ter lazer e também cuidar da sua saúde. A 

desconexão do trabalho permite ao trabalhador ter uma vida para além do ambiente e do 

horário laboral, garantindo a ele a fruição de uma vida digna. 

                                                           
4 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Do direito à desconexão do trabalho. Revista do Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região, Campinas, SP, n. 23, p. 296-313, jul./dez. 2003, p. 3. 
5 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Do direito à desconexão do trabalho. Revista do Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região, Campinas, SP, n. 23, p. 296-313, jul./dez. 2003, p. 2. 
6 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Do direito à desconexão do trabalho. Revista do Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região, Campinas, SP, n. 23, p. 296-313, jul./dez. 2003, p. 3. 
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Deve-se ter em mente que o trabalho tem uma função muito valorosa na sociedade, 

pois ele é visto como um fator responsável por dignificar o homem. Sendo assim, propõe 

Almeida e Severo: 

“Não podemos ignorar que há mais de dois séculos vivemos numa sociedade 
centrada na relação que se estabelece entre trabalho e capital. Trabalhamos para 
sobreviver e para viver em meio a nossos pares. Sem um trabalho decente, a maioria 
absoluta da população mundial permaneceria (como tantos efetivamente 
permanecem) à margem de qualquer forma civilizada de vida social. O trabalho é, 
por tanto, elemento inafastável da dignidade da pessoa humana, seja por constituir 
fonte de subsistência material, seja por seu caráter de realização do ser social (da 
troca que nos constitui).”7 

Mas deve-se estar atento porque o ao mesmo tempo que ele dignifica, ele pode retirar 

a dignidade do homem à medida que ele se impõe sobre a vida privada do trabalhador, 

impedindo-o de viver dignamente com tempo livre para o lazer e o descanso. 

De tal forma, não é necessário tratar a tecnologia como a vilã e a única culpada pela 

não desconexão do trabalhador. O correto é entender a real função da tecnologia dentro do 

ambiente de trabalho e colocá-la em seu devido lugar, deixando-a a serviço do homem e não o 

homem a seu serviço. Isto feito, será possível usufruir dos benefícios proporcionados por ela, 

sem permitir que diversos prejuízos sejam causados à vida dos trabalhadores.  

Além do mais, é importante entender que o direito à desconexão do trabalhador não 

beneficia somente o empregado à medida que o permite viver sua vida para além do trabalho. 

Mas beneficia também o empregador, o qual terá um empregado muito mais assíduo, 

saudável, contente e disposto a trabalhar, pois estará descansado e totalmente restabelecido de 

sua jornada de trabalho anterior. Portanto, o empregado renderá muito mais o empregador do 

que se estivesse cansado e insatisfeito com o trabalho. Para isso, o empregado necessita 

usufruir do período de descanso sem interrupções. 

O direito à desconexão não está previsto explicitamente no texto constitucional, 

contudo pode ser percebido de forma implícita à medida que a Constituição Federal determina 

que o trabalhador deve ter direito ao intervalo de descanso intrajornada de no mínimo uma 

hora, ao intervalo interjornada de no mínimo onze horas, às férias, ao descanso semanal 

remunerado, à limitação da jornada de trabalho em oito horas diárias e quarenta e quatro 

semanais. Como se não bastasse, serve também como fundamento constitucional legitimando 

a aplicação do direito à desconexão, o direito à saúde e ao lazer, os quais são direitos sociais 

elencados pelo artigo 6º da Constituição Federal. Esses direitos têm extrema importância e 
                                                           
7 ALMEIDA, Almiro Eduardo de; SEVERO, Valdete Souto. Direito à desconexão nas relações 
sociais de trabalho. São Paulo: LTr, 2014, p. 17. 
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devem ser assegurados ao trabalhador para que este tenha uma vida digna. Percebe-se, então, 

que o direito à desconexão está muito bem fundamentado nos direitos fundamentais e sociais 

da Constituição Federal, mesmo que não esteja previsto expressamente. 

Percebe-se tamanha necessidade da desconexão do trabalho pelo trabalhador. O 

empregado precisa vender sua força laboral durante uma determinada jornada de trabalho em 

troca de salário para prover o seu sustento. Razão pela qual se faz tão importante o 

ordenamento jurídico assegurar tantos direitos a ele, pois não se pode permitir que venda sua 

força de trabalho de forma ilimitada, pois isto acarretaria sérios problemas ao próprio 

indivíduo, mas também à sociedade como um todo.  

Conforme alega Almeida e Severo: 

“A limitação do tempo de trabalho e, portanto, sob a perspectiva inversa, o respeito 
ao direito à desconexão, é garantia tanto para quem trabalha, quanto para quem 
emprega a força de trabalho, ou mesmo para a própria sociedade. Uma sociedade de 
homens que trabalham em tempo integral e não conseguem ler, passear, brincar, 
amar, é uma sociedade doente. É uma sociedade sem perspectivas de verdadeira 
melhoria das condições sociais.”8  

A busca pela limitação da jornada de trabalho é uma luta trava entre o empregador, o 

qual pretende estendê-la, e o trabalhador, tentando reduzi-la. Isso ocorre porque o empregador 

está em busca do lucro sem se importar efetivamente com a saúde e qualidade de vida dos 

empregados, enquanto, por outro lado, o empregado busca uma vida em que possa usufruir de 

convívio social e familiar e de lazer. Então, a Constituição Federal cumpriu um papel muito 

importante em seu artigo 7º, inciso XIII, ao limitar a jornada de trabalho, resolvendo um 

impasse e garantindo o mínimo de dignidade ao trabalhador.  

De acordo com Almeida e Severo:  

“A duração do trabalho, elemento central dessa troca, é necessariamente o alvo da 
principal preocupação. Sem a correta limitação do tempo de trabalho e do tempo de 
descanso, não há como regular a troca, nem como desenvolver a lógica capitalista, 
centrada que é na necessidade de consumo. E para consumir, também precisamos de 
tempo.”9 

Muitas vezes, o empregador não considera que utilizar os serviços do seu empregado, 

mesmo que minimamente, ainda sim é uma prestação de serviço. E essa situação acaba 

gerando ao empregado a sensação de precisar estar sempre disponível para seu empregador 

mesmo em seu tempo livre. Ficando, assim, sempre atento às redes de contato e às vezes 

evitando até de ir a certos lugares que o impediriam de atender prontamente seu empregador.  

Percebe-se que essa disponibilidade ilimitada interfere não só no direito à desconexão 

e ao descanso, mas também no direito de locomoção. Toda essa preocupação causada no 

                                                           
8 ALMEIDA, Almiro Eduardo de; SEVERO, Valdete Souto. Direito à desconexão nas relações 
sociais de trabalho. São Paulo: LTr, 2014, p. 9. 
9 ALMEIDA, Almiro Eduardo de; SEVERO, Valdete Souto. Direito à desconexão nas relações 
sociais de trabalho. São Paulo: LTr, 2014, p. 23. 
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empregado interfere diretamente na sua vida privada e na sua dignidade. A violação do direito 

à desconexão fere não somente o trabalhador, mas também sua família que pode estar 

sofrendo prejuízos pela indisponibilidade do trabalhador para suas atividades familiares, 

podendo gerar até um dano existencial a seus familiares. 

O uso da tecnologia não pode fazer com que o trabalhador viva em sua função. O mau 

uso da tecnologia, extrapolando os limites de seu uso saudável, tira do empregado a 

possibilidade de usufruir de direitos como o direito ao lazer e ao descanso, em virtude da 

violação ao seu direito à desconexão. O empregado precisa ter condições para exercê-los, para 

isso deve ser garantido a ele seu desligamento das atividades trabalhistas enquanto não está 

em horário de trabalho.  

O empregador utiliza, para se comunicar com o empregado, tecnologias de informação 

e comunicação, as quais muitas vezes não são usadas somente no âmbito do trabalho, mas 

fazem parte também da vida privada do empregado, como por exemplo o celular pessoal e o 

Whatsapp. Então, o empregado acaba por utilizar essas tecnologias tanto para o lazer quanto 

para o trabalho.  

Contudo, existe um perigo muito grande nesta situação descrita acima. O empregador 

tende, ocasionalmente, a presumir que por estar o empregado usufruindo desses meios durante 

seus períodos de lazer e descanso, que ele está então disponível para atender ao empregador 

quando solicitado. Entretanto, tal situação em que o empregador não respeita os horários de 

descanso do empregado viola o direito do empregado a se desconectar do trabalho.  

Não é porque o empregado está utilizando tecnologias da informação e comunicação 

durante seu horário de descanso que o empregador tem o direito de contatá-lo nesses 

momentos, ou em qualquer momento em que o empregado não se encontre disponível para 

trabalhar durante sua jornada de trabalho previamente fixada. 

E, mais uma vez, Almeida e Severo vêm muito certeiros ao alegarem: 

“a ausência de plena liberdade do trabalhador em relação ao tempo não remunerado 
pelo empregador é justamente o que configura ofensa ao direito à desconexão, 
determinando a necessidade de remuneração que, se não repõe a perda 
experimentada, ao menos inibe essa prática”10.  

De tal modo, o empregador não pode ter liberdade irrestrita para contratar com o 

empregado, existem direitos de ordem pública a salvaguardar o mínimo para se garantir uma 

vida digna ao trabalhador. Sobre isso, segundo Almeida e Severo: 

“O que é liberdade? A Constituição não fala em liberdade de contrato. Ela fala de 
liberdade e proíbe a privação da liberdade sem o devido processo legal. Ao proibir 
esta privação, a Constituição não reconhece uma liberdade absoluta e incontrolável 

                                                           
10 ALMEIDA, Almiro Eduardo de. SEVERO, Valdete Souto. Direito à desconexão nas relações 
sociais de trabalho. São Paulo: LTr, 2014. p. 61. 
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(...). Mas a liberdade salvaguardada é a liberdade numa organização social que 
requer a proteção da lei contra males que ameaçam a saúde, a segurança, a moral e o 
bem-estar do povo.”11 

Aumentando ainda mais a liberdade dos empregados e empregadores, surgem as 

tecnologias de informação e comunicação, possibilitando a existência de novas formas de se 

manter conectado ao trabalho e até novas modalidades de trabalho, como por exemplo o 

teletrabalho. Essas tecnologias podem ser utilizadas de forma a otimizar muito o trabalho e 

trazer muitos benefícios a ele. Entretanto, quando mal aplicadas, causam prejuízos diversos ao 

trabalhador.  

Em se tratando de tecnologias da informação e comunicação, um grande benefício 

alcançado é a possibilidade de se ter sempre o empregado à disposição do empregador. 

Entretanto, toda essa disposição é perigosa ao empregado e é um grande desafio a se resolver. 

É necessário que o uso das tecnologias seja dosado, garantindo ao empregado o direito à 

desconexão do trabalho, pois a violação deste direito acarreta um enorme prejuízo a sua vida e 

a sua dignidade. 

Outro grande benefício trazido pelas tecnologias de informação e comunicação é a 

possibilidade de o empregado e empregador se informarem e se atualizarem sobre diversos 

assuntos a todo momento. Essa possibilidade de atualização a todo instante acaba virando 

uma necessidade ao empregado para não ficar obsoleto para o mercado de trabalho. Contudo, 

essa necessidade pode gerar violação ao direito à desconexão, pois o empregado irá se 

atualizar durante os períodos de descanso, nos intervalos intra e interjornadas e nos descansos 

semanais remunerados. E muitas vezes nas férias, pela possibilidade de acesso remoto, tentar 

colocar o serviço em dia. Situações as quais acarretarão prejuízos à saúde do trabalhador, 

tendo seus direitos fundamentais e sociais violados. 

“Releva notar que se a tecnologia proporciona ao homem uma possibilidade quase 
infinita de se informar e de estar atualizado com seu tempo, de outro lado, é esta 
mesma tecnologia que, também, escraviza o homem aos meios de informação, vez 
que o prazer da informação transforma-se em uma necessidade de se manter 
informado, para não perder espaço no mercado de trabalho”12 

Na visão do empregador, é ótimo que o empregado fique sempre disponível para 

fornecer algum serviço fora do horário de trabalho, pois agiliza a resolução de seus problemas 

empresariais. E para que isso ocorra, muitas vezes o empregador fornece ao empregado meios 

para mantê-lo conectado ao trabalho para o caso de precisar da prestação de alguma 

                                                           
11 ALMEIDA, Almiro Eduardo de; SEVERO, Valdete Souto. Direito à desconexão nas relações 
sociais de trabalho. São Paulo: LTr, 2014, p. 27. 
12 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Do direito à desconexão do trabalho. Revista do Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região, Campinas, SP, n. 23, p. 296-313, jul./dez. 2003, p. 1. 
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informação ou serviço por parte do empregado. O empregado fica disponível seja para atender 

alguma eventual emergência, seja para somente prestar algumas informações.  

Desta forma, acaba por manter o empregado conectado ao trabalho a todo o tempo, 

pois este precisa estar sempre alerta para o caso de o empregador contatá-lo. Tal situação se 

encaixa como regime de sobreaviso, entretanto, o empregado não recebe que exercer este 

serviço. Sendo assim, CASSAR: 

“Quando o trabalhador fica obrigado a portar qualquer tipo de intercomunicador, 
telerrádio, BIP, celular, pager ou laptop para ser encontrado, chamado ou conectado, 
mesmo que vez ou outra, seja para trabalhar, seja para resolver problemas da 
empresa a distância, terá direito à remuneração deste tempo à disposição. Isto se 
explica porque não se pode comparar o empregado que, ao final da jornada, pode se 
desligar do trabalho e relaxar com aquele que, apesar de ter saído do ambiente de 
trabalho ao final da jornada, ainda leva consigo um prolongamento do ofício, tendo 
que responder com habitualidade aos chamados do empregador. [...] Além da 
remuneração pelo “tempo à disposição” ou de sobreaviso, tem o trabalhador o 
direito fundamental ao descanso, sem os incômodos da modernidade nem de ter sua 
intimidade e privacidade invadida”13 

O empregado se vê a todo momento refém das tecnologias, pois precisa se manter 

conectado e disponível para seu empregador a todo instante, pois este muitas vezes o exige de 

forma implícita para que o empregado possa manter seu emprego. Por essas e outras razões 

que se faz tão importante o estudo acerca desse assunto, pois é necessário entender que essa 

falta de desconexão com o trabalho gera prejuízos irreparáveis ao trabalhador.  

As tecnologias de informação e comunicação podem causar danos ao trabalhador, 

como já visto. Esses danos ocorrem em diversos âmbitos da sua vida, exemplo disso é a 

retirada de direitos trabalhistas pela opção do legislador em retirar o teletrabalhador do regime 

normal de duração de trabalho. O empregado que não deve cumprir jornada de trabalho não 

receberá o pagamento de horas extras, de adicional noturno, dos intervalos intra e interjornada 

e, inclusive, não terá garantido seu direito à desconexão. Portanto, não é possível discutir as 

tecnologias de comunicação e informação sem tratar da precarização dos direitos trabalhistas, 

pois a flexibilidade proporcionada pelas novas tecnologias acaba retirando do empregado 

direitos essenciais garantidos constitucionalmente para uma vida digna. 

O uso excessivo e desarrazoado das tecnologias é um grande fator que o impede de se 

desconectar do trabalho, o que é muito prejudicial ao seu direito à desconexão e, por 

consequência, aos tantos outros direitos acima citados.  

                                                           
13 CASSAR, Vólia Bomfim. Reflexos do avanço da tecnologia e da globalização nas relações de 
trabalho: Novas profissões e métodos de execução do trabalho. Parte II. Revista do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região. Disponível em: 
<http://www.trt1.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=a306b4db-60e5-42c4-ba7c-
ba17da65af0c&groupId=10157>. Acesso em: 17 out. 2015. p. 167. 
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Essa não desconexão gera danos irreparáveis ao trabalhador e à sociedade de um modo 

geral. Ele deixa de ter segurança sobre qual será a jornada de trabalhado diária e mensal a ser 

cumprida, e, por isso, não terá possibilidade de fixação de intervalos, nem de receber 

remuneração justa pelo serviço prestado, nem o pagamento de horas extras e de adicional 

noturno.  

Além do mais, o empregado também ficará prejudicado para gozar do direito às férias 

e do repouso semanal remunerado, os quais sofrerão reflexos dessa precarização dos seus 

direitos trabalhistas decorrente da Reforma Trabalhista. Ademais, por óbvio, o empregador 

buscará seu interesse pessoal e empresarial, e não tentará resolvê-los de forma a beneficiar o 

empregado, deixando o elo mais fraco da relação trabalhista com os prejuízos maiores. 

Além de todos esses direitos do empregado que serão prejudicados, ele ainda terá 

outros afetados indiretamente, como por exemplo o direito ao lazer, à saúde física e psíquica, 

à segurança, ao convívio familiar e social, ao descanso, à liberdade, a uma vida digna e tantas 

outras situações a que é privado enquanto cumpre sua jornada de trabalho. E tudo isso 

acontece porque o trabalhador que precisa utilizar as tecnologias para além do horário de 

trabalho acaba não tendo seu direito à desconexão do trabalho respeitado. 

O direito do empregado se desconectar do trabalho lhe assegura a possibilidade de 

exercício de diversos direitos como os citados acima. Mas o direito à desconexão foi 

amplamente violado com Reforma Trabalhista. De tal forma, se faz necessário ir em sentido 

contrário à Reforma Trabalhista nesse tema e assegurar o direito à desconexão do trabalho 

para que o empregado possa usufruir de tantos outros direitos constitucionais e 

infraconstitucionais garantidos a ele e assim conseguir ter uma vida digna. 

O direito à desconexão do trabalho deve ser assegurado a todos os empregados, pois 

ele é essencial para que exista uma relação trabalhista saudável entre empregado e 

empregador, além de que ele influencia em diversas áreas da vida do trabalhador, tanto a 

pessoal, quanto a social e a profissional. Então, até o próprio empregador terá algum benefício 

ao garantir esse direito a seu empregado, visto que um trabalhador feliz, descansado e 

saudável renderá muito mais no seu labor e terá mais qualidade no serviço prestado. 

Um empregado cansado e infeliz não prejudica somente a si mesmo. Ele acaba 

gerando consequências a todo um conjunto de fatores que o cerca. Além de não conseguir 

oferecer um serviço com a mesma qualidade que ofereceria se estivesse descansado e se 

sentindo realizado, ele acaba faltando mais do trabalho, ficando mais doente, tratando os 

clientes e colegas de trabalho de maneira inadequada. De tal forma, o empregador acabaria 
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tendo muitos prejuízos com esse trabalhador por impedi-lo de se desconectar do trabalho para 

poder descansar, cuidar de sua saúde e ter lazer.  

Por tantas razões, entende-se ser essencial tratar desse tema, pois é preciso reconhecer 

que as tecnologias de informação e comunicação trouxeram muitos benefícios e facilidades ao 

trabalho. Porém seu uso não moderado e adequado acaba por trazer muitos prejuízos ao 

empregado, o qual acaba se tornando refém delas a todo momento sem poder se desconectar 

do trabalho e usufruir seus direitos assegurados pelo ordenamento jurídico.  

Como o trabalhador que faz o uso das novas tecnologias fora do horário de trabalho 

não tem sua jornada respeitada, e, por consequência, tem grandes obstáculos para conseguir 

exercer seu direito à desconexão do trabalho. Então, percebe-se a necessidade de analisar toda 

a conjuntura por trás dessa situação que acabaram prejudicando o direito à desconexão do 

trabalho, para que se possa estabelecer mecanismos adequados de conciliação do uso das 

tecnologias de informação e comunicação com respeito ao direito à desconexão do trabalho.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Esse trabalho se desenvolverá com profunda busca em bibliografias e dados 

científicos, coletando posicionamentos e argumentos a respeito do assunto abordado. 

Ademais, para tratar do tema, o trabalho se desenvolverá através do método dedutivo. Este 

método tem como ponto de partida uma proposição universal, uma regra geral. Em seguida, 

estabelece relações com uma segunda proposição, uma premissa menor que trata de situações 

específicas. A partir disso, então, através do raciocínio lógico, chega à conclusão.  

 

4 Considerações Finais 

O mundo vive um processo de globalização e modernização muito intenso, o qual é 

responsável por inúmeras alterações que ocorrem nas relações trabalhistas e no Direito do 

Trabalho de um modo geral. Essas alterações são justificadas pela necessidade de adaptação à 

evolução global. A globalização veio acompanhada de muita modernização na área da 

tecnologia de informação e comunicação. E para as empresas permanecerem competitivas em 

um mercado tão globalizado e dinâmico, tiveram que se modernizar e se informatizar, 

aderindo então às novas tecnologias de informação e comunicação.  

Entretanto, com a inserção de tantas tecnologias no processo produtivo das empresas, 

muitas coisas foram alteradas nas relações de trabalho tradicionais, gerando consequências 

positivas e negativas ao trabalhador e ao empregador, como demonstrado anteriormente.  
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Assim, percebe-se que a tecnologia impactou a vida do empregado em seu ambiente 

de trabalho, inclusive fora dele. Ela gerou impactos também ao empregador e até mesmo à 

sociedade de um modo geral. Em decorrência do surgimento das novas tecnologias, 

possibilitou-se ao empregador manter o empregado sob um maior controle e vigilância 

mesmo fora do seu horário e ambiente de trabalho.  

Devido a todo esse avanço tecnológico e a todas as novas possibilidades que a 

tecnologia trouxe às relações trabalhistas, se desconectar do trabalho está cada dia mais 

difícil. Contudo, por inúmeras razões já analisadas no presente trabalho, percebe-se o quanto é 

necessário que o trabalhador se desconecte do trabalho para que possa viver e usufruir de 

lazer, do descanso, de convívio social e familiar e de tantas outras situações a que é privado 

enquanto cumpre sua jornada de trabalho. Inclusive para preservar sua saúde física e mental, a 

qual é muito afetada pela falta da desconexão do trabalho. 

Durante este trabalho, foi analisada a importância de o uso da tecnologia não fazer 

com que o trabalhador viva em sua função, pois o mau uso da tecnologia, extrapolando os 

limites de seu uso saudável, tira do empregado a possibilidade de usufruir de direitos como o 

direito ao lazer e ao descanso, em virtude da sua não desconexão. Ao empregado devem ser 

garantidas condições ao seu desligamento das atividades trabalhistas para usufruir de lazer, 

descanso e poder ter sua saúde resguardada.  

A partir do entendimento da necessidade do direito à desconexão do trabalho e da 

importância da tecnologia para o exercício do labor, percebe-se que não é a tecnologia a 

culpada pela não desconexão do empregado, mas sim a maneira com que o empregado e 

empregador lida com elas. De tal forma, não é necessário tratar a tecnologia como a vilã da 

não desconexão do trabalhador. É preciso entender a real função da tecnologia dentro do 

ambiente de trabalho e colocá-la em seu devido lugar, deixando-a a serviço do homem e não o 

homem a seu serviço. Isto feito, será possível usufruir dos benefícios proporcionados por ela, 

sem permitir que diversos prejuízos sejam causados à vida dos trabalhadores.  
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GT8 - Educação, Precarização e Adoecimento  

 

O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO E O ADOECIMENTO DA CLASSE DOCENTE 
 

Yara Magalhães dos Santos1 
 

Resumo 

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

O presente texto é resultado de uma pesquisa de mestrado já concluída, cujo objetivo 

consistiu em investigar o mal-estar docente e os possíveis fatores elencados pelos professores 

como desencadeadores do mal-estar. 

Para Esteve (1999, p. 25), o termo mal-estar docente é utilizado para descrever “os 

efeitos permanentes de caráter negativo que afetam a personalidade do professor como 

resultado das condições psicológicas e sociais em que se exerce a docência”. 

Dessa forma, tudo o que influencia negativamente a personalidade do professor, e que 

decorre do exercício da profissão é considerado como desencadeador do sentimento de mal-

estar. Não se trata apenas de uma diminuição da satisfação pelo trabalho, mas essencialmente 

do desencadeamento de fenômenos que afetam negativamente a personalidade, a saúde e a 

prática dos professores. 

As manifestações do mal-estar docente são expressas pelo grande absenteísmo desses 

profissionais através de faltas e elevados números de licenças de saúde, o adoecimento físico 

e psíquico, a considerável apatia, desmotivação e desinteresse pelo trabalho e em alguns casos 

o abandono da profissão (ESTEVE, 1999). 

No campo educacional, discussões sobre um sentimento de mal-estar exclusivo da 

classe docente começaram a ser levantadas na década de 80 por pesquisadores europeus. Na 

Europa, por exemplo, um dos maiores indicativos de crise da profissão se referia à escassez de 

profissionais em relação à demanda de trabalho (ESTEVE, 1999). 

A literatura anglo-saxã convencional utilizar o termo síndrome de bournout2, que se 

remete a mesma conceituação do termo mal-estar, mas tende a ressaltar o caráter patológico 

associado ao estresse. Apesar disso, o termo “bournout” corresponde ao termo “mal-estar 

docente” se for considerada a amplitude conceitual ao qual se refere (ESTEVE, 1999). Já a 

literatura espanhola e portuguesa tem utilizado o termo mal-estar docente com maior 

frequência.  

 Nas últimas décadas temos observados o aumento de pesquisas que investigam as 

condições do trabalho do professor. O aumento dessas pesquisas não ocorreu por acaso. Ao 
                                                             
2 Síndrome de burnout é um distúrbio psíquico categorizado no Código Internacional de Doenças (Z73.0) como 
uma síndrome de esgotamento físico e mental decorrente do exercício profissional (Organização Mundial da 
Saúde, 2004). 
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contrário vem acompanhado de uma série de estudos diagnósticos e denúncias por parte dos 

próprios docentes, sindicatos, instituições de ensino e comunidade, a respeito da precariedade 

das instituições e das condições de trabalho para exercício da docência.  

Resultados de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Educação, com 762 delegados da instituição que participavam do 33º Congresso 

Nacional em 2017, revelaram dados preocupantes. Dentre os dados apresentados, destacam-se 

os altos índices de percepção dos professores sobre os sintomas associados à síndrome de 

bournout que os acometem, como crises de ansiedade, estresse e depressão. 

A ausência de profissionais, decorrente dos afastamentos e licenças por problemas de 

saúde, indicam a existência o alastramento da crise que leva ao aumento do índice de 

adoecimento entre professores. O adoecimento que falamos aqui extrapola a manifestação 

física de sintomas, e atinge, sobretudo, as dimensões psíquicas e emocionais dos professores. 

Em muitas casos, se evidencia o processo de adoecimento de professores diante da apatia, 

desmotivação e sofrimento. Segundo Esteve (1999), o processo de adoecimento gerado pelo 

mal-estar entre professores é fruto de fatores que geram tensões associadas a sentimentos 

negativos, e que atingem sobretudo, aqueles docentes em exercício nas salas de aula. 

 O crescente índice de adoecimento entre os professores do ensino básico sugere a 

generalização do mal-estar entre esses profissionais. Por isso, essa pesquisa objetivou 

investigar os fatores que os professores do ensino médio percebem como desencadeadores de 

mal-estar. O recorte da pesquisa foi realizado na cidade de cidade de Uberlândia. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo da pesquisa foi investigar e compreender o mal - estar que se constitui na 

realização do trabalho de professores do Ensino Médio de Uberlândia, sobretudo, os fatores 

que os mesmo apontam como desencadeadores de mal-estar. Dentre os objetivos específicos 

destacamos os seguintes: 

 Identificar quais fatores são percebidos pelos professores como desencadeadoras do 

sentimento de mal-estar; 

 Compreender de que formas este mal-estar se manifesta na realização do trabalho 

docente. 

 

2 Referencial Teórico 
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Há algumas décadas, a carreira docente era reconhecida por valores que lhe concediam 

status social, econômico e uma identidade valorizada culturalmente. Souza (2008) afirma que 

a profissão de professor representava autoridade no início do século XX, e essa carreira era 

reconhecida socialmente, respeitada culturalmente pelo status profissional e intelectual, e 

valorizada economicamente pelos salários razoáveis que recebiam. Entretanto, o cenário atual 

demonstra uma realidade bem diferente. 

Ao longo dos anos, a profissão docente sofreu perdas que a levaram a uma progressiva 

desvalorização, especialmente nas carreiras de professor do ensino básico. Tais perdas estão 

relacionadas a uma série de mudanças que se associam a tônica política e econômica 

hegemônica nos últimos anos, o neoliberalismo.  

O neoliberalismo tem influenciado a educação de forma muito peculiar. Moraes (2002, 

p. 15) define o neoliberalismo como “a supremacia do mercado como mecanismo de alocação 

de recursos, distribuição de bens, serviços e rendas, remunerador dos empenhos e engenhos 

inclusive”. Nesta perspectiva, o mercado seria a “matriz da riqueza, da eficiência e da 

justiça”. (MORAES, 2002, p. 15). A proposta neoliberal para os serviços públicos segue a 

orientação de se “acentuar o primado e a superioridade privada sobre as deliberações 

coletivas”. Isso é feito através de privatizações e através da transferência de modelos de 

gestão empresarial para a gestão pública. Sobre isso, Moraes (2002, p. 20) nos esclarece: 

[...] Pode-se ainda manter na esfera estatal a gestão e a propriedade, mas 
providenciando reformas que façam funcionar os agentes públicos “como 
se” estivessem no mercado, modelando o espaço público pelos padrões do 
privado. Diferentes modos de descentralização e dispersão de operações – 
com a correspondente centralização e o insulamento dos âmbitos de 
definição das grandes políticas, das práticas de avaliação de desempenho, de 
distribuição do bolo orçamentário – são pensadas como formas de introduzir 
o ethos privado (dinâmico, purificador) do mercado no reino das funções 
públicas. 

 

No campo educacional, Frigotto e Ciavatta (2003, p. 97) relatam que esse modelo 

econômico cria um campo de disputa entre “o ajuste dos sistemas educacionais às demandas 

da nova ordem do capital”. A necessidade do ajuste influencia não apenas a oferta dos 

serviços, mas toda a concepção em torno dos processos educacionais.  

Como exemplo desses ajustes citamos as autoras Nacarato, Varani e Carvalho (1998, 

p. 80) que afirmam que intenções governamentais em reduzir o número de analfabetos, o que 

para resultar em estatísticas muitas vezes acríticas e desconexas da realidade, tem levado à 

inserção de um elevado número de alunos em uma mesma sala de aula, e à improvisação de 

“ambientes insalubres” para alunos e professores. 
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Outro exemplo desses ajustes são as políticas de gestão e avaliação, que cada vez mais 

se constituem como mecanismos de controle de trabalho, realizado por pessoas pouco 

familiarizadas com o cotidiano das salas de aula.  

Para Souza e Oliveira (2003) as atuais políticas de avaliação vêm instalando 

mecanismos que estimulam a competição entre as escolas, além de responsabilizá-las pelo 

sucesso ou fracasso escolar. Se a escola seria a instituição responsável pelo fracasso, em 

termos concretos essa responsabilidade seria então atribuída ao professor, profissional 

diretamente ligado ao processo de ensino. 

Observa-se a postura de uma gestão preocupada com o produto, com os resultados do 

processo, e o processo em si passa a assumir um interesse secundário. Isso revela a postura de 

um Estado pouco comprometido com sua função de formação e desenvolvimento da 

sociedade e mais comprometido com ferramentas gerenciais que disseminam mecanismos de 

controle de produtividade. 

Além disso, a política orçamentária da Educação converge para uma política de 

remuneração precária dos profissionais, além da insuficiência de recursos materiais e físicos 

das instituições.  

Nacarato, Varani e Carvalho (1998) falam também da imagem do professor veiculada 

pela mídia, que atualmente se refere à escola como um “mundo extraordinário” de onde o 

professor deve de forma mágica alterar a realidade. As expectativas da sociedade para com o 

trabalho dos docentes que crescem a cada dia, mas esta evolução não implica condições 

apropriadas para que os professores as atinjam.  

Do professor tem sido exigida a responsabilidade de ser um alquimista – 
transformar metais comuns (ambiente inadequado, classes numerosas e 
estudantes desinteressados) em ouro (motivação para aprender, prazer diante 
do conhecimento, construção da cidadania, estudantes com espírito 
investigativo e criativo) (NACARATO, VARANI e CARVALHO, 1998, p. 
83). 
 

 Portanto, sob a perspectiva neoliberal, a Educação padece de uma série de mecanismos 

de gestão que priorizam números, e ferramentas de regulação baseadas pela ordem do 

mercado, em detrimento do ensino, da aprendizagem, e da valorização humana de alunos e 

profissionais. Neste cenário, as políticas públicas educacionais vêm estruturando a crescente 

precarização da educação, e em consequência, se associando à situação de mal-estar e 

adoecimento entre os professores. 

A baixa remuneração de profissionais da educação, os precários planos de carreira, a 

pobreza das políticas de formação, o insuficiente investimento estatal na educação, o excesso 
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de alunos em sala de aula, as políticas de avaliação voltadas para a bonificação de estatísticas 

pífias, são alguns exemplos de como as políticas educacionais influenciam a questão do mal-

estar entre os profissionais da educação. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Esta pesquisa foi orientada por diretrizes da metodologia qualitativa. Segundo 

Bortoni-Ricardo (2008) para se entender a metodologia das pesquisas qualitativas é necessário 

conhecer o conflito que surge a partir do século XX entre a vertente positivista e a vertente 

interpretativista. A primeira corresponde às pesquisas experimentais de fenômenos 

observáveis, que procuram compreender relações de causa e conseqüência entre os 

fenômenos. Já a última corresponde às pesquisas qualitativas e procuram “entender, 

interpretar fenômenos sociais inseridos em um contexto” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 

34). 

 A vertente interpretativista rompe com as limitações do positivismo ao propor que 

todo conhecimento acerca do mundo não pode ser construído “independente das práticas 

sociais e significados vigentes” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 32).  

 É através do discurso e da linguagem que se tem acesso as representações sobre os 

desencadeadores do mal-estar docente. Por esse motivo, a entrevista semi-estruturada foi 

utilizada como ferramenta investigativa. 

Segundo os dados do IBGE – Cidades, publicados em 2007, Uberlândia possuía um 

total de 1.197 docentes vinculados ao ensino médio. Deste total, 851 docentes estavam 

inseridos nas escolas públicas estaduais, 23 docentes em uma escola pública federal e 323 

docentes nas escolas privadas. 

Diante da impossibilidade de se fazer um levantamento do todo, estabelecemos uma 

amostra de dezesseis professores pertencentes aos quadros das redes pública estadual, pública 

federal e privada. 

Na formatação da metodologia de investigação buscamos manter o compromisso 

investigativo de compreender o mal-estar docente e suas causas sob a ótica dos professores do 

ensino médio em exercício. Entendemos então que o conteúdo manifestado nas falas diz 

respeito a uma percepção do sujeito, sempre relacionada à sua história e seu trabalho enquanto 

docente, o que torna difícil possíveis generalizações, mas não deixam de apontar pistas sobre 

a origem do mal-estar e possíveis projetos de superação desse problema. 
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4 Resultados 

Muito conteúdo subjetivo, acerca das relações humanas, esteve presente nos relatos 

dos entrevistados. No entanto, outros fatores objetivos, acerca do contexto em que se exerce a 

docência atualmente, foram frequentemente mencionados pelos professores como 

desencadeadores de mal-estar e adoecimento. Neste artigo nos limitaremos a apresentar os 

fatores associados às condições de trabalho dos professores que se relacionam as possíveis 

causas de adoecimento entre a categoria. 

A amostra foi composta por oito homens e oito mulheres, professores do ensino médio 

da rede privada e da rede pública estadual e federal. A problemática central da pesquisa, sobre 

os fatores percebidos pelos professores como desencadeadores de mal-estar docente, foi 

abordada em diversos momentos da entrevista, não se limitando as perguntas objetivas. As 

respostas foram divididas em categorias para facilitar a análise, conforme demonstra a tabela 

abaixo:  

Tabela 1 – Resultados da pesquisa 

Categoria Porcentagem de respostas 

Mecanismo de progressão continuada dos alunos e a 

consequente “não reprovação” 

6,25% 

Falta de investimento na formação docente 12,5% 

Discordância com os métodos avaliativos da educação 

básica 

12,5% 

Precariedade da estrutura física da escola, como falta de 

laboratórios 

18,75% 

Excesso de alunos em sala de aula 31,25% 

Falta de recursos didáticos, materiais, e precariedade de 

condições para realização de trabalhos extra-classe 

37,5% 

Baixa remuneração 56,25% 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da pesquisa realizada em 2013 

 

Em praticamente todos os relatos dos entrevistados foram apresentadas queixas 

referentes às condições conjunturais do trabalho docente, permeado de atividades 

burocráticas, caracterizado pelo excesso do controle externo, sobrecarga de trabalho, e que 

constantemente sofrem a influência de políticas educacionais desconexas. 
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Alguns professores elencaram mais de uma categoria em seu relato para descrever sua 

opinião sobre as possíveis causas de mal-estar e adoecimento no magistério. 

Os mecanismos de progressão continuada dos alunos foram apontados por 6,25% da 

amostra como um dos fatores conjunturais para a ocorrência do mal-estar. Na visão dos 

professores entrevistados, essa política contribui para o desinteresse dos alunos em sala de 

aula, já que a reprovação, antes vista como punição consequente para aqueles que não 

apresentavam desempenho satisfatório, deixa de existir em algumas fases do ensino. Dessa 

forma, ferramentas que facilitam a aprovação dos alunos tendem a ser vista pelos professores 

como formas de contribuir para a indisciplina e desinteresse em sala de aula, o que acaba por 

contribuir para o mal-estar entre os professores. 

Cerca de 12,5% dos entrevistados apontaram a precariedade da formação docente, 

principalmente a formação continuada, como um possível desencadeador de mal-estar entre 

os professores. Tal apontamento apareceu nos relatos associados a queixas de que a gestão 

pública investe pouco em programas de capacitação continuada, tanto em relação à ocorrência 

dos cursos, que acontecem com pouca frequência, quanto em relação ao formato e a qualidade 

dos mesmos.  

Pesquisadores portugueses como Bizarro e Braga (2005) relatam que as ações de 

formação contínua na contemporaneidade têm tratado, sobretudo, de abordagens 

anxiogénicas, que levam o professor a se por em causa, enquanto pessoa, em vez de 

questionar a sua atuação.  Esse modelo de abordagem de capacitação tende a provocar 

angústia no contexto escolar, já que figura como uma ferramenta de julgamento, em que o 

docente é o culpado e não sua didática e seus métodos. Portanto tais métodos são 

considerados possíveis causadores de mal-estar. 

Já os métodos avaliativos na educação básica, apontados por 12,5% dos entrevistados, 

têm sido problematizados por outros profissionais por se tratar de métodos generalistas e 

padronizados que não consideram o contexto escolar e as especificidades de alunos, escolas e 

professores. As atuais políticas de gestão e avaliação cada vez mais constituem mecanismos 

de controle de trabalho, e tendem a culpabilizar os professores diante de insatisfatórios, ainda 

que não haja crítica ou reflexão sobre o método de avaliação. 

O excesso de alunos em sala de aula foi uma queixa constante nos relatos. 

Ressaltamos que as diretrizes que determinam o mínimo e máximo de alunos em sala de aula 

são diretrizes governamentais, das esferas municipais, estaduais e federais de ensino. O alto 

número de alunos em sala tende a aumentar o trabalho docente em todas as esferas. Por isso 

este fator é apontado com causa de cansaço, apatia, desânimo e adoecimento. 
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A precariedade da estrutura física da escola, como a falta de laboratórios, falta de 

espaço adequado para o desenvolvimento de atividades extra-sala, e a precariedade de 

recursos didáticos, materiais, e de condições para realização de trabalhos extraclasse foi uma 

queixa amplamente apresentada principalmente entre os professores da rede pública. Essa é 

uma questão intrinsecamente ligada às políticas públicas para educação, pois envolve 

questões financeiras, como o repasse de recursos e programas de investimento.  

 Por fim, o item mais apresentado pelos professores como uma das causas para o 

desânimo, apatia, desinteresse pela profissão e adoecimento de professores é a baixa 

remuneração. Destacamos que esta questão também foi apontada por alguns professores da 

rede privada, mas foi pouco apontada por professores da rede pública federal, o que revela 

que a insatisfação em relação à remuneração do cargo é praticamente generalizada entre a 

classe docente do ensino médio, como exceção da rede federal.  

 Para Pereira e Ratto (2008, p. 128), ao longo dos anos, houve uma espécie de 

“proletarização dos trabalhadores em educação” causada pela política institucional que 

“progressivamente reduziu os salários e distorceu” o cotidiano dos professores. Tudo isso 

converge para a crescente desvalorização financeira da profissão.  

 A baixa remuneração leva os professores a assumir outros cargos. A dupla jornada e o 

excesso de trabalho foi uma queixa recorrente entre os professores, apontada como causa de 

adoecimento físico e mental. 

 Portanto, podemos concluir que muitas das causas do mal-estar docente estão 

vinculadas aos processos políticos da educação e a consequente desvalorização do magistério 

diante da gestão educacional. 

 

5 Conclusão 

 

Os resultados apresentados neste texto corroboram resultados de outras pesquisas 

realizadas sobre o mal-estar docente, que em geral, além de fatores de ordem subjetiva, como 

o relacionamento entre professores e alunos, entre os pares de classe, e entre sujeito e 

sociedade, apontam questões conjunturais, do cenário político e econômico que 

circunscrevem a docência. 

 Esteve (1999), por exemplo, afirma que o mal-estar docente é desencadeado 

principalmente pela precariedade de recursos materiais e as condições de trabalho, a 

acumulação de exigências sobre o professor, e aponta também a violência nas instituições 

escolares como causa. Nóvoa (1999), por sua vez, destaca a desvalorização social e 
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profissional da classe, a pobreza das políticas educativas diante do excesso da retórica política 

e a pobreza dos programas de formação de professores como desencadeadores do mal-estar 

docente. 

 Não é possível fechar os olhos para a crise que se instala no cenário da educação 

brasileira. Professores adoecidos, desanimados, insatisfeitos e impossibilitados de realizar um 

trabalho coerente as suas expectativas e necessidades. È fato que nem todos os professores 

adoecem neste cenário. Contudo, o alto índice de adoecimento entre a categoria nos convoca a 

refletir sobre a questão e propor alternativas de enfrentamento. 

Discursos sobre qualidade da educação serão sempre vazios se não considerarem as 

condições de trabalho dos professores e se não priorizarem o estabelecimento de políticas 

educacionais que melhorem as condições de trabalho no magistério. Superar o mal-estar 

docente e o alto índice de adoecimento da categoria exige respostas e ações do poder público, 

legisladores e gestores do campo educacional. 
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GT8 - Educação, Precarização e Adoecimento 

 

O ADOECIMENTO COMO SINTOMA: UM ESTUDO REFLEXIVO ACERCA DO 

MAL-ESTAR DOCENTE 

 
  SANTANA, Gustavo César Fernandes1 
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GONÇALVES, Paula Ferreira3 

 

Resumo 

A atividade docente tem sido marcada por desafios significativos, que fazem parte dos 
reflexos das constantes transformações relacionadas ao mundo do trabalho. Atualmente o 
docente é lançado em um sistema social excessivamente complexo, com isso, 
progressivamente sua atividade como docente tem exigido de si uma resposta à altura de tal 
expectativa. São questões que podem ocasionar riscos de sofrimentos a esses sujeitos. Com 
isso, o presente estudo tem por objetivo investigar e refletir acerca do adoecimento docente, 
as formas pelas quais esse mal-estar é vivenciado por esses profissionais, como expressam 
atualmente e as implicações que isso pode acarretar nesses sujeitos e na sua profissão. Trata-
se de uma revisão bibliográfica e para tanto foram utilizadas as bases de dados Scielo e Lilacs 
para a pesquisa. Os dados foram analisados por meio da análise qualitativa de conteúdo. 
Conforme a literatura examinada, constatou-se que os docentes podem apresentar transtornos 
relacionados ao estresse, os transtornos de ansiedade, as depressões, quadros psicossomáticos, 
fobias e síndrome de burnout. Estão relacionados ao desgaste emocional e físico que os 
docentes estão sujeitos em seu âmbito de trabalho. É importante lembrar que que a análise 
feita é apenas um olhar subjetivo dos autores, não havendo o intuito de encerrar tal debate, 
sendo interessante a realização de mais estudos sobre o tema para melhor aprofundamento, e a 
pertinência de realização de novas produções acadêmicas.  
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1 Introdução 

              Continuamente, a atividade docente tem sido marcada por desafios significativos, que 

fazem parte dos reflexos das constantes transformações relacionadas ao mundo do trabalho. 

As condições decorrentes deste contexto, e as numerosas exigências feitas às atribuições do 

professor, cada vez mais tem sido associada a perturbações na saúde física e psíquica 

expressados por estes sujeitos (CRUZ; et al, 2010, p.148).  

Em seu dia a dia, tem sido habitual os docentes, sobretudo os do cenário público, 

manifestarem variados sintomas clínicos como depressão, estresse, pânico, distúrbios 

alimentares, compulsões, obsessões ou algum tipo de adicção. Observa-se também em suas 

queixas, certa paralisia profissional e síndromes como a de bornout e da “desistência”, que 

são fenômenos que leva-se a questionar, afinal, do que padecem esse grupo de professores 

que se apresentam como modos específicos de sofrimento psíquico? (PEREIRA, 2017, p.72-

73).   

Na perspectiva de Penteado e Neto (2019, p.136) grande parte da literatura brasileira a 

respeito dos sofrimentos, adoecimentos e do mal-estar vivenciado pelos docentes estão 

relacionados a transtornos mentais e comportamentais, distúrbios da voz e das doenças 

osteomusculares e do tecido conjuntivo. Esses autores ainda complementam que essas 

questões podem atingir tanto os docentes do ensino público quanto do ensino privado, 

independentemente da sua posição ou período de sua trajetória.  

Nos tempos atuais, é percebido que o docente é lançado em um sistema social 

excessivamente complexo, com isso, progressivamente sua atividade como docente tem 

exigido de si uma resposta à altura de tal expectativa (BURNIER; et al. 2007, p.354). Como 

aponta Cruz (et al, 2010, p.150): “ensinar é uma atividade altamente estressante que repercute 

no desempenho profissional do docente e na sua saúde física e mental. ” 

Esse nível de exigência imposta a esses profissionais, associado com as modificações 

na organização do trabalho docente e as competências solicitadas, trouxeram maior 

sobrecarga laboral, tanto em relação ao volume de trabalho quanto no que diz respeito a 

precariedade das condições de ensino, as dificuldades presentes em sala nas quais o docente é 

impelido a lidar, além do que socialmente é esperado que o trabalho do professor alcance em 

termos de resultados (CRUZ; et al, 2010, p.150). 

Ressalta-se, em conformidade com Oliveira (et al, 2012, p.742) que esses profissionais 

muitas vezes não possuem apenas um percurso de trabalho como docente. Atuam como 

profissional de educação, de saúde e de seu próprio lar. Essa circunstância ressoa em sua 

saúde, com possibilidades de desencadear estresse e/ou perturbações psicossomáticas. Em 
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outras palavras, são questões que podem ocasionar maior vulnerabilidade a riscos de 

sofrimentos a esses sujeitos.   

As particularidades do ambiente físico, químico e biológico impactam psiquicamente 

o docente, sobretudo se forem expostos por maior período de tempo ou pelo ritmo de 

organização do trabalho. Essa intensa tentativa de lidar com a sobrecarga pode ser de ordem 

física, cognitiva ou mesmo afetiva. Com isso, considera-se que tais particularidades têm seu 

início nas formas de organizar esse trabalho e as relações interpessoais presente no mesmo 

(GIANINNI; LATORRE; FERREIRA, 2012, p.2115). 

Assim sendo, de acordo com Penteado e Neto (2019, p.137) percebe-se que as 

questões relacionadas ao mal-estar, sofrimentos e adoecimentos experimentado pelos 

profissionais docentes precisam ser contextualizadas, levando-se em consideração o ambiente 

cultural desse sujeito. Torna-se necessário apreender pontos impactantes em sua trajetória de 

formação, suas relações interpessoais e seu desenvolvimento pessoal nesta profissão, além do 

sentido que ele atribui a ela.   

 

1.1 Objetivos 

Considerando o que foi exposto, o presente estudo tem por objetivo investigar e 

refletir acerca das circunstâncias envolvidas no adoecimento docente, ressaltando seu 

contexto histórico; as formas pelas quais esse mal-estar vivenciado por esses profissionais se 

expressam na atualidade e as implicações que isso pode acarretar nesses sujeitos e na sua 

profissão, levando-se em consideração apenas o âmbito nacional de pesquisa, estudos e 

atuação.   

 

2 Referencial Teórico 

 O ofício do docente retrata uma parte relevante e histórica das relações de trabalho, 

sendo considerado um dos principais autores no processo da aprendizagem humana e 

educacional. Esse ofício foi se alterando ao longo da história, para atender as necessidades da 

sociedade em cada período da história. Desse modo, os docentes tiveram que se ajustar aos 

novos processos de trabalho, mesmo que tal quadro não signifique melhorias nas condições 

do exercício profissional (CRUZ; et al, 2010, p.149). 

 Assim, os processos de construção da imagem do docente modificam-se ao longo dos 

tempos e contextos pelos quais eles se inserem, por meio de suas experiências individuais e 

sociais. A forma como esse profissional compõe sua imagem profissional reflete em suas 

ações e nas relações estabelecidas no contexto do trabalho. Em geral, essa construção da 
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imagem de si e perante aos outros faz parte do processo de constituição de sua identidade 

profissional, e isso influenciará na maneira como ele se posiciona no mundo e em suas 

relações de trabalho (BURNIER; et al. 2007, p.347). 

Para Cruz (et al, 2010, p.156-157) a educação é um dos pilares do progresso de uma 

sociedade. No cenário de uma sociedade, figura-se vários atores, como professores, alunos, 

funcionários, entre outros, que exercem papéis diversificados. Cada um, em sua função, 

desempenha uma atribuição, e para isso, é indispensável que haja condições (técnicas, 

psicossociais e ambientais) propícias para seu bom desempenho.  

 Em relações às suas ações, Santana e Neves (2017, p.788) argumentam que o docente, 

além de realizar seu ofício natural, também devem estar continuamente relacionando-se com a 

comunidade, seja ela escolar ou não; participar da logística da escola; da programação do 

projeto pedagógico; de conselhos, dentre outros afazeres. Da mesma forma, afirma-se que 

essas constantes demandas associadas com sua intensificação, fazem parte da realidade do 

adoecimento docente.  

Por conseguinte, é visto que a profissão docente apresenta atualmente, sinais de 

precarização, ocasionando crises de identidade profissional relacionadas a irregulares 

condições de trabalho, a não-valorização desse profissional, a baixa remuneração, entre 

outros. Esse quadro atual, gera frustrações no exercício de sua atividade, o que pode 

contribuir para futuros impactos sobre a representação da docência (BURNIER; et al, 2007, 

p.348). 

Essas mudanças no mundo do trabalho são influenciadas pelo processo de 

globalização da economia, evolução da tecnologia e o enfraquecimento das relações humanas, 

que são preenchidas pela competividade e busca de recompensas fora do próprio trabalho. 

Isso implica no docente, o surgimento de sentimentos como ansiedade, insegurança, redução 

de sua autoestima, entre outros (CRUZ; et al, 2010, p.155). 

Conforme esses sentimentos são intensificados e perdurados no sujeito, somados as 

características de sua posição no trabalho, ele se torna vulnerável ao surgimento de patologias 

psíquicas. Essa condição decorre de um agravo à saúde correlacionado ao desgaste 

profissional do docente em sua relação com o trabalho (CRUZ; et al, 2010, p.155). 

 Freud (1916-17/1980, p.529) em seu texto, Conferências introdutórias sobre 

Psicanálise, aponta que o sujeito, nessa realidade em que se encontram os docentes, parecem 

ser incapacitados de “aproveitar a vida e realizar-se”. Não conseguem desfrutá-la, posto que, 

seu investimento destina-se à produção, que lhe furtam grande parte de sua energia vital. Com 

isso, seus sintomas aparentam dizer sobre algo que não vai bem; e que além disso, subtrai-
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lhes a possibilidade de aproveitar sua vida pessoal, por estarem tão submersos na efetuação de 

seu trabalho.  

 Já em seu texto Inibição, sintoma e ansiedade, Freud (1926/1980) especula que essas 

circunstâncias fazem com que o sujeito experimente uma diminuição do seu prazer em 

trabalhar; a se tornar menos capaz de realizá-lo conforme previsto, ou ainda, a vivenciar 

algumas reações no que concerne sua própria atividade, como esgotamento, estresse, 

irritabilidade, etc. Em outras palavras, o sujeito expressa uma restrição das funções do Eu, 

como forma de se defender contra a angústia imposta por esta condição laboral (PEREIRA, 

2017, p.78). 

 Pelo fato de cumprirem uma posição especial no processo social e produtivo, 

atendendo diretamente atividades de assistência interpessoal e de ensino-aprendizagem, 

muitos dos docentes que permanecem nesse encargo, tem manifestado sinais de adoecimento 

físico ou psicológico, com diagnósticos familiares e origens pouco investigadas. Com isso, 

apresentam maiores possibilidades de desenvolverem transtornos psicossociais no trabalho, 

que prejudicam seu próprio desempenho no mesmo (CRUZ; et al, 2010, p.149-150). 

   De acordo com Pereira (2017, p.79) é comum assistir atitudes pessimistas, de 

vitimização, de autopunição, sentimentos de inferioridade e de impotência, que faz com que 

esses docentes se inibam frente a esta realidade e aceitá-la como imutável. Desse modo, são 

pessoas que aproveitam pouco sua vida e se mantêm como que prisioneiros de sua própria 

condição. Diante disso, ao identificarem com essa posição de fragilidade, não se sentem 

suficientes para agirem em prol de uma mudança.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O panorama metodológico teve como cerne a revisão de literatura acerca do mal-estar, 

sofrimento e sintomas dos professores/docentes, na tentativa de reconhecer e apontar algumas 

das principais particularidades que possam estar envolvidos nessa problemática. A revisão 

bibliográfica se trata de um tipo de pesquisa desenvolvida fundamentando-se especialmente 

por intermédio de artigos científicos e livros. Grande parte dos estudos exploratórios pode ser 

definido como pesquisas bibliográficas (GIL, 2002, p.44).  

Esse tipo de pesquisa apresenta como benefício principal o fato de possibilitar ao 

pesquisador uma ampla variedade fenômenos de forma significativamente superior ao que 

poder-se-ia obter com uma pesquisa direta. Essa vantagem vem a ser essencialmente 

interessante quando o objeto de estudo necessita de dados muito disseminados pelo espaço 

(GIL, 2002, p.45). 
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O levantamento dos dados desta revisão foi realizado no período de março a julho de 

2019, por meio de pesquisa desenvolvidas nas bases de dados cientificas Scielo e Lilacs. No 

Scielo utilizou-se os termos: “Mal-estar; Educação e Psicanálise”. No Lilacs utilizou-se para a 

busca o termo “Adoecimento docente”.  

Como critério de inclusão: artigos completos, em português e desenvolvidos no Brasil. 

Não houve delimitação de período de publicação. Foi dado preferência pela teoria 

psicanalítica enquanto um campo específico de conhecimento que permite uma articulação 

com a temática deste trabalho. Como critério de exclusão: artigos repetidos, artigos que 

fugiam ao tema específico em estudo, que estivessem em outro idioma e teses.  

Na primeira base de dados, foi possível encontrar um total de sete artigos, e destes, 

apenas um foi utilizado para a confecção do presente trabalho. Na outra base de dados, foram 

encontrados 34 artigos, e destes, sete foram utilizados para o trabalho. Além disso, foram 

utilizados quatro livros como forma de complementar o estudo em questão.  

Para a análise dos dados foi realizada um procedimento qualitativo do tipo análise de 

conteúdo. A análise dos dados envolve os procedimentos a serem adotados para uma 

determinada análise. Essa técnica viabiliza a descrição do conteúdo latente e manifesto dos 

dados examinados (GIL, 2002, p.89). 

A análise de conteúdo ocorre em três momentos: primeiramente é feito a escolha dos 

materiais, formulação de hipóteses e preparação desse material para estudo; depois o material 

é estudado e por fim, tais dados são sintetizados e interpretados para a confecção do texto 

(GIL, 2002, p.89).      

 

4 Resultados 

 Conforme a literatura examinada, os primeiros relatos a respeito do adoecimento 

docente não foram noticiados no Brasil, mas sim em países Europeus, na década de 80. Na 

época, o estresse e a síndrome de bornout eram retratados como os principais sofrimentos 

entre os docentes, tendo como consequência: alta taxa de absenteísmo e abandono da 

profissão. Tais dados foram relatados por José Manoel Esteve em seus estudos publicados em 

1987 (CRUZ; et al, 2010, p.150). 

 Para tanto, foi visto no estudo de Penteado e Neto (2019, p.137) que aspectos culturais 

se apresentaram como obstáculos à profissionalização. Entre os obstáculos, citou-se: 

desvalorização do docente; mal-estar; identificação do trabalho docente ao sacerdócio e 

proletarização do magistério. Outro aspecto cultural envolvido, se refere a passagem das 

formas de ensino (vocação e oficio) para as contemporâneas (profissão).   
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 Nas pesquisas encontrou-se que no Brasil, foi falado em adoecimento docente apenas 

na década de 90, posteriormente o surgimento de pesquisas e discussões acerca do saber 

docente e do trabalho do professor. Dessa forma, destaca-se já nesta década, que as 

investigações encontradas em relação à docência tiveram um significativo avanço, 

principalmente naqueles que focalizavam sobre o desenvolvimento e a vida particular desses 

profissionais, além de seus percursos e carreiras (BURNIER, 2007, p.344- 345). 

 Outro aporte interessante foi mencionado e explorado por Penteado e Neto (2019, 

p.145) no qual diz respeito à ideia de carga psíquica, que advém do conflito entre projeto 

pessoal do docente e a organização do trabalho. De forma análoga Freud (1996, p.39) em seu 

texto Mal-estar na civilização salienta que um sujeito experimenta um sofrimento psíquico 

quando sua exigência pessoal esbarra nas restrições impostas por um outro, seja ele a 

sociedade ou mesmo o próprio ofício.  

 Ainda de acordo com Penteado e Neto (2019, p.145) dessa maneira, a carga psíquica 

do docente aumenta na medida que sua liberdade individual diminui, ou seja, quando o 

trabalhador não tem essa liberdade para encontrar uma forma de trabalhar que lhe proporcione 

prazer ou que diminua sua carga psíquica, eles experimentam sentimentos de desprazer, 

tensão e sofrimento, além de a energia retroceder para o próprio corpo, provocando um 

quadro psicossomático.  

 Além disso, tal circunstância pode se materializar em fenômenos práticos como 

absenteísmo, presentéismo, greves ou no comprimento exagerado de alguma tarefa. Por meio 

desse estudo, é interessante notar que os docentes solicitam ajuda profissional apenas quando 

sua situação de mal-estar se torna intolerável ao ponto de eles não darem conta de se 

resolverem por conta própria (PENTEADO; NETO, 2019, p.145).  

Atualmente, Santana e Neves (2017, p.789) evidencia que a maioria dos estudos foram 

publicados nos últimos quatro anos, o que valida o crescimento da visibilidade e da 

preocupação dos pesquisadores e estudiosos em torno do tema. De acordo com o mesmo 

estudo, ao menos 70% dos estudos estavam interessados em abordar a questão das 

enfermidades específicas que vêm acometendo os docentes. 

Outro resultado encontrado no trabalho de Cruz (et al, 2010, p.152) foi o fato de que 

comumente os professores atravessam esforços adicionais para atualizar conhecimentos e 

capacitar-se em relação as novas tecnologias didático-pedagógica, fazendo com que esse 

profissional se encarregue de uma longa jornada de trabalho que supera suas horas semanais 

previstas em seu contrato de trabalho. 
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Ainda de acordo com esse mesmo estudo, os transtornos relacionados ao estresse, os 

transtornos de ansiedade, as depressões, quadros psicossomáticos, fobias e síndrome de 

burnout, estão relacionados ao desgaste emocional e físico que os docentes estão sujeitos em 

seu âmbito de trabalho (CRUZ; et al 2010, p.149). 

Nesse mesmo sentido Cruz (et al, 2010, p.156) apontam que, em aspetos práticos, o 

docente pode manifestar dificuldades no planejamento das aulas, perda de entusiasmo e da 

criatividade, além de sentimentos hostis e depreciativos com relação a sua ocupação e consigo 

próprio. Muitas vezes, esse profissional deseja abandonar a profissão, por desânimo, falta de 

interesse e motivação. É interessante ressaltar que muitos indivíduos entendem tais atitudes 

como “dissimulação” e/ou “preguiça”. 

           Segundo o artigo escrito por Santana e Neves (2017, p.788) as formas de adoecimento 

mais citadas na legislação n° 1.984 (Brasil, 2014b), são lesões por Esforços 

Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares (LER/DORT), agravos de notificação compulsória e 

transtornos mentais variados. Destaca-se o fato do adoecimento vocal ter sido o foco 

primordial dos estudos na bibliografia pesquisada. 

             Verifica-se que mesmo insatisfeito com seu trabalho, e que este diminua sua 

qualidade de vida e o cause adoecimento, o ser humano sustenta essa condição que lhe é 

exigido pelo mundo globalizado, por acreditar que seja sua forma de sobrevivência. Com isso, 

utiliza-se de estratégias defensivas para evitar a dor e o sofrimento acarretado pelos impasses 

e adversidades impostas pelo trabalho (OLIVEIRA; et al, 2012, p.745-746). 

Ao afastar-se da imagem idealizada e sujeitar-se ao trabalho proposto, o docente em 

último caso, extermina o sentido e o valor do seu próprio trabalho. Ao padecer frente aos seus 

adoecimentos, esse profissional perde a perspectiva de manter-se em sua função, desconhece 

sua identidade profissional, colocando em risco, a sua carreira e a sua permanência como 

educador (GIANINNI; LATORRE; FERREIRA, 2012, p.2122). 

Finalmente, em relação a tudo que foi exposto e explicado nesse trabalho (PEREIRA, 

2017, p.82) aponta que são muitos os docentes que não admitem tais fragilidades e 

dificuldades, transformando sua escolha malsucedida em formas diversas de adoecimento. É 

uma realidade que revela intensas demandas de sofrimento por parte desses profissionais. Um 

mal-estar que mina sua qualidade de vida, e, por conseguinte sua atividade profissional 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

A revisão demonstrou que se tratando de cenário nacional, os estudos, as pesquisas e 

as discussões acerca do adoecimento docente adquiriu maior destaque a partir da década de 
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90. O presente trabalho demonstrou harmonia com o estudo de Cruz (et al, 2010, p. 151) 

quando ele aponta que dessa década em diante houve um significativo aumento das pesquisas 

acerca desse assunto. Para tanto, restou indagar-se por quais motivos apenas na década de 90 

tal assunto ganhou evidência científica visto sua importância no cenário educacional?  

Este artigo, ao tratar das problemáticas do adoecimento, mal-estar e sofrimentos dos 

docentes percebeu, dentre outros aspectos, que esses sintomas representam a “ponta do 

iceberg” de um conjunto complexo, integrado por todos os aspectos que compõe a educação 

como um todo. Isso gera a construção de um imaginário coletivo em que aqueles que não se 

propõe a uma análise profunda da situação, acabam por classificar esses sintomas do docente 

como fingimento e/ou simulação.  

Para tanto, diante de tais reflexões, demonstra-se pertinente construir mais estudos e 

discussões aprofundados acerca do tema, e propiciar um debate mais especializado sobre a 

importância e a relevância social da escola e da formação desse profissional.  

Perante os resultados e as discussões já realizadas, permanecem algumas incertezas 

que podem ser exploradas em outros momentos. Pergunta-se como ficaria a autonomia e o 

desejo do professor, visto a quantidade de demandas que ele tem que responder para a 

manutenção desse sistema educacional nos moldes atuais? E como poder-se-ia pensar sobre as 

novas construções da identidade profissional do docente, uma vez que os tempos mudaram 

significativamente?  

Além disso, percebeu-se a importância de refletir acerca da viabilidade de desenvolver 

formas de trabalho que possa minimizar adoecimentos ou até mesmo promover saúde, seja ela 

física ou psíquica, e de que modo seria possível produzir essa promoção de saúde, de alguma 

forma, no local de trabalho dos professores ou na profissão docente como um todo.    

É importante lembrar que que a análise feita é apenas um olhar subjetivo dos autores, 

não havendo o intuito de encerrar tal debate, sendo relevante a realização de mais estudos 

sobre o tema para melhor aprofundamento, e a pertinência de realização de novas produções 

acadêmicas.  
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A NATUREZA DO TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA 
E SUAS CONFIGURAÇÕES NO SÉCULO XXI 1 

 
SILVA, Paula Francisca da2 

ROCHA, Francilene Macedo3 
 

Resumo 

O presente texto busca refletir sobre as configurações do trabalho docente na educação 
superior pública no século XXI. Procura-se elucidar a natureza desse trabalho enquanto 
atividade que tem sido apropriada pelo sistema capitalista e, por isso, reproduzido novas 
formas de organização do trabalho e de mercantilização da educação. A pesquisa de cunho 
bibliográfico e exploratório possibilita a análise do processo de trabalho dos docentes da 
educação superior pública, a partir das particularidades assumidas em diferentes lócus de 
ensino. A análise do objeto parte de estudos que consideram a centralidade da categoria 
trabalho e a importância das categorias trabalho produtivo e trabalho improdutivo, tendo 
como base as elaborações de Karl Marx (1978; 1987; 2013). À luz desses referenciais nota-se 
as mudanças e transformações impostas ao trabalho docente na educação superior pelo 
capitalismo. Houve ampliação das atribuições e diversificação das atividades desses docentes 
e algumas destas extrapolam o trabalho necessário e criam meios de valorização e de 
reprodução do capital. Ao examinar o trabalho docente na educação superior, observa-se que 
as fronteiras entre as categorias trabalho produtivo e trabalho improdutivo se misturam. A 
busca incessante por novas formas de apropriação do capital em meios de produção e força de 
trabalhos alheios é que promove essa fusão e/ou indefinição entre os limites das categorias. O 
capitalismo atual demanda do trabalho novas formas de autovalorização, produção de mais-
valia e novos instrumentos de produção de valor, fazendo com que o trabalho docente na 
educação superior, inclusive o estatal, sucumba ao azar de se aproximar do trabalho 
produtivo. A principal razão disso, é que a produção de conhecimento, inerente à atividade 
docente, tem sido transformada em produtos, processos e serviços no âmbito do mercado. 
Esse processo de mercantilização tem modificado o trabalho docente na educação superior 
pública no que se refere às relações de trabalho e ao processo de trabalho – objeto, meios e 
fins. No bojo dessas transformações no trabalho docente e na educação superior, considera-se 
a necessidade de construir momentos de debates e de luta anticapitalista que busquem a 
superação dessa lógica de mercantilização da educação, com vistas a acabar com a exploração 
capitalista e todas as suas mazelas. 

Palavras-chave: Trabalho produtivo. Trabalho improdutivo. Mercantilização da educação. 
 

                                                             
1 Este estudo integra a pesquisa em desenvolvimento intitulada “Remuneração Docente na Educação Básica e na 
Educação Superior pública em quatro Estados Brasileiros: Acre, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro 
(2000-2018)” - Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG): Edital Nº 
001/2018 (Demanda Universal). 
2 Doutoranda e Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 
(FAE/UFMG); especialista em educação a distância e docência do ensino superior; atua como pedagoga na 
Reitoria do Instituto Federal de Minas Gerais (IFNMG); integra o Grupo de Pesquisa-Ação Universitátis – 
FAE/UFMG; e-mail: <paulafransilva@yahoo.com.br> . 
3 Doutoranda e Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 
(FAE/UFMG); integra o Grupo de Pesquisa-Ação Universitátis – FAE/UFMG; Bolsista Capes; e-mail: 
<francilenemrocha@gmail.com>.  
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1 Introdução  

Uma questão importante para analisar a natureza de qualquer tipo de trabalho na 

atualidade é a compreensão de que o sistema capitalista, constantemente, busca formas de 

manter o capital em pleno vigor e gerando riquezas a custos cada vez menores. Neste texto, 

demonstraremos como este entendimento, pautado em Karl Marx, contribui para a 

compreensão da natureza do trabalho docente na educação superior pública brasileira. 

O trabalho docente é uma práxis humana que, a depender do seu lócus de atuação e de 

quem gere este lócus, recebe diferentes atribuições. Na educação superior, este trabalho 

consiste no desenvolvimento de atividades de gestão, ensino, pesquisa e extensão no âmbito 

de uma Instituição de Ensino Superior (IES). 

O trabalho docente na educação superior tem como lócus de atuação as IES privadas 

comunitárias e/ou filantrópicas ou particulares em sentido estrito4 e as IES públicas ou estatais 

podendo ser civis ou militares. Boa parte das IES públicas tem passado por profundas 

reformas que vêm reestruturando as formas de produção e de organização do trabalho5. Em 

meio a sucessivas e constantes mudanças estas IES estão, atualmente, institucionalmente 

organizadas como Universidades, Centros Universitários, Faculdades (integradas ou não) e 

Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica (IFPTs) que compõem a Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica (REFT) - Centros de Educação Tecnológica 

(CEFETs), Institutos Federais (IFs) e Universidade Tecnológica6. Existem ainda escolas 

superiores, institutos (de ensino e/ou pesquisa ou tecnológicos) e academias. 

 

1.1 Objetivo 

Refletir sobre a natureza do trabalho docente na educação superior pública brasileira e 

suas configurações no século XXI. 

 

2 Referencial Teórico 

A fundamentação teórica deste estudo está pautada, essencialmente, nas elaborações 

de Karl Marx (1978; 1987; 2011; 2012; 2013). É sabido que o foco de Karl Marx não foi a 

problemática da educação e nem do trabalho docente, afinal, estes não foram objeto de sua 
                                                             
4 Organizam-se em escolas, institutos, faculdades integradas ou não, universidades e centros universitários. 

5 O fenômeno que impulsiona estas reformas e transformações nos mais diversos setores do aparelho do Estado 
é designado por alguns autores como globalização, por outros mundialização, neoliberalismo ou reestruturação 
capitalista. 
6 A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), antigo CEFET-PR, foi a única IFPT que se 
transformou em universidade tecnológica. O processo de transformação dos CEFETs em universidades 
tecnológicas foi abortado e a REFT foi remodelada, tomando como referência uma nova instituição: os IFs. 
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investigação. No entanto, em sua obra é possível identificar o estabelecimento de relações 

entre a educação e produção material7. Essa relação é evidenciada quando o estudioso 

demonstra que a burguesia, no modo de produção capitalista, se apoia e se sustenta na criação 

de condições materiais que possam garantir a produção e reprodução da sociedade capitalista. 

Marx usou como ponto de partida o conhecimento destas condições para promover os seus 

estudos sobre a vida em sociedade. 

Ao examinar estas condições de produção material na sociedade, Marx identifica duas 

categorias econômicas essenciais à compreensão do modo de produção capitalista: trabalho 

produtivo e trabalho improdutivo (MARX, 1978, 1987 e 2013). Mas, antes de tratar destas 

categorias é necessário trazer à tona a categoria que norteia a discussão proposta por este 

artigo e que tem centralidade na obra de Marx: trabalho. 

O trabalho, em Karl Marx, possui uma dimensão central para o entendimento do modo 

de ser dos homens e da sociedade. Para o autor, o trabalho é a mediação entre o homem e a 

natureza, e desta relação emerge a produção e reprodução da vida humana. Em suas palavras: 

“o trabalho é a condição natural da existência humana, a condição independente de todas as 

formas sociais do intercâmbio da matéria entre o homem e a natureza” (MARX, 2008, p. 62-

63). Ao transformar a natureza o homem transforma a si mesmo. Nesta dinâmica, o homem 

não produz somente os objetos externos, mas também produz a si mesmo e as suas relações 

sociais. De posse desta concepção, podemos avançar no entendimento sobre as categorias 

trabalho produtivo e trabalho improdutivo. 

A categoria trabalho produtivo é apresentada em Marx (2013) como a razão de existir 

do capital. Enquanto forma social do trabalho abstrato8, o trabalho produtivo, em sua essência, 

é resultado de um logo processo histórico centrado na produtividade do trabalho. Esta 

categoria vincula-se à produção de valor excedente, ou de mais-valia, para o capitalista. Na 

prática, trabalho produtivo “(...) é o trabalho assalariado que, na troca pela parte variável do 

capital (a parte do capital despendida em salário), além de reproduzir essa parte do capital (ou 

o valor da própria força de trabalho), ainda produz mais-valia para o capitalista.” (MARX, 

1987, p. 132). Dessa forma pode ser aquele que gera valor excedente, “(...) que gera mais-

                                                             
7 Em Marx (1866; 1978; 2010; 2012) é possível identificar notas sobre o papel da escola no capitalismo e 
também sobre as suas possibilidades revolucionárias.  
8 Marx observa que o trabalho tem duplo caráter: trabalho abstrato e trabalho concreto. O teórico observa que, 
por um lado todo trabalho é dispêndio de força de trabalho do homem no sentido fisiológico, e nessa qualidade 
de trabalho humano igual ou trabalho humano abstrato gera o valor das mercadorias. E por outro lado, todo 
trabalho é dispêndio de força de trabalho do homem sob forma adequada a um fim, e nessa qualidade de trabalho 
concreto útil, produz valores de uso (MARX, 2013). 
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valia, valor novo acima do equivalente recebido como salário” (MARX, 1987, p. 181), 

objetivo principal do capitalista. 

No modo de produção capitalista, o trabalhador tem que produzir mais-valia, não para 

si, mas para o capitalista. Dessa forma se torna um instrumento do processo produtivo. “Só é 

produtivo o trabalhador que produz mais-valia para o capitalista ou serve à autovalorização do 

capital” (MARX, 2013, p. 577). Trata-se de uma categoria que se define nas relações típicas 

do capital, ou melhor, nas relações sociais de produção capitalista. Marx elucida: 

(...) Assim, o conceito de trabalhador produtivo não implica de modo nenhum 
apenas uma relação entre atividade e efeito útil, entre trabalhador e produto do 
trabalho, mas também uma relação de produção especificamente social, surgida 
historicamente e que cola no trabalhador o rótulo de meio direto de valorização do 
capital. Ser trabalhador produtivo não é, portanto, uma sorte, mas um azar (MARX, 
2013, p. 577-578).  
 

No que se refere à categoria trabalho improdutivo, Marx (1987) define como aquele 

que é consumido sem admitir que o comprador recupere o que nele foi gasto, uma vez que ele 

não possui a propriedade de acrescentar mais-valia. O autor esclarece que se trata de “(...) 

trabalho que não se troca por capital, mas diretamente por renda, ou seja, por salário ou lucro” 

(MARX, 1987, p. 137). Isto é, não supõe a produção de mais-valia. Desse modo, fica claro 

que as definições de trabalho produtivo ou improdutivo em Marx não decorrem da 

qualificação material do trabalho, mas sim das relações sociais de produção em que ele se 

realiza. 

Ao apresentar exemplos da sua época, Marx oferece subsídios para a compreensão das 

categorias trabalho produtivo e trabalho improdutivo, e, por conseguinte, do trabalho docente: 

Uma cantora que entoa como um pássaro é um trabalhador improdutivo. Na medida 
em que vende seu canto, é assalariada ou comerciante. Mas, a mesma cantora, 
contratada por um empresário, que a faz cantar para ganhar dinheiro, é um 
trabalhador produtivo, já que produz diretamente capital. Um mestre-escola que é 
contratado com outros, para valorizar, mediante seu trabalho, o dinheiro do 
empresário da instituição que trafica com o conhecimento, é trabalhador produtivo 
(MARX, 1978, p. 76). 
 
“(...) um ator, por exemplo, mesmo um palhaço, é um trabalhador produtivo se 
trabalha a serviço de um capitalista (o empresário), a quem restitui mais trabalho do 
que dele recebe na forma de salário, enquanto um alfaiate que vai à casa do 
capitalista e lhe remenda as calças, fornecendo-lhe valor de uso apenas, é um 
trabalhador improdutivo. O trabalho do primeiro troca-se por capital, o do segundo, 
por renda. O primeiro trabalho gera mais-valia; no segundo, consome-se renda.” 
(MARX, 1987, p. 137). 
 

Estes exemplos evidenciam que o critério para classificar um trabalho como produtivo 

ou improdutivo está na relação que o trabalhador estabelece com o capitalista. Marx, em outra 

obra, nos apresenta outro exemplo claro disso: 
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Se nos for permitido escolher um exemplo fora da esfera da produção material, 
diremos que um mestre-escola é um trabalhador produtivo se não se limita a 
trabalhar a cabeça das crianças, mas exige trabalho de si mesmo até o esgotamento, 
a fim de enriquecer o patrão. Que este último tenha investido seu capital numa 
fábrica de ensino, em vez de numa fábrica de salsichas, é algo que não altera em 
nada a relação. (MARX, 2013, p. 578).  
 

Então, Marx nos mostra que trabalho produtivo no processo de produção capitalista é 

aquele que, em regime de assalariamento, produz mais-valia ou serve à autovalorização do 

capital. Dessa forma, no processo do trabalho produtivo, o trabalho é subordinado aos 

“interesses” do processo de valorização do capital e o trabalhador é transformado em um 

instrumento para a criação de mais-valia. 

A elaboração de Marx permite também compreender como, na produção de riquezas, 

uma série de trabalhadores integra o processo produtivo sem que, com suas mãos, 

transformem a natureza, ou seja, façam e entreguem o produto. É o que Marx (2013), 

considerando a crescente divisão do trabalho imposto pelo capital, denomina de trabalhador 

coletivo, um pessoal combinado de trabalho, cujos membros se encontram mais perto ou mais 

longe da manipulação do objeto de trabalho:  

Como no sistema natural cabeça e mão estão interligados, o processo de trabalho 
une o trabalho intelectual com o trabalho manual. Mais tarde separam-se até se 
oporem como inimigos. O produto transforma-se, sobretudo, do produto direto do 
produtor individual em social, em produto comum de um trabalhador coletivo (...) 
Com o caráter cooperativo do próprio processo de trabalho amplia-se (erweiter 
sich), portanto, necessariamente o conceito de trabalho produtivo e de seu portador, 
do trabalhador produtivo (MARX, 2013, p.577) 
 

Em situações como esta, a produção de valor pode se dar em qualquer das atividades 

segmentária que o trabalhador individual executa quando ele é parte do trabalhador coletivo. 

Dessa maneira, trabalho intelectual e físico estão dentro de uma lógica voltada para a 

produção de valor.  

Marx também observa que os produtos do trabalhador coletivo tornavam-se cada vez 

mais dependente do “nível geral da ciência e do progresso da tecnologia” e não apenas do 

tempo de trabalho imediato despendido do processo produtivo: 

Por isso, a tendência do capital é conferir à produção um caráter científico, e o 
trabalho direto é rebaixado a um simples momento desse processo. Como na 
transformação do valor em capital, o exame mais preciso do desenvolvimento do 
capital mostra que, por um lado, ele pressupõe um determinado desenvolvimento 
histórico das forças produtivas – dentre estas forças produtivas, também a ciência –, 
por outro lado, as impulsiona e força (MARX, 2011, p. 933). 
 

Ao passo que inovação, ciência e tecnologia se tornavam mais necessárias ao 

incremento de forças produtivas e ao aumento da produtividade, Marx percebe que o trabalho 

imediato/físico se torna mais reduzido. À vista disso, podemos notar que o trabalho docente 
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na educação superior, considerado como trabalho intelectual gerador do vulgo “capital do 

conhecimento, capital humano ou capital intelectual”, ocupa um papel importante na 

produção de riqueza capitalista. Trata-se de um trabalho que utiliza o conhecimento como 

base das atividades que desenvolve. Conhecimento este que inclui a criatividade, a 

imaginação, a espontaneidade, e que se aproximam daquilo de que Marx (2011) no 

“Grundrisse” chamou de general intellect9.  

Neste ponto, é importante ressaltar que Marx não excluiu a possibilidade de os 

trabalhadores intelectuais serem produtivos: “Na categoria de trabalhadores produtivos 

figuram naturalmente os que, seja como for, contribuem para produzir a mercadoria, desde o 

verdadeiro trabalhador manual até o gerente, o engenheiro (distintos do capitalista)” (MARX, 

1987, p. 136). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa de natureza qualitativa e de cunho bibliográfico e exploratório possibilitou 

a análise do processo do trabalho dos docentes da educação superior pública brasileira, a 

partir das particularidades assumidas nas IES públicas. Os dados apresentados, sustentados 

por um vigoroso aporte teórico, partiram da análise e caracterização de situações reais que 

possibilitam melhores condições para a interpretação do fenômeno estudado. 

 

4 Resultados 

O trabalhador docente na educação superior pública brasileira, objeto deste estudo, é 

assalariado e tem como empregador o Estado capitalista que sustenta o capitalismo. Marx 

demonstrou que o sistema capitalista, tem como base a exploração do trabalho e a propriedade 

privada. A função do Estado é “apaziguar” os choques de interesse entre os que detêm os 

meios de produção e os que não têm os meios de produção e precisam trabalhar para 

sobreviver. Nesta tarefa, o Estado garante os interesses privados da classe capitalista em 

detrimento dos interesses dos trabalhadores, fazendo-se valer de instrumentos jurídicos como 

as leis. 

Na busca por sobrevivência e lucro, o capitalismo busca novas formas – direitas e 

indiretas - de exploração do trabalho e de ampliação das formas de valorização do capital. As 

transformações vivenciadas pelo trabalho docente na educação superior pública brasileira é 

exemplar conforme ilustraremos neste texto.  
                                                             
9 A expressão general intellect está relacionada à importância e à relevância da produção intelectual como fonte 
de produção de riqueza e foi utilizada por Marx (2011) para designar um complexo estruturado de 
conhecimentos, decisivo no emprego da produção em geral. 
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Em outro texto já havíamos apresentado o trabalho docente como único, quer seja por 

se tratar de uma atividade humana amparada por relações interpessoais que não podem ser 

reproduzidas por uma máquina, quer seja pelo compromisso social que assume com a 

sociedade de “transmitir” o conhecimento acumulado (ROCHA, SILVA e ROMANO, 2018). 

Reconhecemos este trabalho como aquele que se volta a atividades de gestão educacional, 

ensino, pesquisa e extensão no âmbito de uma IES e abrange processos de ensino, de 

produção e de socialização do conhecimento. 

Admitindo a relevância de que a análise de qualquer trabalho se inicie pela 

investigação do processo deste trabalho, observamos que a atuação do docente na educação 

superior envolve os fins e os meios de todas as ações, tanto em nível de sala de aula quanto 

em nível de organização escolar (gestão), pesquisa e extensão. Dessa forma, opera sob um 

material (produção de material didático, produção de artigos, livros ou produtos – 

tecnológicos, científicos, entre outros) ou uma relação interpessoal que exige relação 

dialógica (o processo ensino-aprendizado, as orientações de pesquisa, organização de eventos, 

reuniões, entre outros). Tudo isso através de meios materiais ou não, como por exemplo, 

formato curricular, o conhecimento, as tecnologias, materiais de ensino, o fomento e/ou 

pontes relacionais entre instituição-comunidade para realização de pesquisas e extensão e 

apoio de profissionais de diversas áreas. Com vistas a atingir um fim, previamente 

estabelecido, atividades adequadas à produção e disseminação do conhecimento, e ao mesmo 

tempo, à produção de ciência e da tecnologia voltados para o desenvolvimento social e 

econômico ditados pelos interesses hegemônicos vigentes no sistema capitalista (ROCHA, 

SILVA e ROMANO, 2018). 

Ao concretizar o seu processo de trabalho, o docente tem experimentado relações 

gradativamente mais estreitas e orgânicas com a produção capitalista. É o que 

demonstraremos com a exposição e análise de algumas atividades desempenhadas pelos 

docentes na educação superior pública.  

Convém esclarecer, que na atual sistemática das IES públicas, não há espaço para 

todos os docentes experimentarem ou exercerem todas as formas de atividades de gestão, 

pesquisa e extensão. Exemplos disso são: não há cargos de gestão para todos e geralmente não 

há rodízio constantes na atuação dos principais cargos; os recursos para a realização de 

atividades de pesquisa e de extensão têm sido disputados no campo dos editais, entre outros. 

Vale lembrar ainda que, o trabalho do docente e dos demais trabalhadores da educação são 

organizados de modo a atingir objetivos da instituição, do sistema ou rede de ensino. Os 

tempos são divididos, os ritmos determinados, tarefas e competência distribuídas entre os 
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profissionais e as relações de hierarquização refletem relações de poder, tal como o trabalho 

nas empresas – à luz das teorias econômicas (OLIVEIRA, 2010, s/p). Uma lógica empresarial 

que, por isso mesmo, está sujeita a relações sociais capitalistas. 

Os docentes que ocupam cargos de gestão, sob o princípio da autonomia financeira 

concedidas às IES públicas pela Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira - Lei nº 9.394/1996 são instados a buscarem recursos no mercado, sem 

amarras legais. A captação de recursos se apresenta, neste sentido, como fonte alternativa ao 

financiamento dos projetos e ações do contexto nacional de restrição orçamentária e das 

perspectivas para o enfrentamento desse cenário e como uma opção para a ampliação do 

número de ações e projetos desenvolvidos pelas IES.  

Em virtude da prática supracitada, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

foi considerada pelo Ministério da Educação (MEC) “como exemplo de instituição cuja 

gestão mais se aproxima do conceito de autonomia proposto pelo ministério” 10. Isso é devido 

à sua capacidade de interceptar recursos e investir em infraestrutura própria. Os 

financiamentos são provenientes da fundação de apoio - Fundação de Desenvolvimento da 

Pesquisa da UFMG (Fundep). A maioria das fontes de financiamento via fundação é de 

entidades de pesquisa como a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

(Fapemig), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), mas, é possível também a captação via outros órgãos públicos - 

prefeituras, governos estaduais e órgãos do Legislativo que viabilizam verbas federais para 

obras, materiais de consumo, treinamentos e emendas parlamentares. A Fundep ainda 

movimenta recursos arrecadados pela própria UFMG, por meio do aluguel de salas e 

prestação de serviços e incentiva ex-alunos a não perderem o vínculo com a universidade com 

vistas a buscar doações11. Além disso, a UFMG já buscou linhas de financiamento do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para construção de prédios em 

novos campi. Como podemos perceber, na maior parte dos casos, os recursos são públicos, 

mas a IES precisa ter projetos para captá-los em espaços onde não há lugar para todas. 

Não podemos afirmar que, com base em Marx, as atividades no âmbito da gestão nas 

IES são características do trabalho produtivo, já que ainda não produzem mais-valia e não 

estão subordinadas aos “interesses” do processo de valorização, mas percebemos na situação 

                                                             
10 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u6989.shtml+&cd=3 
&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br> Acesso em: 15 jul. 2019. 
11 Em 2000, o banqueiro Aloysio Faria doou R$ 4,3 milhões para o hospital universitário da UFMG. 
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ilustrada acima que o trabalhador docente-gestor é utilizado como um instrumento para captar 

recursos, estando assim subordinado ao capital. Estes docentes são instados a buscarem 

formas mercadológicas e dinamizadoras de investimentos de capital para subsistência das IES 

públicas que administram. Diante disso, observamos uma profunda modificação nas relações 

sociais que se manifestam no trabalho docente nestas IES. 

A gestão das Incubadoras de Empresas nas IES públicas é outro exemplo de atividade 

de gestão articulada à pesquisa e extensão. Esta tem mais proximidade com o que Marx 

chamou de trabalho produtivo. As incubadoras se apresentam como um meio de estimular o 

empreendedorismo e apoiar empresas e projetos de bases tecnológicas. Em geral, oferecem ao 

empreendedor instalações físicas, ambiente instrucional e suporte técnico e gerencial no início 

e durante as etapas de desenvolvimento do negócio. Dessa forma, serve à autovalorização do 

capital, oferecendo o conhecimento como principal insumo. Conhecimento este produzido 

pelo trabalhador docente-gestor-pesquisador-extensionista que se torna um instrumento de 

produção de mais-valia. Ao longo do crescimento da empresa/empreendimento, o 

conhecimento produzido/adquirido contribui para gerar a mais-valia , ou seja, o excedente que 

alimenta e garante a existência do empresário capitalista.  

É interessante frisar que, na maioria das vezes, as incubadoras abrigam empresas que 

comercializam produtos com alto valor agregado. Operadas e/ou supervisionadas pelas IES, 

as Incubadoras de Empresas favorecem o desenvolvimento local, mas antes disso, favorecem 

o desenvolvimento de setores produtivos e o processo de valorização do capital de empresas. 

Além disso, oferecem às empresas condições favoráveis para detectarem tendências, 

incorporarem inovações e acompanharem as mudanças de mercado. 

No que se refere às atividades de pesquisa são as que estão inteligivelmente 

subordinadas aos interesses do mercado. As empresas multinacionais ou as grandes 

corporações mundiais realizam parcerias com a produção científica das universidades estatais, 

levando consigo os resultados de pesquisas feitas pelos pesquisadores brasileiros, financiadas 

pelo fundo público do país. Uma situação exemplar ocorre no Campus de Marabá da 

Universidade Federal do Pará (UFPA). A Vale (antiga Vale do Rio Doce) tem estabelecido 

não só a pesquisa, mas também os conteúdos curriculares das engenharias nesse Campus com 

vistas à exploração do minério de Carajás (SILVA JÚNIOR, 2017). Nos IFs esta relação da 

pesquisa com o mercado é ainda mais explícita e conta com intervenção direta do MEC 

(SILVA, 2015) 12.  

                                                             
12 A pesquisadora observa que, em meio à adaptação da formação em nível superior, a oferta de educação 
superior nos IFs tem explícita recomendação de atendimento aos setores produtivos ou arranjos produtivos 
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A busca pelo aumento da produtividade nas IES tem estimulado a procura por auxílio 

para financiamento de pesquisas. Ao observar este fenômeno nas universidades, Sabia (2009; 

2015) considera que estas IES sofrem um “processo de privatização indireta” e muitas vezes 

acabam priorizando o dinheiro em detrimento do conhecimento. Araújo (2018) 13, ao tratar do 

aumento da produtividade sobre o trabalho intelectual nas IFPTs, nota: 

(...) as escolas preparatórias de trabalhadores para o mercado aparecem como 
grandes oficinas de criação de invenções científicas ou produções de tecnologias 
para atender os interesses demandados pelo grande mercado. No campo da 
agricultura a ciência e a tecnologia aplicadas ganham proeminência no processo 
social de produção, propiciando em alguma media a evolução das forças produtivas 
materiais. (...) As estratégias da tecnologia da informação e automação visam 
propiciar o aumento da produtividade, com mínimo de custo e de mão de obra (...). 
Isto abrange recursos ou técnicas aprimoradas ou criadas para a resolução e resposta 
em todos os processos de produção no campo da agricultura, desde o diagnóstico, 
análise do solo, até as intervenções, com auxílio de automação. A natureza dessa 
atividade, ou seja, o seu conteúdo e a sua forma ganham uma nova configuração a 
partir dos seus pressupostos. É um trabalho intelectual que agrega valor e cria valor. 
(ARAÚJO, 2018, p.14) 
 

O pesquisador observa que, dessa forma, estas instituições, que no universo das IES 

podem ser IFs, CEFETs ou a UTFPR, através do trabalho intelectual desempenhado pelos 

docentes, servem a autovalorização do capital, agregando e criando valor. Neste sentido, 

destaca um duplo caráter deste trabalho docente “a transmissão de um conjunto de 

determinados saberes e o incremento ou a materialização do valor, dos novos meios de 

produção” (ARAÚJO, 2018, p. 16). Pois, além de possibilitar a formação qualificada, o 

docente em determinadas circunstâncias aparece como indivíduo produtor de inovações 

tecnológicas. Com isso, “o trabalho docente manifesta em mais-trabalho, pois em certa 

medida ele extrapola o trabalho necessário e cria os meios pelo qual o capital se valoriza e se 

reproduz” (ibidem). Trata-se de um trabalho qualificado que se concretiza em determinado 

desenvolvimento científico e/ou aplicação da ciência que amplia a produtividade de um 

trabalho. Trata-se também de geração de inovação tecnológica que reduz o tempo de trabalho 

                                                                                                                                                                                              
locais. Nestas instituições as atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas devem ser aplicadas ao avanço, à 
inovação e ao desenvolvimento desses setores. Para nortear a abertura de novos campi e a construção de grades e 
perfis curriculares, o MEC tem realizado estudos periódicos buscando identificar as necessidades dos setores 
produtivos. 

13 Ao analisar e refletir sobre trabalho docente na Educação Profissional e Tecnológica dos trabalhadores  essa 
pesquisa,  sustentada por Marx e alguns dos seus intérpretes desvela o caráter produtivo do trabalho docente, 
subordinado às vicissitudes do processo de produção capitalista. Constatou-se que a dinâmica relativa à natureza 
do trabalho docente na formação técnica e tecnológica dos trabalhadores investigados ( no campo da agricultura 
e das agroindústrias), além de propiciar a transferência de conhecimentos e, consequentemente, o 
aperfeiçoamento da força de trabalho, produz elementos de caráter científico e tecnológico que modificam os 
processos de produção na agricultura, criando, assim, as possibilidades concretas da geração de lucro para o 
sistema capitalista. 
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necessário contínuo da maquinaria e, por isso, gera mais-valia e, ao mesmo tempo, incrementa 

forças produtivas do trabalho. 

Temos então, na situação supracitada, atividades de ensino enquanto formação de 

força de trabalho qualificado para o capital e atividades de pesquisa que incrementa e 

potencializa, através do conhecimento científico e tecnológico, o processo de valorização do 

capital, autovalorização e autoexpansão de setores produtivos: 

O trabalho docente, em determinadas circunstâncias, no processo social de 
produção, além de reproduzir valor, cria novos valores. Podemos afirmar que o 
trabalho docente em relação à produção de inovação tecnológica, por exemplo, 
engendra o desenvolvimento das forças produtivas, especialmente na acumulação da 
massa material e incrementação e aperfeiçoamento da maquinaria. Percebemos que 
o caráter técnico-científico da atividade docente altera a forma de produzir 
mercadorias, consequentemente amplia as possibilidades de apropriação de mais-
valia, transformando os processos de trabalho, reduzindo em larga medida a 
intervenção humana no processo de produção social (ARAÚJO, 2018, p.19) 
 

Outra atividade presente no processo de trabalho docente nas IES públicas é a 

produção de artigos científicos e as patentes. Essa atividade se expressa não apenas como 

meio de divulgação do conhecimento científico, mas também, como mercadoria 

comercializável. Os artigos geralmente continuam sendo de propriedade intelectual do autor, 

mas o direito de divulgação passa a ser de propriedade da editora, através de revistas que 

podem ter domínio público, mas também, ser acessível apenas por meio de assinatura ou 

compra. Já as patentes14, um título de propriedade temporária sobre inovações registradas com 

potencial valor econômico, outorgado pelo Estado aos inventores, autores ou outras pessoas 

físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação (BRASIL, 2013), resultam em um 

ganho privado advindo de pesquisa financiada com verbas públicas ou desenvolvida em IES. 

As patentes são outra forma de transferência de tecnologia entre universidades e 

setores produtivos que foi impulsionada pela Lei da Inovação e as consequentes instalações 

dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) - responsáveis pela gestão da política de 

inovação nas universidades e pelas incubadoras. As incubadoras, e também os parques 

tecnológicos15, contribuem para a geração de patentes e inclusive a criação de spin-offs 

acadêmicos16 (TORKOMIAN, 2011). Como já mencionamos, o registro de patentes implica 

em valores que dependem do potencial de comercialização ou exploração econômica que a 

                                                             
14 As patentes são obtidas mediante depósito do documento, contendo a descrição da invenção a ser patenteada 
nas instituições capacitadas para tal. Sendo que, os direitos sobre os conteúdos são concedidos a quem a 
deposita, não necessariamente ao autor, e seu uso por terceiros envolve pagamentos ao detentor dos direitos 
sobre a patente. No Brasil, a Lei nº 9.279/1996 regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 
15 Complexos de desenvolvimento econômico e tecnológico que visam fomentar e promover sinergias nas 
atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação. 
16 Empresas concebidas para explorar comercialmente resultados da pesquisa acadêmica. 
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patente apresenta. Nas universidades brasileiras, os NITs são os responsáveis por 

comercializar ou licenciar suas patentes. A rigor, a titularidade da patente é da universidade, e 

o pesquisador figura como inventor. Neste caso, as patentes não representam apenas 

pontuação para o currículo do pesquisador junto aos órgãos de fomento à pesquisa, mas, 

torna-se igualmente, fonte alternativa de captação de recursos pela concessão de licença de 

exploração do invento a terceiros.  

O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) da Universidade de 

Brasília, por exemplo, registrou em 2017, onze patentes, quando a média anterior era de uma 

por ano. As cápsulas gelatinosas de polpa de pequi como suplemento vitamínico, antioxidante 

e antimutagênico é uma das tecnologias licenciadas no referido ano. É necessário ressaltar que 

existem patentes que dão lucros, através dos royalties recebidos, mas, há também, aquelas que 

sequer se custeiam por serem basicamente laboratoriais utilizadas em pesquisa, que por sua 

vez, podem resultar em novas patentes, com ou sem lucros diretos. No caso das patentes com 

lucros, assim que licenciada, o investimento é retirado do valor e as parcelas de lucro são 

distribuídas da seguinte forma: um terço do recebido deve ser passado aos inventores; 20% 

direcionado ao departamento de origem da invenção; 20% para o CDT e 20% para a 

Fundação Universidade de Brasília (FUB)17. Aqui temos um exemplo claro de que o trabalho 

docente, no âmbito das atividades de pesquisa serve como um instrumento de produção de 

mais-valia e para autovalorização do capital. Isso se dá pelo mesmo ser produtor de mais-valia 

para o Estado capitalista que incentiva suas estatais a buscarem “lucros” que servirão de 

meios de subsistência para cobrir necessidades que deveriam ser supridas por ele enquanto 

garantidor de direitos constitucionais. Através deste tipo de atividade, o referido trabalho 

docente, contribui ainda para que empresas capitalistas, que se apropriam do conhecimento-

mercadoria, valorizem e reproduzam o capital. Tal processo de autovalorização ou 

autoexpansão do capital é uma maneira de reprodução que não paga a mão de obra e meios de 

produção, já que estes são custeados pelo Estado/IES. 

As patentes, enquanto fruto do trabalho docente e possibilidade de valorização do 

capital, tem atraído empresas parceiras em diversas IES. A UFTPR nos serve com outro 

exemplo. Um grupo de pesquisadores que desenvolve pesquisas para empresas nas áreas da 

engenharia têxtil, sucroenergética e de resíduos industriais, já atraiu R$ 500 mil em 

investimentos para a universidade, sendo 70% das empresas parceiras que financiam projetos 

                                                             
17 Conferir em:< https://noticias.unb.br/publicacoes/117-pesquisa/2343-cdt-bate-recorde-de-licenciamentos-em-
um-ano>. Acesso: 16 nov. 2018 
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de inovação. A última patente18 registrada pelo grupo foi uma argamassa a partir do 

reaproveitamento de resíduos de vidro. A pesquisa possibilitou uma redução de 20% no uso 

de cimento na fabricação da argamassa, aumentando a lucratividade do produto da empresa 

parceira. 

Os docentes da educação superior pública, em especial da esfera federal estão sob uma 

gestão pautada na lógica empresarial do produtivismo acadêmico. Silva Júnior (2017) 

identifica estudos em diversos países que sinalizam que as universidades estão sob regime do 

“Capitalismo Acadêmico19 frente à “Nova economia”. Observam nas IES e no trabalho 

docente um modo mercantil de trabalhar, onde a matéria prima é o conhecimento passível de 

ser transformado em produtos, processos e serviços. A partir disso, esse autor percebe 

mudanças na divisão do trabalho docente, na centralidade da ciência aplicada, na transferência 

de tecnologia nas unidades brasileiras (por meio de redes de universidades), entre outras, e 

conclui que este processo encontra-se em curso acelerado de implantação no Brasil. Isso tem 

repercutido mudanças na natureza do trabalho docente enquanto pesquisador, uma vez que, o 

objetivo é que os resultados das pesquisas sejam imediatos e comercializáveis. 

Na mesma lógica empresarial das atividades de gestão nas IES públicas que 

apresentamos, a extensão tem sido transformada em uma forma de obter lucro através de 

cursos de extensão pagos. Os recursos arrecadados, na maioria das vezes, são convertidos em 

financiamento complementar para as IES ou uma fonte de “renda complementar” para os 

docentes. O caso da política de cooperação universidade-empresa na Universidade Estadual 

Paulista (UNESP) é representativo. Sabia (2015) demonstra que nesta instituição a maioria 

dos convênios analisados é gerenciada financeiramente pelas fundações de apoio à UNESP, 

em detrimento disso, segundo a Pró-Reitoria de Extensão, as fundações de apoio acabaram 

assumindo o controle financeiro dessas atividades. Assim a extensão, via cooperação 

universidade-empresa, passa a ser, não uma atividade fim da universidade, mas sim, outra 

fonte de renda para o docente. Isso foi identificado, por Sabia (2015), na Universidade de São 

Paulo (USP), onde: 

(...) cada docente do Departamento de Administração da Faculdade de Economia e 
Administração chegou a receber, por mês, no ano de 2000, quase 10 vezes mais que 
o salário percebido por um doutor em regime de dedicação exclusiva, conforme 
documento Reexame ao Conselho Superior do Ministério Público (p. 121). 
 

                                                             
18 Conferir em:< https://tnonline.uol.com.br/noticias/apucarana/45,476903,12,05,utfpr-conquista-mais-uma-
patente >. Acesso: 20 mai. 2019. 

19 Shautgther e Rhoades (2010) apud Silva Júnior (2017). 
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Existem inúmeras parcerias que se concentram nas prestações de serviços vinculadas 

às empresas privadas. Estas parcerias podem ser do tipo: financiamento, equipamentos ou 

recursos materiais, assessoria/consultoria, entre outros (OLIVEIRA, 2014). Nessa concepção, 

“a parceria ou venda de serviços seria o meio de articular a universidade aos demais setores 

da sociedade civil, tornando-se produtora de bens e serviços” (JEZINE, 2006, p.237). Assim, 

a extensão tecnológica20 é apresentada às IES públicas como estratégia de formação de 

quadros e também como possibilidade de inovação, voltada em especial as empresas.  

Girardi et al., (2014) apresentam exemplos “exitosos” das parcerias universidade-

empresa na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) que envolveram 

atividades de pesquisa e extensão: pesquisas na área de “Governança Corporativa da 

Previdência Complementar junto a CASSI” a pedido do Banco do Brasil21; o projeto 

“Inteligência no Carnaval”, em parceria com a LIESA e a Fundação da UNIRIO para ser 

aplicado na Cidade do Samba, que estimou-se uma redução nos custos de produção da ordem 

de 40%; entre outros. Percebemos que, estes produtos reduzem o valor da força de trabalho. 

Isso ocorre por se tratarem de produtos subsidiados pelo Estado através das IES, produzidos 

pelos docentes que, frequentemente, são “vendidos” abaixo de seu valor e, assim, trazem ao 

mercado uma variável que este não conseguiria trazer em outra situação na qual um capitalista 

- empresário fosse o detentor do processo.  

 

5 Considerações Finais 

Diante das evidências é notório que o trabalho docente na educação superior pública 

tem sido apropriado pelo sistema capitalista e, por esse motivo, tem reproduzido novas formas 

de organização do trabalho que favorecem a mercantilização da educação. Ao analisar 

diversas atividades desenvolvidas pelos docentes no âmbito de IES públicas, percebemos que 

as fronteiras entre as categorias trabalho produtivo e trabalho improdutivo se misturam. A 

busca incessante por novas formas de apropriação do capital em meios de produção e força de 

trabalhos alheios promovem essa fusão e/ou indefinição entre os limites das categorias.  

Na atualidade, o capitalismo demanda do trabalho novas formas de autovalorização, 

produção de mais-valia e novos instrumentos de produção de valor, fazendo com que o 

trabalho docente na educação superior, inclusive o estatal, sucumba ao azar de se aproximar 

                                                             
20 Extensão tecnológica é o termo utilizado para extensão ligada a serviços técnicos. Os IFs e a UTFPR trazem 
em sua lei de criação a determinação de extensão, junto aos de pesquisa, estejam relacionados ao mundo do 
trabalho, de forma que desenvolvam “pesquisa aplicada” e “extensão tecnológica”. 
21 Para tanto, estão realizando projetos de “Controle Estatístico da Qualidade com a Área Médica do SUS no 
Hospital Gaffrée e Guinle”. 
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do trabalho produtivo. A principal razão disso é que a produção de conhecimento, inerente à 

atividade docente, tem sido transformada em produtos, processos e serviços no âmbito do 

mercado. Este processo de mercantilização modifica as relações de trabalho e o processo de 

trabalho do trabalho docente na educação superior pública e, por conseguinte, a sua natureza. 

Os exemplos que apresentamos comprovam que estas mudanças estão em curso e tendem a 

consolidarem-se. Por essa razão, é necessário que novas pesquisas aprofundem essa temática 

e investiguem os efeitos para o trabalho docente, para a educação e para a vida em sociedade. 

A solidificação deste ajustamento ao mercado, com forte inclinação para um tipo de 

empreendedorismo docente que se volta para a busca de lucratividade empresarial, ameaça 

instaurar-se nas IES públicas, via projeto de lei, conforme sugere a minuta do Programa 

Future-se22. Este programa pretende instituir: meios de autofinanciamento; a substituição das 

Fundações de Apoio por Organizações Sociais; a busca de novas formas de fomento por meio 

de fundos advindos de isenções e incentivos tributários para as empresas; a ampliação da 

inovação e da pesquisa seguindo o modelo empresarial; a criação de condições para que 

docentes sejam agentes em busca de lucros e benefícios pessoais; dentre outras. Esta lógica 

produtivista nas IES públicas encontra-se, em curso, apresentando efeitos nefastos. Um deles 

é a desqualificação da essência humanizadora da atividade docente e do próprio docente que 

sofre pela perda da autonomia. 

Diante do exposto, urge a necessidade da superação dessa lógica da mercantilização da 

educação. Para tanto, é necessário que haja a união dos trabalhadores docentes em prol de 

lutas anticapitalistas, com vistas a acabar com a exploração capitalista e todas as suas 

mazelas.  
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Resumo 

Ao discutir sobre os (des)caminhos da escola pública, é notória a reflexão acerca da gestão, 
enquanto possibilidade de mobilização dos entes do processo educacional e articulação em 
prol da materialização de um ensino e aprendizagem que ocorra de forma consciente e 
crítica. No entanto, pouco se conversa sobre as reais condições de trabalho daquele que 
assume a posição de liderança para superação das adversidades cotidianas intraescolar – o 
diretor5. Sendo a gestão escolar uma prática que envolve a tríade: organização, mobilização 
e articulação de condições materiais e humanas, questiona-se sobre suas efetivas condições 
de trabalho, no que tange a valorização e precarização. Considerando que na gestão 
democrática, há a participação da comunidade escolar, a atuação do diretor deve pautar-se 
na articulação técnico-administrativa, política e pedagógica, de modo integrado e sem 
priorizar interesses individuais. No entanto, na perspectiva dos diretores escolares, que 
atuam na rede estadual de ensino de Uberaba/MG, a gestão escolar está conseguindo fazer 
essa interlocução? Para tanto, consideramos as reflexões de: Lima e Gil (2017), Paro 
(2008; 2007), Frigotto (2006) por discutirem sobre a educação pública e seus movimentos 
de resistência frente as desenfreadas investidas do capitalismo; Moraes (2009) e Araújo 
(2018; 2017) por afirmar que é necessário traçar uma discussão sobre a autonomia dos 
profissionais da educação, em especial do gestor escolar, visando a construção da escola 
como espaço de quebra do sistema hegemônico da classe dominante e consolidação da 
democracia. A partir desse, o objetivo do trabalho é compreender a gestão escolar e os 
caminhos que levam à precarização e desvalorização do trabalho do diretor nas escolas 
estaduais de Uberaba/MG. Metodologicamente, baseia-se em estudo empírico de cunho 
qualitativo, priorizando o universo de significados, sobre as relações de trabalho, 
precarização e adoecimento, tais como: a atuação profissional do gestor escolar é 
diretamente vinculada à sua formação?; O trabalho do gestor é desempenhado de forma 
ampla ou restrita?; o gestor escolar das escolas estaduais, investigadas, de Uberaba/MG, 
sente-se valorizado?; a prática profissional do gestor é precarizada?. Para tanto, fez-se uma 
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Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico, cleo.bio1@hotmail.com. 
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3 Doutoranda em Educação (FACED/UFU), Mestra em Educação (FACED/UFU), Professora no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM, Campus Uberaba), 
juliene@iftm.edu.br. 
4 Mestrando no Programa de Pós-graduação em Educação na Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
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5 Reconhecemos e registramos a importância das discussões de gênero, bem como machismo gramatical na 
escrita formal; e o uso do masculino genérico nesta pesquisa, é apenas uma estratégia linguística e não reflete 
a ideia defendida por estes pesquisadores. 
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entrevista semi-estruturada com diretores de três escolas estaduais da cidade de 
Uberaba/MG. Como resultados, destacamos que os diretores tendem a seguir modelos 
tradicionais de gestão não voltados para o campo educacional, baseada numa estrutura 
legal, sucateada e padronizada em conformidade com modelos empresariais, que 
consequentemente desvalorizam os profissionais da educação em geral e, o diretor, em 
específico, e o coloca em uma condição limitante enquanto trabalhador, levando-o 
abandonar a prática de uma consciência crítica, democrática e cidadã. 
 
Palavras-chave: Gestão democrática. Desvalorização. Autonomia. 
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1 Introdução 

Reconhecer a escola como espaço de luta e contradições em busca de resistir às 

intempéries da lógica capitalista, é um dos caminhos que nos motiva a compreender 

dialeticamente um dos agentes que mediam essa disputa. O diretor ou gestor de unidades 

escolares, encontram-se entre uma limítrofe que determina ações de efetivação do capital e 

resistências sociais. 

O seu trabalho é buscar, por meio de negociações a efetivação do fazer pedagógico, 

sem deixar de atender às "orientações" do Estado e, sem reduzir o fazer pedagógico à 

repetições infundadas e acríticas. Para tanto, a busca por entender como se ele - o diretor 

de unidades escolares da cidade de Uberaba/MG, da Rede de Ensino Pública Estadual de 

Minas Gerais, organiza-se, mobiliza e articula as condições materiais e humanas, visamos 

ouvir o discurso dos mesmos. 

 

1.1 Objetivos 

Para isso, buscamos compreender a gestão escolar e os caminhos que levam à 

precarização e desvalorização do trabalho do diretor nas escolas estaduais de Uberaba/MG, 

perpassando pela construção de determinantes do materialismo histórico-dialético, 

evidenciando a escola unitária como objeto investigativo, a prática profissional deste 

sujeito articulador e mediador de processos e, o discurso dos mesmos em contraposição aos 

fundamentos teóricos. 

 

2 Referencial Teórico 

Os desdobramentos desses objetivos, perpassam pela construção de pesquisa 

bibliográfica e documental. Em um primeiro momento, fizemos uma pesquisa 

bibliográfica-teórica, a fim de descobrirmos os (des)caminhos da educação pública-estatal, 

orientada pelo capital, em busca pela escola democrática, baseada nos textos de Lima e Gil 

(2017); Paro (2008, 2007); Frigotto (2006); e, Coutinho (2002). Em seguida, discutiu-se 

sobre a função do diretor e os caminhos pela sua valorização profissional Araújo (2018; 

2017) e Moraes (2009). Sobre a pesquisa documental, buscamos as bases materiais da 

gestão da escola mineira, a partir de dados da Secretaria Estadual de Educação (SEE) e das 

Resoluções (SEE/MG n. 3.205/16 e SEE/MG n. 4.129/19). 

 

2.1 A escola como espaço de (des)construção da gestão democrática 

Contextualizar as discussões acerca das relações sociais capitalista e suas 

implicações nas demais dimensões da sociedade, como a política, a econômica, a social e a 
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cultural, significa reconhecer que vivemos uma lógica dialética e histórica, que se 

articulam para estruturação da sociedade classista, contraditória, conflituosa e palco de 

disputas cotidianas e rotineiras. 

 

[...] natureza estrutural das relações sociais do sistema capital é a mesma 
em qualquer parte do mundo, tendo a propriedade privada dos meios e 
instrumentos de produção pelos capitalistas e, como decorrência, a 
extração da mais-valia (absoluta e relativa) como elementos centrais. 
Todavia, pelas contradições internas e pela luta intra e entre classes e 
frações de classes, o capitalismo assume particularidades e configurações 
diversas e desiguais em formações histórico-sociais específicas 
(FRIGOTTO, 2006, p. 241-2). 

  

No entanto, a escola, em sua trajetória histórica, não é neutra a este sistema e, 

portanto, faz-se necessária aos interesses liberais (hoje, neoliberais) como “lugar” 

necessário para disciplinar e inculcar regras de "[...] civilidade e de conduta para a 

produção econômica" (MORAES, 2009, p.400) – ou seja, espaço de afirmação da divisão 

de classes e materialização do poder econômico sobre o indivíduo. Assim, podemos 

encaminhar que a função da escola é formar os cidadãos conforme a necessidade da 

sociedade capitalista vigente – na busca incansável pela manutenção do capitalismo. 

Neste sentido, podemos, segundo Paro (2008), afirmar que a escola, 

definitivamente, não é neutra e atua como instrumento de manutenção dos interesses 

burocráticos do Estado-maior representante e defensor do Capital ou do sistema capitalista 

- que o mantém. 

Não obstante, percebemos um avanço, nos últimos anos em especial, da 

escolarização, com ampliação do número de instituições e, principalmente, com políticas 

de manutenção de estudantes em espaços educacionais, como por exemplo, escolas de 

tempo integral. Mas, isso, em absoluto, não significa ampliação do papel contra 

hegemônico, revolucionário e crítico da sociedade. Ainda, no discurso de Paro (2008), a 

escola, "[...] como qualquer instituição que integra qualquer sistema hegemônico, procura 

atender, em primeiro lugar, aos interesses da classe que detém a direção de tal sistema" (p. 

106). 

Deste modo, considerando que no bojo das discussões sobre hegemonia do sistema 

capitalista, a escola, tal qual defende Frigotto (2006), dever-se-ia constituir-se como espaço 

de emancipação do cidadão e fortalecimento da classe trabalhadora contra a alienação e 

exploração a que estão sujeitos perante o sistema capitalista. 

Tal emancipação do homem configura “[...] a diminuição do trabalho regulado pelo 

‗mundo da necessidade’ e pela ampliação do trabalho livre, dilatador da emancipação e da 
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criatividade humana” (FRIGOTTO, 2006, p.243). Não obstante, somente alcançaremos tal 

status, a partir da superação da sociedade de classes, ou seja, do capitalismo. 

Nesta lógica neoliberal de sociedade, a escola, regida por políticas públicas atende, 

não sem movimentos contraditórios, mesmo que minguados, às orientações do mercado, ou 

seja, formando quadros de trabalhadores que ajustados às demandas assumem os postos 

que contribuem para o funcionamento da economia, ou seja, a escola forma o “cidadão 

produtivo” que detém o conhecimento necessário ao capital, e desprovido de competências 

políticas (LIMA, GIL, 2017; FRIGOTTO, 2006). 

Frente a essa realidade, de luta do capital pela manutenção da escola única, regida 

pelo estado e obrigatória, acreditamos ser de fundamental importância explicitar que no 

discurso a mesma apresenta-se “[...] em base de ser includente e para todos continua 

excludente e seletiva devido a seu caráter de classe e cujo mito é funcional à reprodução da 

escola capitalista” (LIMA, GIL, 2017, p. 47). 

Conhecendo tal realidade, e direcionando nosso olhar reflexivo aos trabalhadores 

dessa escola, neste caso, em especial, ao gestor ou diretor das unidades escolares, fica-nos 

o desafio de compreender como se faz o desempenho dessa função, orientada e 

representada pelos interesses do capital? Como age esse sujeito profissionalmente dentro 

da escola estadual mineira, em Uberaba/MG? 

Moraes, destaca que: 

 

O dirigente da escola que cumpre seu papel não pode negar a importância 
da burocracia como instrumento racional de organização, documentação e 
divulgação do trabalho realizado pela instituição. O problema é quando 
não se constroem as condições políticas para a superação da burocracia 
como um fim em si mesma (2009, p.407). 

 

A própria escola, em sua hierarquização, segundo Moraes (2009) reflete a 

diferenciação entre os sujeitos que a compõe. Há aqueles, considerados necessários para 

fazer a inculcação - historicamente, os professores vinham de famílias ricas e faziam o 

papel de conscientizar para manutenção da condição do capital, e, os demais 

"funcionários", tidos como incapazes e, portanto, desempenham funções braçais ou 

manuais. Há uma evolução nos conceitos e funções no âmbito de atribuições profissionais, 

no entanto, questionamos se esta é proporcionalmente associada à tomada de consciência, 

social e política. 

Neste sentido, a redefinição de papéis, conscientes ou não, refletem necessários 

avanços na atuação do gestor escolar. Este, que a priori atuava em uma estrutura 
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rigidamente hierárquica, passa a necessária redefinição de perspectiva, obrigatoriamente, 

refinada às orientações democráticas. 

 

Este quadro exige redefinição do papel da escola, de seus objetivos e 
tarefas, de forma a favorecer sua ação no sentido de assegurar uma 
formação global às crianças e jovens, que amplie seus horizontes e 
saberes, preparando-os para o exercício de uma cidadania ativa e 
responsável e para a inserção na esfera do trabalho. Para tanto, precisa 
assegurar não só o pleno acesso ao ensino, mas também a igualdade de 
condições na aprendizagem. Esse é o papel político da escola (MORAES, 
2009, p.404). 

 

Logo, visando a superação de uma prática autoritária (enquanto contraposição a 

uma prática democrática), cabe ao gestor articular “[...] os agentes estejam envolvidos na 

definição, realização e avaliação da política educacional, para que o poder seja exercido 

por decisões coletivas" (MORAES, 2009, p.407). 

À escola, caber-se-ia uma dupla função, segundo Paro (2007), a individual e a 

social. Para deveria ofertar o acesso aos conhecimentos científicos produzidos pela 

humanidade historicamente, visando à formação humano-individual. E, 

concomitantemente, contribuir para que o sujeito tome consciência de sua importante ação 

social, superando o individualismo e contribuindo para o bem-estar social, somando 

saberes que primam por uma sociedade justa e democrática. 

Avanços como esses, de estabelecimento de um diálogo e prática democráticos e, 

consequentemente participativos, é um caminho a ser trilhado, com mudanças 

significativas, para além de exclusivamente a proposição de programas de formação 

continuada em "gestão democrática". 

Não estamos aqui a criticar que o processo formativo como um caminho. Ele sim, é 

uma das formas de alcançar esse avanço na prática do gestor na escola. No entanto, 

estabelecer que a responsabilidade para alcançar esse processo é do diretor que não tem 

formação, é em definitivo, uma falácia. Associada à formação, é preciso, acreditamos, 

estabelecer programas de valorização desse profissional em concomitância a todos os 

profissionais que atuam na escola e na educação. 

A defesa que pretendemos estabelecer é a valorização profissional do processo 

educativo, ou seja, de todos os seus envolvidos. E isso, perpassa claramente pelo 

estabelecimento de planos de cargos e carreira, com vencimentos e estabelecimento de 

condições de trabalhos dignas aos mesmos. Ao estabelecer o ingresso de servidores por 

meio de concurso público, por exemplo, estamos defendendo "estabilidade, vínculo e 

formação acadêmica mínima", que já constitui um avanço no perfil dos sujeitos que atuam 
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na escola. Isso intensifica o desejo por profissionalização e aperfeiçoamento e, 

especialmente, da vontade pela participação nos processos democráticos e decisórios. 

 

Para Rousseau, a igualdade – que permite que o cidadão participe da 
construção de uma vontade coletiva – tem também uma base material. 
Rousseau dizia o seguinte: numa sociedade legítima, ninguém pode ser 
tão pobre que seja obrigado a se vender. [...] a democracia que ele 
pregava era incompatível com o principal instituto do modo de produção 
capitalista. [...] Rousseau não é socialista, mas certamente está nos 
indicando aqui alguma coisa de extrema atualidade: não há democracia 
efetiva onde exista excessiva desigualdade material entre os cidadãos. E 
essa desigualdade material, econômica, impede inclusive que haja uma 
democracia política efetiva (COUTINHO, 2002, p. 20). 

 

A superação da contratação baseada na indicação, vinculação política ou ainda, 

oriunda de empresas terceirizadas, desvincula o profissional, desanima-o e leva-o ao 

descompromisso institucional, o que é uma falácia! Destacamos ainda, que ações como 

essa, geram melhores salários, e que condiciona possibilidade de avanço na qualidade de 

vida e da vida coletiva. 

 

2.2 O trabalho do diretor e a busca pela valorização 

O papel do gestor escolar contemporâneo traz como desafio um olhar mais 

abrangente para as demandas da escola, incluindo questões pedagógicas, administrativas, 

relações pessoais com a equipe, pais e alunos. Do ponto de vista de Lück (2009, p.22), 

“[...] os gestores escolares [...] são os profissionais responsáveis pela organização e 

orientação administrativa e pedagógica da escola, da qual resulta a formação da cultura e 

ambiente escolar [...]”. Nesse contexto, seu trabalho precisa ser uma ação coletiva, que 

envolva a participação da equipe de forma integrada ao processo educacional na escola.  

O gestor contemporâneo tem que ajustar seu perfil à sua equipe. Precisa ser um 

profissional que atue com competência, para integrar a construção do conhecimento e ser 

um sujeito aprendiz de seu público alvo, conhecer bem sua equipe, saber definir meios para 

unir o grupo de trabalho, criando um ambiente de harmonia, sem perder a autonomia, para 

atingir os objetivos educacionais que é a formação de sujeitos práticos, críticos e 

reflexivos. 

Por todas as complexidades envoltas sobre o ato de ser gestor escolar, tendo em 

vista que os desafios são constantes, são muitas as dificuldades existentes no seu cotidiano. 

No entanto, cabe a ele a tarefa de garantir, o cumprimento de todas as funções, 

principalmente na essência da educação, que é a razão de ser da escola. 
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O gestor escolar representa hoje, dentro da escola, um componente dentre muitos 

outros, que juntos constroem as características e a identidade de uma escola seja ela 

pública ou privada. E, certamente, é um grande desafio para o gestor escolar, atuar como 

líder e ao mesmo tempo desenvolver formas de organização, inovação, empreendedorismo 

e ser participativo frente à escola a qual está sobre sua responsabilidade. Nesse contexto 

atual, o trabalho exige do gestor troca de informações, exercita o processo de 

convencimento pelo argumento, influencia e se deixa influenciar. 

Mediante a isso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, 

destaca no Art. 14, que: 

 

Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades 
e conforme os seguintes princípios: I – participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II – 
participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes (BRASIL, 1996). 

 

À luz das reflexões aqui discutidas, é oportuno lembrar que a participação de todos 

no processo é extremamente necessária para que se dê a efetivação da gestão democrática e 

participativa. É imprescindível que todos se conscientizem de que, construir relações 

saudáveis passa, necessariamente, pelo exercício da escuta.  

Nesse contexto, a gestão democrática exige, então, horizontalidade de poder de 

decisões, de ações e de usufruto das ações e resultados entre os pares. Além desses pontos 

apontados, há também a questão da “[...] efetivação da gestão democrática está vinculada a 

um mínimo de domínio dos participantes sobre o assunto, a ser discutido e deliberado” 

(SOUZA, 2004, p.72), no âmbito da gestão. A escola é uma organização que sempre 

precisou mostrar resultados mediante ao aprendizado dos alunos (PARO, 1999). 

Levando-se em conta o que foi observado percebe-se que a gestão democrática 

surge para fixar novas ideias e estabelecer, no ambiente escolar, uma orientação 

transformadora, a partir da dinamização da rede de relações que ocorrem dentro e fora dos 

muros da escola. Por outro lado, há de se considerar a intensificação de ações a serem 

desenvolvidos por este profissional, o diretor, sob o discurso de necessário avanço da 

educação e dos sistemas de ensino, visando em supremacia a intensificação da 

produtividade profissional, desconsidera arranjos de valorização do profissional da 

educação, de um modo geral e, do diretor, de modo específico (LÜCK, 2000). 
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No sentido contrário à valorização do diretor escolar, destacamos a tese de que o 

quesito formação é um dos grandes limitadores da prática deste profissional. Santana, 

Ferreira e Lourenço (2013) destacam que: 

 

[...] os gestores geralmente são profissionais com formação para a 
docência, o que é muito bom para a resolução de problemas pedagógicos, 
mas, por outro lado, em alguns casos, isso reflete como uma gestão 
amadora, no que diz respeito às funções administrativas e financeiras e 
básicas de planejar, organizar, direcionar e controlar uma organização 
escolar (SANTANA, FERREIRA E LOURENÇO, 2013, p.2). 

 

Nesse sentido Araújo (2018; 2017), ressalta que na rede estadual de Educação de 

Minas Gerais não há, para o início da gestão, uma preparação específica ou formação 

inicial que garanta ferramentas necessárias para sua execução, principalmente nas 

demandas administrativas e financeiras. E ainda, que a ausência de pesquisas acadêmicas 

em âmbito stricto sensu sobre essa questão, desmobiliza o poder público para que ações 

sejam traçadas e implementadas na perspectiva de avançar sobre as discussões. 

Deste modo, percebe-se que ao diretor, designado à função, sobra “vontade” e 

“disposição” para colocar em prática sua função, mas lhe falta habilidade e competências 

técnicas para tal. Isso, de certa forma, causa-lhe um desgaste profissional, pois há 

investimento de tempo e esforço em demandas que poderiam ser objetivadas e resolvidas 

de modo mais eficaz. 

No entanto, destacamos ainda, que não são as competências técnico-administrativas 

e políticas, que destacamos estar ausentes na prática profissional do diretor, mas, que se 

fazem essenciais, que descaracteriza essa função ser desempenhada por um profissional da 

educação, com formação inicial prioritariamente alcançada no âmbito pedagógico. 

 

[...] ao diretor de escola [cabe] liderar a sua equipe na tarefa da 
interpretação e implantação das diretrizes político-públicas. Instaura-se 
aqui pressupostos claros da necessidade da formação gestora na 
contemporaneidade para a consecução de competência técnico-gerencial 
e política, que motive a equipe escolar em torno desse projeto de 
educação (viés político) e que também monitore as ações para que estas 
culminem em resultados efetivos (viés gerencial/técnico) (ARAÚJO, 
2018, p.90). 

 

A defesa da valorização do cargo de direção perpassa na triangulação entre três 

competências: técnico-administrativa, política e pedagógica. Haja vista que segundo Lück 

(2000, p.16), o diretor “[...] é um gestor da dinâmica social, um mobilizador e orquestrador 

de atores, um articulador da diversidade para dar-lhe unidade e consistência, na construção 
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do ambiente educacional e promoção segura da formação de seus alunos”. Para que o 

mesmo possa ter habilidades essenciais para organização, mobilização e articulação de 

condições materiais e humanas, em um espaço educacional. 

 

2.3. A gestão da escola mineira na perspectiva da Secretaria Estadual de Educação (SEE)  

A gestão das escolas mineiras na perspectiva da Secretaria Estadual de Educação 

(SEE), é pautada em uma série de competências e habilidades, que faça com que as 

instituições consigam ter um bom andamento. Essas características são bem evidentes a 

partir do momento em que os gestores assinam o termo de compromisso para assumirem o 

cargo (MINAS GERAIS, 2019). 

De acordo com o Edital n. 2/2018, o primeiro passo para quem almeja ser diretor na 

rede estadual de ensino em Minas Gerais, é a prova de certificação que se torna um pré-

requisito para a segunda fase do processo de escolha que é uma consulta pública a 

comunidade no qual a escola está inserida. Essa avaliação, não constitui um concurso 

público, ou seja, não existe uma nomeação, e sim uma seleção daqueles sujeitos que 

obtiverem 60% dos pontos na prova objetiva (MINAS GERAIS, 2018).  

Sendo assim, o documento orientador que estabelece as normas para escolha de 

profissionais para o cargo de diretor e vice-diretor das escolas estaduais de Minas Gerais, 

traz as atribuições do diretor escolar, sendo distribuído nas dimensões administrativa, 

pedagógica e financeira. 

 

Quadro 1: Documento orientador com as competências e habilidades para o cargo de gestor em Minas Gerais 

G
es

tã
o 

P
ed

ag
óg

ic
a 

 Garantir o cumprimento do calendário escolar estabelecido conforme as diretrizes da Secretaria de 
Estado de Educação de Minas Gerais; 

 Zelar para que a escola ofereça serviços educacionais de qualidade; 
 Assumir pleno compromisso na execução de plano de ação da unidade escolar, em prol da melhoria dos 

indicadores educacionais;  Apoiar o desenvolvimento da avaliação pedagógica e tornar pública a evolução dos indicadores da 
unidade para toda a comunidade escolar; 

 Acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos estudantes e adotar medidas para elevar os níveis de 
proficiência dos discentes e sanar as dificuldades apontadas nas avaliações internas e externas; 

 Incentivar a frequência e a permanência dos estudantes na unidade escolar, monitorar as ausências, 
implementando ações imediatas para a normalização da Frequência escolar, em conformidade com a 
legislação vigente;  Lançar, tempestivamente, os dados da unidade escolar, no Sistema Mineiro de Administração Escolar 
(SIMADE), zelando pela fidedignidade das informações, de acordo com as normas da Secretaria, bem 
como adotar medidas para garantir o lançamento dos dados nos sistemas por parte dos demais 
servidores da escola, conforme calendário escolar; 

 Garantir a legalidade, autenticidade e a regularidade do funcionamento da escola e da vida escolar dos 
estudantes;  Promover a participação nas avaliações externas com vistas a garantir a presença de, no mínimo, 80% 
(oitenta por cento) dos estudantes. 
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as  Estimular o desenvolvimento profissional dos professores e demais servidores em sua formação e 
qualificação, possibilitando, sempre que possível, a participação dos mesmos nos processos de 
formação continuada e qualificação, observando as normas; 

 Organizar o quadro de pessoal e controlar a frequência dos servidores; 
 Manter atualizados os registros da vida funcional do servidor em meios físicos e nos sistemas; 
 Conduzir a Avaliação de Desempenho da equipe da escola. 

G
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 Prestar contas das ações realizadas durante o período em que exercer a direção da escola e a presidência 
da Caixa Escolar, observando as legislações e normas que regulamentam a execução administrativa e 
financeira da escola; 

 Realizar o preenchimento das informações obrigatórias das fichas cadastrais de todos os estudantes da 
unidade escolar no SIMADE, revisando constantemente o endereço residencial e a necessidade de 
provimento de transporte escolar para cada estudante, sinalizando o modal utilizado; 

 Acompanhar, constantemente, o consumo eficiente dos recursos de energia elétrica, água, telefonia e 
demais insumos utilizados na unidade escolar; 

 Garantir a boa gestão da alimentação escolar, no que diz respeito à aquisição, à conservação de gêneros 
alimentícios e à aplicação das orientações da Secretaria; 

 Comunicar à Superintendência Regional de Ensino (SRE) a necessidade de intervenção na rede física 
da escola e realizar, quando autorizado pela SRE, serviços de manutenção da infraestrutura, para 
garantir boas condições dos espaços escolares;  

 Zelar pela manutenção dos bens patrimoniais, do prédio e mobiliário escolar, prezando pela preservação 
e recuperação, quando necessário; 

 Assegurar a regularidade do funcionamento da Caixa Escolar, responsabilizando-me por todos os atos 
praticados na gestão da escola; 

 Manter regular a situação fiscal da Caixa Escolar nas receitas federal, estadual e municipal; 
 Fornecer, com fidedignidade, os dados solicitados pela Secretaria, em meios físicos e nos sistemas, 

observando os prazos estabelecidos. 

                                                               (Elaborado pelos autores com base em Minas Gerais, 2019)   

 
De acordo com as normativas deste documento, das 22 competências e habilidades 

elencadas no quadro acima, treze estão relacionadas à gestão de pessoas, gestão 

administrativa e financeira, porém, a formação dos diretores em sua maioria, são de cursos 

de licenciaturas e pedagogia. 

Nos últimos anos, a SEE/MG, para contornar essa realidade, elaborou várias 

políticas para formação continuada desses gestores voltadas para as áreas pessoal, 

administrativa e financeira, visando preencher essa lacuna relacionadas ao perfil dos 

gestores. Dentre esses cursos, se destacaram o Progestão, Escola de Gestores e o Programa 

de Certificação de Diretores, já mencionada acima, que tem como objetivo avaliar de 

maneira técnica os conhecimentos acerca da gestão escolar para possível candidatura caso 

seja indicada pelo colegiado escolar (MINAS GERAIS, 2014). 

Sobre o papel do gestor no viés da SEE/MG, a LDB 9.394/96, elucida que o gestor 

deve criar um ambiente favorável à integração entre família-sociedade- escola, além de 

coordenar a elaboração e a execução do Projeto Político Pedagógico (PPP), afim de 

orientar os profissionais da Educação a agirem conforme os princípios enumerados na Lei, 

executando as ações que envolvem a parte pedagógica, financeira, de recursos humanos e 

administrativos. 
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O gestor deve ser o principal representante da escola, zelando por oferecer um 

serviço de qualidade, além de coordenar o PPP, estimulando o desenvolvimento 

profissional, seu quadro de funcionários, conduzindo a avaliação de desempenho, 

mantendo dados atualizados de todos os servidores, além de respeitar a lei, garantindo a 

autenticidade da vida escolar de todos os alunos. Ainda, o gestor deve zelar pela 

manutenção de bens patrimoniais, solicitar reparos ou ampliações de ambientes físicos e 

informar a SEE/MG, em tempo hábil, as informações solicitadas e responder pelos atos 

decorrentes da gestão da escola (MINAS GERAIS, 2019). 

Já a Resolução n. 3.205/2016, diz que o gestor deve definir o horário de 

funcionamento da biblioteca escolar, organizar o quadro de pessoal conforme os critérios 

da legislação, bem como distribuir turmas, aulas, funções e turnos aos servidores, atualizar, 

no sistema Sysadp6, as vagas não ocupadas e os servidores que estão extrapolando o 

quadro de vagas da escola, cumprir carga horária de quarenta horas semanais com 

dedicação exclusiva, cumprir o calendário escolar, dispensar o servidor designado 

conforme demanda da escola e informar frequentemente à Superintendência Regional de 

Ensino as alterações ocorridas na escola. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O trabalho foi desenvolvido em três escolas públicas da rede estadual de ensino de 

Uberaba, Minas Gerais. Os critérios de inclusão dessas instituições bem como das 

diretoras, foram definidos de acordo com características em comum sendo: atuarem no 

Ensino Fundamental I e receberem alunos de outros bairros em que estão localizadas. 

Definido, foi proposto uma busca por um referencial teórico que traz características da 

figura do gestor escolar no viés da precarização ou valorização. Seguidamente, uma 

pesquisa documental, com as legislações que rege a organização funcional da SEE/MG no 

âmbito da gestão escolar. Por fim, através do método qualitativo, foi realizado uma 

pesquisa de campo com as três gestoras dessas instituições. 

A construção dos dados empíricos, foi efetivada com a realização de uma entrevista 

semiestruturada, durante os meses de maio de junho de 2019. Por questões de organização, 

as perguntas foram distribuídas em categorias: formação e trajetória profissional; processo 

de seleção para gestão escolar; Projeto Político Pedagógico; comunidade escolar; e 

autonomia e desvalorização.  

 

                                                             
6Sistema de Pessoal, usado pela SEE, para composição do quadro escolar para análise, aprovação e 
autorização de designações para completar o saldo de vagas remanescentes. 
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4 Resultados 

Na primeira categoria, sobre “formação e trajetória profissional”, as três 

entrevistadas são formadas na área da licenciatura, duas como pedagogas e uma em 

ciências biológicas. Apenas uma diz ter formação de pós-graduação lato sensu (na área de 

supervisão escolar). Sobre as formações específicas na área de atuação como gestora, ou 

seja, no âmbito pedagógico, de gestão de pessoas, e, de gestão administrativa e financeira, 

alegam não ter. O que é uma evidência já destacadas por Araújo (2018; 2017), que nos 

causa bastante preocupação sobre os caminhos e enfrentamentos que estas profissionais 

vivenciam em sua prática, no que tange ao esgotamento físico e emocional, em estarem 

desempenhando funções para as quais não possuem formação. 

Na categoria dois, sobre “processo de seleção para gestão escolar”, as três 

entrevistadas defendem ser um processo justo e democrático. Faz importante, registrar, tal 

qual afirmaram que o acesso ao cargo de direção das escolas estaduais mineiras perpassa 

por três momentos, evidenciando um movimento democrático: os interessados devem ser 

certificados, por meio de prova, aplicada pela SEE/MG - esta exige conhecimento, mas 

destacam especificamente no âmbito legal; em seguida, o colegiado das unidades 

escolares, indicam nomes - dentre aqueles que estão certificados - mesmo que não façam 

parte daquela comunidade escolar e, por fim, o processo eleitoral, em que participa toda a 

comunidade escolar na escolha, por meio do voto. 

No caso da Diretora 3, a mesma discursa em um primeiro momento sobre a 

surpresa frente a sua indicação, pois, havia atuado por seis meses como "Supervisora 

Escolar" naquela unidade, já estava atuando em outra unidade, e acaba sendo indicada pelo 

Colegiado a voltar para concorrer ao cargo de direção. Em seguida, relata sobre sua 

resistência em aceitar a indicação, alegando principalmente questões particulares; mas após 

reflexões (pessoais e profissionais), resolveu aceitar e concorrer à eleição. E já está no 

segundo mandato como gestora nesta unidade. 

Na categoria três, sobre “Projeto Político Pedagógico (PPP)”, a criação surge de 

acordo com a realidade em que a escola está inserida. Porém na prática, as escolas por mais 

que possuem legalmente o PPP, acabam que não o seguem por diversas razões, entre os 

quais, preferem utilizar um itinerário avaliativo definido nas primeiras semanas de aulas, 

em que será traçado um plano composto por projetos. Estes serão trabalhados com toda a 

comunidade. Destacam ainda que realizam reuniões mensais com o colegiado, que definem 

a tomada de decisões no âmbito pedagógico, pessoal, administrativo e financeiro da escola. 

Nas reflexões de Gadotti (1998) é preciso ter um PPP nas escolas, pois projetar 

significa sair da zona de conforto e arriscar, para alcançar objetivos em prol da 
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comunidade escolar. Deste modo, percebemos na fala das diretoras que, “abandonam” ou 

“deixam de seguir” este dispositivo, mas fazem projeções sobre suas ações, buscando 

caminhos mais efetivos e democráticos, como, por exemplo, o fortalecimento do Colegiado 

Escolar. 

Ainda nessa categoria, na visão das diretoras, existe autonomia para que esse 

documento seja moldado de acordo com a realidade local. Nesse sentido, elas elucidaram 

que o Colegiado Escolar tem importante papel no processo de construção, aplicação e 

renovação desse documento orientador. Um outro aspecto evidenciado no discurso das 

gestoras, é que falta vivência desse documento com a prática docente. 

O maior fator que interfere nesse processo é o professor itinerário, ou seja, aquele 

professor que passa um determinado tempo na escola e depois acaba sendo desligado, por 

não ser servidor efetivo. Essas profissionais partem da perspectiva que se esses professores 

fossem efetivos, o PPP seria mais ativo. Enfim, o desafio na visão das gestoras é “costurar 

todos esses nós”, para que o trabalho seja “orquestrado” da melhor maneira, nesse aspecto, 

a especialista tem papel fundamental. 

Nesses discursos, as três gestoras entrevistadas não apresentam um olhar crítico e 

sensível na construção do PPP, e isso pode ocasionar problemas para a comunidade 

escolar. Gadotti (1998), afirma que a elaboração do PPP permite uma mudança de 

concepção sobre a escola pública, em que passa de “aparelho burocrático do Estado” para 

uma escola que reflete as conquistas da comunidade. Sendo assim, é preciso repensar na 

eficiência desse documento, que reflete o passado, presente e futuro de uma escola pública 

de qualidade. 

Na categoria quatro, sobre “comunidade escolar” temos duas escolas localizadas 

em áreas tidas como periféricas da cidade, mas com o grande avanço populacional, hoje, 

encontram-se mais centralizadas; e uma escola se encontra na área central da cidade. No 

entanto, observa-se que com o avanço populacional, essas escolas recebem alunos da 

comunidade local, dos bairros vizinhos e alunos dos bairros periféricos da cidade. 

Especialmente de bairros novos, que não dispõe de estruturas escolares da rede estadual, 

que são levados para essas escolas, por meio de transporte público, com recursos do 

município. 

O perfil destas unidades escolares é parecido, todas tem seu público misto 

recebendo alunos de diferentes classes sociais cuja carência afetiva ultrapassa a carência 

econômica. Destaca-se, nesse sentido a questão da “vulnerabilidade social”, entre as três 

escolas. As diretoras afirmam que os alunos, em sua maioria, convivem no meio de 

agressões domésticas, drogas, tráfico, abuso sexual. Sobre a violência no espaço escolar, a 
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Diretora 2 (2019) declara que não há agressão física aos professores, mas, “verbalmente 

ainda tem”. Atribuem as ações dos alunos à questão de “rebeldia”, como destaca Diretora 1 

(2019) em uma de suas falas. Tentam descaracterizar a discussão neste âmbito, no sentido 

de defesa da escola pública, em especial, a que estão como diretoras. 

No entanto, destacamos, segundo expõe Moraes (2009) e Paro (2007) que a escola 

dada as diversas demandas e vínculos emocionais que aglutina em seu espaço é alvo destas 

consequências sociais. Estes, impactam diretamente no trabalho cotidiano do diretor. Para 

tanto, faz-se necessário o reconhecimento (e jamais negação!) destes para ações que visem 

a superação e/ou conscientização do mesmo - isso é parte do papel político que a escola 

deve desenvolver. 

No que cerne a rotatividade de professores, ocorre mais no início do ano com as 

designações, “[...] isso é um problema que a gente vive no Estado” (Diretora 2, 2019); 

ainda, a Diretora 3 (2019) destaca as licenças (saúde e maternidade) como uma realidade 

na escola. E, destacamos também, a fala da Diretora 1 (2019), ao afirmar que “[...] a 

rotatividade de professores interfere muito [...] quando tinha o vínculo era muito melhor! 

[...] por quê ali o professor dava uma continuidade, os alunos já conheciam. [...] era um 

ciclo, e continuava, não ficava picando, é ruim para o professor e ruim para os alunos. 

Isso reflete uma política de não valorização do professor e dos profissionais da 

educação, em que, ao invés de ter-se profissionais efetivos sob perspectivas estabelecidas 

por planos de carreira e remuneração, investe-se em ações de contratação, que anualmente 

estabelece uma rotatividade nas unidades de ensino, impedindo o vínculo social, cultural e 

político dos professores com aquela comunidade7. 

Na categoria cinco, sobre “autonomia e desvalorização” as três entrevistadas, no 

que cerne a questão financeira, relatam que no início da gestão, não possuíam dívidas, mas, 

também não tinham dinheiro (DIRETORA 2, 2019). Sem dinheiro para merenda, produtos 

de limpeza, material didático. A solução encontrada foi: “Buscamos por doações” – afirma 

a diretora, junto com sua vice (DIRETORA 2, 2019), isso pois, considerando o estado de 

vulnerabilidade citado, afirmam que, a alimentação é sempre um ponto a ser priorizado: 

“[...] tenho uma comunidade carente, priorizo a alimentação deles”. 

Outro caminho, que destacaram, foi a busca por parcerias. Houve uma união entre 

pais, alunos, professores – “[...] a comunidade abraçou e superamos as dificuldades”. Foi 

um período de muita dificuldade e sofrimento. 

 

                                                             
7 Para ampliação das discussões, sugerimos a leitura de Aguiar e Oliveira (2016). 
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Inicialmente eu não tinha recebido verba para alimentação quando eu 
entrei, em março de 2018. Até junho não tinha dinheiro. A escola não 
tinha dívida, mas também não tinha dinheiro. Eu e a vice-diretora 
corremos atrás de doações. Nós ganhamos leite, carne, nós fomos em 
varejões, nós buscamos tudo isso pra não fazer dívida. Porque se você faz 
dívida você vai comprometer um dinheiro que ainda não entrou. Então o 
que fizemos? Buscamos doações. Se você escutar um não, o não já tem, 
fomos em busca do sim. E conseguimos muito! Muito leite, muita 
verdura, conseguimos alimentação e não fizemos dívida. Quando chegou 
em junho eu tinha todo o dinheiro disponível. Eu não vivenciei aperto de 
dívidas. Eu vivenciei o aperto de não ter o dinheiro inicialmente, corri 
atrás de doações e hoje eu não tenho problemas financeiros (DIRETORA 
2, 2019). 

 

Nesse contexto, seguindo a lógica neoliberal, é clara a ausência do Estado, no que 

tange o cumprimento de suas responsabilidades sociais e as mesmas são repassadas para a 

comunidade. Essa, vai em busca de solução, e por meio de boa-vontade social, consegue 

superar a ausência do poder público. No entanto, apesar de considerarmos louvável o 

esforço dessa equipe gestora e da comunidade que a cerca, reforçamos a necessária busca 

pelo poder político, afim de que seja exigido do mesmo o cumprimento de seu dever, tal 

qual discutimos em Moraes (2009) Paro (2008,2007) e Frigotto (2006). 

A visão das gestoras quanto a parcerias é a mesma, ambas, acreditam que a escola 

cresce com parceiros. Duas das escolas possuem parcerias com Universidades, Rotary 

Club, Empresas, com a Prefeitura Municipal de Uberaba, Universidade Federal de Uberaba 

dentre outros. Apenas uma das escolas não possui parcerias neste ano. Quando estas 

“parecerias” não são com instituições públicas, configura outro movimento de 

transferência da responsabilidade do poder público para outras esferas, que significará, tal 

qual discute Lima e Gil (2017) o caminho para o fim da escola pública estatal. 

No que refere ao trabalho do gestor de acordo com o perfil da comunidade, duas 

gestoras concordam que possuem flexibilidade para trabalhar seguindo o perfil da 

comunidade local. E, uma discorda dizendo que a política pública não é voltada para esse 

fim. A Diretora 3 (2019) afirma que as diretrizes traçadas pelo governo estadual, na 

atualidade, não permitem considerar a realidade da escola e sim, o sistema como um todo. 

Julgo como sendo um retrocesso, pois os desdobramentos de atitudes diretivas e inflexivas 

podem não trazer resultados que poderiam ser de avanço para a educação. 

Outro aspecto abordado foi referente a motivação para atuação no cargo, segundo 

as três gestoras, vem da possibilidade de mudarem a realidade em que estão atuando. 

Segundo discurso da Diretora 1 (2019), a motivação vem dos “[...] meninos, só os alunos. 

Eu saber que eu estou fazendo gestão de uma escola, gestão para um grupo de pessoas que 

2782



 

está fazendo bem a eles”. E doravante, afirma a Diretora 3 (2019), a continuidade no cargo 

é a expectativa de “[...]terminar um pouquinho daquilo que a gente planejou”. 

Um dos pontos destacados pelas gestoras sobre as principais dificuldades do cargo, 

está: “Gestão de Pessoas” ou “Recursos humanos”, “Responsabilidade com o dinheiro 

público e gestar pessoas”. Ressaltaram também a vida pessoal e profissional, as três 

afirmaram não possuir tempo diante da carga horária exercida e exigida de um diretor. 

Hoje, elas conseguem, segundo afirmaram, lidar melhor com a situação. No 

entanto, destacam, segundo foi discutido por Santana, Ferreira e Lourenço (2013) e Araújo 

(2018, 2017), sobre a sobrecarga de trabalho do qual não estão preparados para 

desempenhar. Afirma a Diretora 3 (2019) que “se você não tiver um psicológico bom 

diante das dificuldades, você adoece. Porque você absorve tudo e de todos”. 

Nesse contexto, o sofrimento psíquico decorre de como cada um interpreta o 

mundo e a si mesmo e de como se organiza ou desorganiza diante disso. No aspecto 

autonomia e valorização, as três concordam que a remuneração não condiz com a grande 

responsabilidade. Também é enfatizado que a sensação de desvalorização por parte do 

governo. Buscam e vivem a valorização vinda dos alunos, dos professores, dos pais e da 

comunidade local como um todo. 

 

Vida pessoal e profissional, a gente não tem. Você não consegue fazer 8 
horas, é sempre mais. Eu não consigo almoçar em casa. Quando preciso 
sair eu sei que estou deixando muita coisa pra traz. Eu sei que estou 
sempre fazendo mais. Mas é porque eu quero, por minha escolha, e eu sei 
que não vai voltar essas horas pra mim. Eu sei disso claramente. E não 
estou sofrendo com isso, por eu gosto. Se você pensar que o gestor tem 
opção de não fazer, é porque tem alguma coisa errada. Porque não tem. 
Ele não tem tempo pra isso. Mas é uma coisa que eu escolhi. Eu faço 
porque eu gosto de fazer. Ninguém está me obrigando. Então eu faço 
porque eu quero, porque eu acho que a escola precisa. É o que eu escolhi 
pra mim. E querendo ou não a família fica um pouco a desejar 
(DIRETORA 2, 2019). 

 

Flexibilidade e diálogo são apontados também, no trabalho técnico, administrativo, 

político e pedagógico, no qual o gestor tem que conseguir executar suas funções, saber 

envolver sua equipe, motivar, respeitar suas ideias, e ao mesmo tempo fazer com eles 

acreditem na sua ideia. Nos argumentos apresentados a respeito da frustração e 

adoecimento, sob esta ótica, as gestoras, afirmam que: “Frustração não me cabe” 

(DIRETORA 1, 2019), evidenciando um discurso baseado em “superpoderes”, advindo de 

seres imaginário ou ficcionais. No entanto, os diretores escolares são seres humanos, 
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passíveis de erros, sobrecarga de sofrimento e necessário acompanhamento, tal qual 

destaca Araújo (2018, 2017). No entanto, por outro lado,  

 

Diretor é uma pessoa adoecida. Então assim, a gente adoece e não pode 
nem adoecer, porque você tem que trabalhar doente. O máximo que você 
consegue tirar é meio dia de trabalho, um dia de trabalho, isso eu te 
garanto são todos. Porque você não pode tirar mais que 60 dias de 
afastamento, porque senão você perde seu cargo. Então eu já vi diretor 
quebrar a perna, e ir de cadeira de roda trabalhar (DIRETORA 1, 2019). 

 

Discursos esses que nos provocam a repensar a intensificação do trabalho deste 

profissional da escola. Um sujeito que está submetido a uma condição extrema de 

responsabilidade, em busca de articular áreas cujos saberes não lhe são apresentados e, 

especialmente, a cuidar de vidas humanas de modo a ofertar-lhes condições de 

sobrevivência como alimentação, educação e conhecimento. Será mesmo que há alguma 

relação pedagógica cidadã nesta atuação? Ou estariam estes “super-profissionais” apenas 

articulando caminhos e meios para não permitir que a engrenagem do sistema pare? 

 

5 Considerações Finais 

Que a gestão democrática/participativa orientada pelos gestores escolares da rede 

mineira estadual de educação seja um caminho para fortalecimento de uma democracia 

mais ampla e social, que avance para patamares mais sólidos de efetivo envolvimento e 

luta para superação do individualismo e egoísmo social, é um fato. Pois só assim, 

poderemos acreditar em ações democráticas que vão além do que hoje é colocado, ou seja, 

no discurso de Coutinho (2002), o qual concordamos, a democracia deve avançar para 

deixar de ser uma “[...] arma de legitimação de chefes carismáticos que, dizendo falar em 

nome do povo, na verdade, representam os interesses da perpetuação da ordem capitalista.” 

(p. 18). Neste avanço, a escola mineira e toda a sociedade ganhará! 

Em face a essa realidade, gerir uma escola é lidar cotidianamente com as angústias 

e os desafios de todos os seus sujeitos. E ainda, no que tange as competências e habilidades 

do gestor, a formação é no âmbito pedagógico, porém gasta mais tempo no afazeres 

técnico-administrativos e financeiros. Reforçamos ainda que no aspecto pedagógico ainda 

existe uma equipe para auxiliar (pedagogo, por exemplo); o que não é evidenciado nas 

demais áreas. 

Concorda-se, por fim, com Santana, Ferreira e Lourenço (2013) no que tange às 

limitações e necessidades de atuação; apesar da SEE, ofertar cursos de formação 

continuada é notório no discurso dos diretores, que estes não condizem com as com as 
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realidades locais, pois são cursos que abordam os conhecimentos da área de gestão de 

pessoa, administrativa e financeira, e afasta-se das reais necessidades da escola.  

Ainda hoje, há quem pense que o trabalho de um gestor escolar se resume ao 

preenchimento de formulários, assinatura de documentos, participação em reuniões, 

controlar verbas, delegar funções e tarefas, gerindo toda a burocracia da escola. Nesse 

contexto, ser gestor escolar é muito mais do que isso. Pela observação dos aspectos 

analisados e considerando o atual desafio das escolas públicas e privadas, é preciso pensar 

no papel do gestor na perspectiva da gestão democrática. 
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GT 8 - Educação, Precarização e Adoecimento

TRABALHO NA UNIVERSIDADE: REFLEXÕES SOBRE A EXCELÊNCIA

ACADÊMICA E ADOECIMENTO DOCENTE

Fabrícia Sousa Montenegro1

Efigênia Maria Dias Costa 2

Resumo

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

Palavras-chave: Docência Universitária. Privatização. Relações de Trabalho.

1 Introdução

 A reforma do Estado fomentada na década de 1990 no Brasil introduziu na gestão

pública uma forte orientação gerencial com ênfase na produtividade. A disseminação desse

1 Dra. em Educação, UFPB, fabriciamontenegro@yahoo.com.br

2 Dra. em Educação, UFPB, efgeniamdc@yahoo.com.br
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paradigma definiu novas relações no interior do Estado, entre este e a sociedade civil e o

mercado.

Neste  cenário,  a  reforma  administrativa  buscou  consolidar  um  novo  desenho

institucional para a administração das políticas públicas, incorporando as práticas de gestão

tradicionalmente utilizadas na iniciativa privada como alternativa mais eficiente para busca de

resultados de excelência quanto aos serviços prestados. É um modelo mais flexível de gestão

e regulação, manifestados através de novas formas de controle,  avaliação dos resultados e

indicadores  de  desempenho  individuais  e  institucionais  sob  a  égide  da  eficiência  e  da

produtividade.

Com  este  viés  de  mercado,  o  chamado  gerencialismo  (BALL,  2006)  influenciou

decisivamente  a  gestão  das  instituições  universitárias  públicas,  que  sofreram  um  intenso

processo de privatização endógena e exógena.  Assim,  discutimos neste  texto as  possíveis

implicações inerentes ao referido processo de transposição da lógica gerencial à universidade

pública,  tendo como objeto empírico a  Universidade Federal da Paraíba,  especialmente,  o

trabalho dos docentes que exercem cargos de gestão. 

1.1 Objetivos

Através  da  análise  documental  buscamos  identificar  como  a  UFPB  incorporou  o

sentido  privado  no  seu  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  (2014-2018)  e  que

mecanismos e discursos gerenciais estão incorporados no referido documento, ou seja, como

ela organiza e operacionaliza internamente os mecanismos de gestão gerencial. 

A partir das entrevistas com quinze docentes que exercem cargos de gestão na UFPB,

tivemos a intenção de conhecer como estes sujeitos concebem esse processo de privatização

na instituição e de que forma eles têm percebido os possíveis efeitos da lógica privada no

trabalho  acadêmico  e  na  vida  destes  profissionais  dedicados  à  educação  pública  na

universidade.

2 Referencial Teórico

O  discurso  do  gerencialismo  como  tendência  hegemônica  vem  influenciando

concepções  e  práticas  organizacionais  dos  serviços  públicos  em  âmbito  mundial,  que
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incorpora a lógica da competência, produtividade e estimula o estabelecimento de contratos

entre agências públicas e privadas. Apesar de ter se desenvolvido originalmente no contexto

da  Inglaterra  e  dos  Estados  Unidos,  o  gerencialismo  tem  alcance  global,  atravessando

fronteiras  históricas  e  culturais  dos  diferentes  países,  com o apoio  ativo  dos  organismos

internacionais e agências de desenvolvimento para promovê-lo. Existe uma ampla defesa da

necessidade de realizar  mudanças  na cultura  das  organizações  estatais,  “tornando-as  mais

eficientes e eficazes, capazes de fazer mais com menos” (BALL, 2001 p. 100).

No caso do Brasil,  o gerencialismo como modelo  de reestruturação do Estado,  foi

implantado  na  gestão  do  presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  de  maneira  mais

sistematizada.  O  discurso  político  de  natureza  liberal  relacionou  a  crise  do  nacional

desenvolvimentismo ao autoritarismo e a incapacidade do Estado brasileiro, e apontou como o

caminho  mais  eficiente  e  eficaz  para  o  retorno do crescimento  econômico,  a  adoção das

estratégias  neoliberais  de  estabilização  econômica  e  mudanças  administrativas  como

mecanismo de regulação.

Para Ball (2001), “o espectro e a complexidade destas reformas são impressionantes.

Elas  tecem  um  conjunto  de  políticas  que  relacionam  o  mercado  com  a  gestão,  e  a

performatividade, transformando a natureza do próprio Estado” (p. 104). Com o objetivo de

justificar a ineficiência deste, se introduz no discurso político os princípios e as práticas do

gerencialismo,  buscando  uma  verdadeira  inserção  da  cultura  empresarial  competitiva  nas

instituições públicas (BALL, 2005).

A lógica do mercado adotada no âmbito público, tem provocado mudanças profundas

em relação a regulação do Estado, ou aquilo que Ball (2001) denomina de (re)regulação do

Estado, o que significa dizer que “novas formas de vigilância e autocontrole são instituídas”

(BALL, 2001 p. 128). Assim, o Estado tem o controle sobre a execução dos serviços através

de indicadores quantitativos de desempenho individual e institucional sob os princípios de

eficiência e produtividade. 

Nos termos de Bernstein (1996 p. 75), há uma “pedagogia invisível do gerencialismo”

que aumenta o poder de controle no âmbito administrativo e elege a racionalidade econômica,

a otimização, a eficiência como elementos nucleares dos programas de modernização estatal.
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Uma mudança  na  cultura  e  identidade  institucional   já  que  as  relações  interpessoais  são

também  transformadas  e  reconstruídas  a  partir  de  novos  valores,  novos  papéis  e  novas

relações de poder. 

Nesse contexto, Ball (2001) destaca que há um personagem central no novo cenário das

organizações do setor público. O gestor é o “herói cultural do novo paradigma” (BALL, 2001,

p.  108).  O  trabalho  do  gestor  promove  a  inserção  das  atitudes  e  culturas  nas  quais  os

trabalhadores se sentem, eles mesmos, responsabilizados e simultaneamente comprometidos,

ou pessoalmente envolvidos com a organização. 

As  mudanças  inspiradas  no  setor  privado  tocam em diversos  aspectos  da  política

pública educativa e da gestão das suas instituições como as universidades, submetendo-as a

um  “novo  ambiente  moral”  (BALL,  2001,  p.  129).  Na “cultura  del  nuevo  capitalismo”

(SENNETT, 2002 p. 14) os novos valores e princípios da economia dentro das empresas,

também se converteram em valores de referência para as instituições públicas através do culto

a flexibilidade, a meritocracia e a competitividade entre os agentes e agências estatais.

As  mudanças  identificadas  no  âmbito  da  gestão,  mesclam  formas  de  privatização

endógena  e  exógena  como  parte  de  um fenômeno  mais  amplo  e  global.  A  privatização

endógena é definida como aquela que se refere a “presença de ideias, técnicas e práticas do

setor privado com a finalidade de que o setor público se converta em um negócio e que seja

percebido como este” (BALL, 2001 p. 124). Como exemplos de privatização endógena são

evidenciados os seguintes aspectos: seleção de funcionários, formas de administração, formas

de contrato e financiamento, administração por desempenho, etc. 

Já a privatização exógena, “implica a abertura da educação pública à participação do

setor privado que desenha, administra e presta serviços a educação pública”. A privatização

exógena da política educativa pode se dar através “da secretaria, das avaliações, da pesquisa,

da formulação das políticas.”  (BALL, 2001 p. 124) talvez a questão mais importante que

envolva o tema da privatização e que Ball (2005) chama de “mecanismo chave”, consista na

relação  existente  entre  a  privatização  e  o  desempenho,  que  exige  dos  indivíduos  e  das

instituições resultados educativos e acadêmicos como produtos quantificáveis e como base

para comparação e atribuição de valor. 
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A qualidade da instituição universitária no contexto da privatização, é definida a partir

da competência e excelência, cujo critério é o atendimento das necessidades de modernização

da economia  e  desenvolvimento  social,  e  é  medida  pela  produtividade  orientada  por  três

critérios: quanto produz a universidade, em quanto tempo produz e qual é o custo do que se

produz. 

O  Programa  “Future-se”  apresentado  recentemente  pela  gestão  do  presidente  Jair

Bolsonaro, é um exemplo evidente do processo de privatização da universidade pública. De

acordo com a nota técnica publicada pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de

Ensino Superior ANDES –, “para a operacionalização do FUTURE-SE será celebrado um

Contrato de Gestão firmado pela União e pela IFES com a Organização Social que, além do

objeto, deverá estabelecer um Plano de Ação para os próximos 04 (quatro) anos do contrato,

além  de  metas  de  desempenho,  indicadores,  prazos,  sistemática  de  acompanhamento  e

avaliação  de  resultado,  indicadores  de  qualidade  e  produtividade,  dentre  outros  pontos

(ANDES, 2019 p. 2).

O FUTURE-SE altera a lógica do trabalho docente: sai o professor pesquisador e
entra o empresário do ensino. Não se refuta a importância do empreendedorismo, da
inovação, do avanço tecnológico e nem se contraria o desenvolvimento da nação sob
esse manto, o que, de fato,  já é feito pelas universidades e institutos federais  de
ensino, de forma pública e gratuita.  (ANDES, 2019 p. 11).

Para Apple (2013) é cada vez mais evidente que as universidades não têm sido capaz

de manter-se a margem “das lógicas e dos processos de gestão e racionalização que estão

mudando  quase  todos  os  segmentos  da  sociedade”  (APPLE,  2013,  p.  345),  mas  estão

desenvolvendo instrumentos que favorecem e ampliam os processos de mercantilização da

produção acadêmica e da gestão universitária.

Isto  implica  na  precarização  das  relações  de  trabalho,  que  exige  do  trabalhador  a

produção  de  resultados  rápidos,  postura  flexível  e  adaptável  segundo  as  necessidades  da

instituição  “auténtica  medida  de la  eficiencia”  (SENNETT,  2006 p.  49).  Existe,  portanto,

dentro das organizações um mercado interno que gera “riesgos de ansiedad, pues la línea

divisoria entre competidor y compañero de trabajo se vuelve difusa” (SENNETT, op.cit.).

O  trabalho  flexível,  intensificado  e  precarizado  do  professor  universitário,  trouxe

consigo um aumento significativo da jornada de trabalho, por consequência, a redução da vida
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social,  que cada vez mais está agregada à vida profissional, especialmente, com o uso das

tecnologias  e  redes  sociais,  já  que  os  docentes  continuam  exercendo  suas  atividades

acadêmicas  em  casa,  ou  em  outros  espaços  sociais,  inclusive  no  período  destinado  ao

descanso do docente. A busca pela sobrevivência e pelo êxito profissional se converteu em

uma necessidade compulsiva que escraviza o indivíduo, levando-o a trabalhar sempre mais.

De acordo com Montes e Farias (2013), há, de um lado, uma aceitação deliberada

dos professores em relação à lógica produtivista e ao mesmo tempo uma relação dialética que

transita entre o prazer e o sofrimento, mas que não é capaz de romper com essa lógica. Este

processo tem funcionado como uma “espécie de sedante, uma droga, algo que nos domina,

que ilusoriamente nos faz sentir mais potentes, ou algo que nos aprisiona na medida que nos

gera sensação de que sem este algo, não podemos sobrevier” (MONTES e FARIAS, 2013, p.

39). 

El sistema produce elevados niveles de estrés y de angustia entre los  trabajadores
(…). La línea divisoria entre competidor y compañero de trabajo se vuelve difusa.
(…) Los trabajadores  se preocupan por la pérdida del  control  de uno mismo. Y,
desde  un  punto  de  vista  psicológico,  hay  un  sentimiento  de  vergüenza  por  el
sometimiento a otros (SENNETT, 2006, p. 45-50).

O  contexto  preocupante  do  trabalho  docente  também  fez  emergir,  segundo  Ball

(2005), o que ele denomina de profissional autêntico, ou seja, aquele agente que apesar de

estar imerso nas mudanças no âmbito do seu trabalho, não permite ser transformado por elas.

Ou seja, ele permanece em conflito e questiona a valorização da excelência quantitativa da

reforma.  Para  este  profissional  autêntico,  valores  como  consciência  política,  a  moral  a

reflexão e o diálogo são mais importantes e dão sentido ao seu trabalho. Eles “luchan para

saber cómo actuar moralmente en un contexto educativo incierto y continuamente en cambio”

(BALL, 2005, p. 559).

Os docentes da educação superior são desafiados a manter a reflexão e a vigilância no

processo do seu trabalho para  que as  mudanças  na gestão  influenciada  pela  dinâmica  do

mercado,  não  sejam  capazes  de  minimizar  nos  preceitos  éticos  e  políticos  que  devem

fundamentar sua prática acadêmica.
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3 Procedimentos Metodológicos

O estudo é de natureza qualitativa que de acordo com Minayo, Assis e Souza (2005),

se preocupa com a interpretação da realidade social,  e, portanto, nos ajuda a compreender

como os professores universitários que exercem cargos de gestão explicam seus valores, seus

temores e suas esperanças  (SENNET, 2006), no contexto de mudanças do seu trabalho, ou

seja, como as interpretam e como estas interferem em suas experiências pessoais e coletivas. 

Para analisar  estas  relações  e  realidades  no contexto  universitário,  recorremos  aos

seguintes  instrumentos  de  investigação:  análise  documental  e  bibliográfica,  observação  e

entrevista. Realizamos inicialmente a revisão bibliográfica que nos permitiu mapear e ter um

suporte teórico sobre o processo de privatização da universidade pública e como ela vem

sendo  implementada.  A  construção  do  estado  da  arte  sobre  o  objeto  de  investigação  foi

importante para que pudéssemos estabelecer um marco teórico-metodológico capaz de nos

ajudar a refletir e interpretar os dados coletados durante a investigação de campo.

Em seguida, fizemos uma pesquisa documental, especialmente, a partir das resoluções

da UFPB e do seu Plano de Desenvolvimento Institucional (2014-2018). Ademais, utilizamos

a observação participante e as notas de campo para nos aproximar e registrar a realidade

vivida pelos professores sujeitos desta investigação, no seu campo de trabalho, em situações

como  reunião  de  departamento,  aulas  de  graduação  e  pós-graduação,  participação  nos

conselhos,  etc.  As  observações  foram  importantes  para  que  no  seio  da  universidade,

pudéssemos  conhecer  a  realidade  da  instituição  e  dos  docentes  que  em um contexto  de

mudanças são diretamente afetados por estas transformações. 

As entrevistas foram realizadas com docentes do quadro efetivo da UFPB e tinham o

objetivo de ouvir os professores sobre as suas experiências no campo universitário em um

cenário  que  se  imagina  gerencial  e  performativo.  Ou  dito  de  outra  maneira,  como  estes

sujeitos  pensam e explicam as  configurações  atuais  do ensino superior  nesse processo de

privatização por dentro (DIAS SOBRINHO, 2003), como avaliam a gestão, as condições de

trabalho, a política de avaliação de desempenho e como percebem as repercussões em seu

trabalho e em sua vida pessoal. 
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A escolha de docentes que assumiam cargos de gestão universitária para compor a

amostra,  se  justifica  por  serem estes,  os  sujeitos,  que  na  lógica  gerencial  têm sido  mais

exigidos,  seja  pelo  acúmulo  de  atividades,  seja  pela  responsabilidade  de  melhorar  o

desempenho  de  sua  equipe  e  os  resultados  da  própria  instituição.  Isto  significa  que  seu

trabalho tem sofrido um significativo processo de intensificação, já que estes profissionais

acumulam  além do  cargo  de  gestão,  função  de  docente,  pesquisador  e  outras  atividades

acadêmicas.  A  utilização  conjunta  destas  técnicas  de  investigação,  foi  fundamental  para

construirmos respostas mais satisfatórias aos objetivos elencados nesta investigação. 

4 Resultados

Nesta  seção do artigo  apresentamos  nossas  reflexões  sobre  os  dados coletados  na

pesquisa  de  campo,  nos  dedicando  inicialmente  a  análise  do  Plano  de  Desenvolvimento

Institucional  da UFPB (2014-2018) e, em seguida,  nossas análises a partir  das entrevistas

realizadas com os docentes. Os dados coletados se complementam, tendo em vista que através

da análise documental pudemos identificar os discursos e a lógica gerencial presente na UFPB

e como isto  tem sido  percebido pelos  docentes  no  cotidiano  do seu  trabalho  através  das

entrevistas. A seguir indicamos as análises correspondentes a partir dos dados constituídos na

pesquisa: 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018) da Universidade Federal

da Paraíba, cumpre as exigências da Política Nacional de Educação Superior, cujo discurso

gira em torno da modernização, da eficiência e da produtividade como sinônimos de melhoria

dos  serviços  prestados  pelas  universidades.  Ele  foi  organizado  em  consonância  com  o

documento  intitulado  “Desafios  e  Perspectivas  da  Educação  Superior  Brasileira  para  a

Próxima década (2011-2020)”, elaborado pelo Conselho Nacional de Educação, em parceria

com o Ministério de Educação e a UNESCO.

O  diagnóstico  realizado  para  elaboração  do  PDI  e  para  o  seu  acompanhamento,

responde às exigências do Sistema de Avaliação Institucional Lei n. 10.861 de 14 de abril de

2004. Isto confirma que a construção do PDI da UFPB não partiu de motivações internas à

universidade, mas uma experiência externa a ela, ou configuradas nos debates e discursos das

2794



atuais  políticas  de educação superior,  que defendem a modernização da gestão através da

avaliação interna e externa do desempenho acadêmico, da informatização e da privatização. 

É  possível  observar  desde  o  início  do  documento  que  a  UFPB  assume  a

responsabilidade e o compromisso de promover as mudanças necessárias à instituição, para

torná-la mais moderna e em condições de acompanhar os desafios sociais e responder com

mais eficiência às exigências do mercado de trabalho.

Desta maneira, a universidade prioriza áreas estratégicas que evidenciam a conexão do

seu  PDI  com  a  lógica,  interesses  e  necessidades  do  setor  produtivo.  Das  nove  áreas

estratégicas3 que foram definidas, pelo menos seis, estão em sintonia com as orientações do

mercado.  As áreas estratégicas da UFPB exemplificam como a universidade está cedendo

cada vez mais à racionalização produtiva e adequando seus objetivos, sua política interna e

sua proposta acadêmica  a  essa lógica,  já  que essas  áreas  podem atrair  mais  investimento

privado à universidade através de convênios com empresas para financiar as pesquisas no

competitivo mercado acadêmico.

A UFPB justifica em seu PDI a necessidade de promover mudanças no âmbito da sua

gestão. De acordo com o documento, a gestão precisa trabalhar para alcançar as metas a partir

dos  seguintes  eixos:  Consolidação  da  infraestrutura  física  e  de  equipamentos;

Desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico; Ampliação da integração com o setor

produtivo; Modernização e aperfeiçoamento dos processos gerenciais; Aperfeiçoamento das

políticas de gestão de pessoas; Internacionalização de suas atividades.

Vemos que praticamente todos os eixos que orientam as diretrizes e metas do PDI da

UFPB incorporam o discurso da modernização da universidade através de mudanças na sua

estrutura,  como também há ênfase nas ações que promovem mais integração com o setor

produtivo,  investimento  em tecnologia  e  processos  gerenciais,  além de  estabelecer  novas

exigências aos agentes através da gestão de pessoas.

O PDI também apresenta como missão da UFPB “ser uma universidade comprometida

com a excelência acadêmica e com formas gerenciais e organizacionais avançadas e eficazes,

3 Química,  Física  e  Geociências;  Engenharias;  Biologia,  Medicina,  Farmácia  e  Educação  Física;  Produção,
Agropecuária  e  inovação;  Tecnologia  da  Informação  e  Inovação  Tecnológica;  Gestão,  Direitos  Humanos;
Licenciaturas; Música, Artes e Comunicação (UFPB, 2014).
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que podem promover sua liderança no processo de desenvolvimento científico, tecnológico,

socioambiental,  econômico  e  cultural”  (UFPB,  2014,  p.  14).  A proposta  da  instituição  é

minimizar  os  condicionantes  que  limitam  as  ações  e  a  eficácia  do  desenvolvimento

institucional, e por isso, estabelece como uma das prioridades realizar periodicamente uma

“análise comparativa temporal para verificar e avaliar de forma sistemática os indicadores de

desempenho,  como também,  acompanhar  o  cumprimento  dos  objetivos  e  metas”  (UFPB,

2014, p. 36).

O PDI, ao referir-se à gestão de pessoas, também institucionaliza diretrizes, objetivos

e metas com vistas à aquisição de resultados, e por isso, implantou “ações de conscientização

do  funcionário  sobre  o  seu  papel  no  processo  de  desenvolvimento  das  competências

institucionais” (UFPB, 2014, p. 37). Ela também incluiu a política de gestão por desempenho,

com o objetivo  de executar  anualmente  o ciclo com as  fases  de planejamento,  avaliação,

verificação e seguimento do desempenho dos empregados.

Uma  das  estratégias  fixadas  para  o  quinquênio  (2014-2018)  que  contribui  para  o

controle do trabalho na universidade e que é próprio da gestão de resultados é a consolidação

do Sistema de Informatização da Gestão – SIG. O objetivo da informatização de acordo com

o PDI é a agilidade para tramitação dos processos, qualidade na comunicação e aumento da

transparência. Sem dúvida, a universidade deve utilizar sua potencialidade tecnológica para

agilizar e melhorar seus processos de gestão nos diferentes setores da instituição. O uso das

novas tecnologias no âmbito da gestão traz um perfil moderno e ágil à instituição, mas pode

cumprir também um papel de instrumento de controle e “vigilância informatizada” (SENNET,

2006 p. 49) do trabalho acadêmico.

O PDI quando se refere ao seu Projeto Pedagógico Institucional, destaca como uma de

suas prioridades à inserção regional. Esta inserção regional diz respeito entre outras questões

à busca de interação com empresas, com o objetivo de “ampliar a capacidade empreendedora

e a potencialidade de suas atividades produtivas no estado” (UFPB, 2014, p. 15). As pesquisas

desenvolvidas  no âmbito  da pós-graduação e dos  grupos de pesquisa,  são consideradas  o

caminho mais importante do processo de modernização e expansão da investigação científica

e tecnológica da UFPB, especialmente àquelas que compõem as áreas estratégicas. 
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Ademais  foi  possível  identificar  no  PDI  ações  importantes  para  construção  e

democratização do conhecimento através da sua política de assistência estudantil, expansão

dos cursos de graduação no interior do estado da Paraíba, através das modalidades presencial

e  a  distância,  melhoria  da  infraestrutura  e,  principalmente,  as  ações  de  responsabilidade

socioambiental e inclusão social que foram postas como metas no referido documento e que

precisam ser reconhecidas e valorizadas.

A seguir identificamos os desdobramentos da gestão gerencial assumida na UFPB, a

partir das concepções dos docentes sujeitos da investigação obtidas através das entrevistas.

Assim,  iniciamos  nossas  entrevistas  perguntando  aos  sujeitos  como  eles

compreendiam a privatização dos serviços públicos e como eles a identificavam no âmbito da

UFPB. As respostas revelaram que esse processo tem se concretizado na citada universidade,

sendo esta quase sempre relacionada ao processo de terceirização. As opiniões dos docentes

foram divergentes sobre esta forma exógena de privatização. 

Para alguns professores, a terceirização estava associada a uma maior eficiência dos

processos  administrativos,  já  que  os  funcionários  públicos  foram  considerados  pouco

preparados, lentos e burocráticos, inviabilizando a gestão. A contratação de funcionários via

terceirização seria uma estratégia positiva,  tendo em vista que os contratados seriam mais

ágeis, pois trariam um comportamento do setor privado para o espaço público. 

Ainda  que  muita  gente  discorde  de  mim,  acredito  que  há  setores  aqui  na
universidade que necessitam ser privatizados. Tive uma grande experiência no setor
privado antes da universidade muitas coisas funcionavam bem. Aqui é tudo muito
burocrático, lento e pouco objetivo (…). As pessoas acreditam que porque é público,
podem  levar  o  trabalho  no  seu  ritmo,  dificultando  processos,  se  acomodando.
Acredito que os servidores, poderiam ser terceirizados. Não seria uma coisa ruim.
(Professor - Diretor do Centro).

Creio que a terceirização na universidade, em algumas situações traria celeridade,
porque você contrata aquela empresa prestadora de serviço e ela vai fazer a rotação
dos seus empregados que trabalhariam como se estivessem em um espaço privado.
Daria  mais  agilidade  aos  processos.  Para  mim  seria  muito  saudável,  creio  que
devemos replicar as boas práticas de outros sistemas distintos do nosso e tentar vivê-
las (Professora – Coordenadora de Estágio).

Ficou  evidenciado  nas  falas  que  a  terceirização  foi  associada  aos  conceitos

amplamente  utilizados  pelo  setor  privado  como  agilidade,  rendimento,  flexibilidade,

competência, o que significa que de alguma maneira, o discurso gerencial que relaciona ao
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setor privado aquilo que é melhor, mais eficiente foi incorporado. Portanto, se identifica com

o que (BALL, 2001, p. 107) discute sobre o “estabelecimento de uma correspondência moral

entre o poder público e o empresarial”. 

Por  outro lado,  outros  docentes  apontam a  sua insatisfação e  resistência  quanto  a

privatização  da  UFPB  e  indicam  os  prejuízos  que  esse  processo  vem  produzindo  para

comunidade  e  inclusive  interferindo  nas  atividades  acadêmicas  como  os  estágios

supervisionados realizados no Hospital  Universitário  e na assistência estudantil  através do

Restaurante Universitário.

Recentemente, foi terceirizado o restaurante universitário. Tenho ouvido relatos dos
alunos sobre essa mudança no restaurante. Muitos dizem que o serviço e a qualidade
da  alimentação  pioraram  muito.  Isso  é  muito  triste!  Recebo  alunos  aqui  na
coordenação  dizendo  que  cancelaram  ou  trancaram  a  matrícula  porque  sem  a
assistência  estudantil,  não  poderão  permanecer  na  universidade.  (Professora  -
Coordenadora de Curso)

Nós  temos  visto  cada  vez  mais  cortes  de  recursos  para  os  laboratórios  que
necessitam funcionar. Eles ocorrem e vemos que esta redução gera uma repercussão
extremamente negativa do ponto de vista dos recursos materiais e também humanos.
Temos  um  exemplo  que  é  a  empresa  EBSERH.  É  uma  clara  privatização  dos
serviços  dentro  do  hospital  universitário.  Eles  nos  diziam:  “Vamos  colocar  a
empresa  para  administrar,  para  que  ela  resolva  os  problemas”  e,  de  repente,  a
empresa  entra  e,  até  o  momento,  não  tenho  visto  nenhuma  melhoria.  Continuo
esperando.  E  o  pior,  tem  interferido  nos  estágios  supervisionados,  pois  eles
dificultam  muito  a  presença  dos  discentes.  E  o  hospital  é  um  hospital-escola,
também tem esse objetivo (Professora - Chefe de Departamento).

Era  nosso  interesse  saber  também  como  os  docentes  percebiam  o  processo  de

privatização endógena em relação as atividades acadêmicas. Os professores reconhecem esse

processo e atribuem a ele  o aumento da produtividade nos últimos anos,  mas,  ao mesmo

tempo, justificam esta realidade como algo próprio do trabalho acadêmico. Parece que há uma

aceitação da lógica da produtividade, já que as falas de alguns docentes são carregadas de

orgulho e satisfação pelos resultados alcançados e prestígio acadêmico adquirido.

Eu já fui vice-coordenador da Pós-Graduação e depois fui coordenador. Foi uma
experiência  boa  porque nosso  programa é  excelente.  Todos  temos  um nível  de
produção  alto,  sabem  o  que  significa  a  pesquisa,  aqui  não  brincamos  de  fazer
pesquisa.  Eu já  entrei  aqui  com pós-doutorado.  Meu dia começava  às  cinco da
manhã e já  me despertava  pensando em Física.  Agora,  começo um pouco mais
tarde,  as  seis!  (risos) Tenho me dedicado  muito  a  minha área  de  investigação,
minhas publicações são em revistas internacionais. Essa é a vida do pesquisador,
faz parte esse excesso de trabalho (Professor – Chefe de Departamento). 
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Aqui há uma disputa realmente pela produção. A publicação, por exemplo, é um
aspecto decisivo para a área de Enfermagem. Serve para entrar na pós-graduação e
se não tem publicação, não entra. As coisas são vistas da seguinte forma: os que
tem mais produção são os que irão nos representar fora, para além da graduação.
Então isto é um “fantasma” que tem aqui. É uma coisa muito séria e precisa ser
analisada. Mas precisamos correr atrás se quisermos crescer na carreira (Professora
– Chefe de Departamento).

A  investigação  revelou  que  os  professores  que  assumem  cargos  de  gestão,

especialmente  os  chefes  de  departamento  e  os  coordenadores  de  curso,  apesar  de

reconhecerem o prestígio e o poder proporcionado pelo cargo, destacam que há uma perda

crescente de interesse dos docentes para assumir estes espaços na UFPB. Isto é atribuído aos

desafios a que estão submetidos, como as condições de trabalho desfavoráveis em virtude da

infraestrutura precária, sobrecarga de atividades e complexas relações interpessoais. A gestão

pode  reduzir  a  produtividade,  posto  que,  ao  assumir  a  função  de  gestor,  torna-se  difícil

alcançar  os níveis de excelência,  já que a produção acadêmica tem se tornado a principal

referência de desempenho na universidade. 

Nosso departamento já estava sem chefe há meses. Os editais eram publicados e
ninguém queria assumir o cargo. Acredito que no quarto edital eu e outra professora
nos  apresentamos. Nos  sensibilizamos  com a  situação  do  departamento,  porque
pensamos: Quem vai fazer esse trabalho? Claro que sabia que os demais professores
não queriam. É compreensível. Há também a visão de que não é fácil estar como
chefe  de  departamento,  porque você  lida  com muitos  interesses,  muito  trabalho.
Ficamos sem tempo para escrever, publicar. Além da responsabilidade que é enorme
(Professora – Chefe de Departamento do Centro de Educação).

Bom, trabalhamos muito na universidade. Eu sempre estive vinculada de alguma
maneira a gestão, mas sempre estive dando aulas, com carga horária relativamente
alta,  oriento alunos, participo de bancas,  comissões, é muita coisa.  Dedico muito
tempo da minha vida ao trabalho. E vejo isso acontecer  com outros colegas.  As
condições de trabalho são difíceis.  E acredito que consigo fazer  tudo porque sou
solteira.  Mas  percebo  que  em  um  momento  ou  outro,  alguma  atividade  fica
prejudicada.  Acho  que  esse  excesso  de  trabalho  tem afastado  os  professores  da
gestão (Professora – Chefe de Departamento).

A avaliação  entre  os  pares  que serve  de  referência  para  progressão  funcional  dos

docentes  também assume como referência a lógica do desempenho e da produtividade na

UFPB. Os professores fizeram referência a esta  política interna de avaliação,  seja porque

tiveram a experiência de serem avaliados ou avaliadores. Para eles, esse mecanismo pode ser

constrangedor, já que a Comissão de Encargos Docentes, apresenta sua produção acadêmica

construída no período de dois aos e a submete à apreciação dos colegas do departamento, o
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que representa uma exposição e serve de comparação de desempenho entre seus colegas de

trabalho. 

Organizamos  um processo  a  cada  dois  anos  e  submetemos  a  uma comissão  do
Departamento  que  confere  todos  os  documentos  comprobatórios.  Nas  reuniões
vemos que as pessoas as vezes fazem uma pontuação dez vezes maior que a mínima
exigida e outros alcançam o mínimo necessário. Quando há dois processos a serem
apreciados pelo Departamento na mesma reunião, fica até meio constrangedor ver a
diferença.  Parece  que um trabalhou menos que o outro companheiro,  quando na
realidade,  sabemos  que o mínimo alcançado  é  resultado  de  muito  trabalho,  mas
parece inevitável a comparação (Professora – Assessora de Extensão do Centro de
Ciências da Saúde).
 

Para Sennett (2006), as formas de avaliação utilizadas pelas instituições conduzem os

sujeitos a perderem o controle de si “y desde el punto de vista psicológico, a un sentimiento

de vergüenza por el sometimiento a otros” (SENNETT, 2006 p. 45), o que instaura segundo o

autor a uma espécie de trauma social.

Ficou  constatado  que  as  exigências  quanto  à  produtividade  interferem  no  tempo

acadêmico. Este fato é evidenciado nos relatos, especialmente das professoras, posto que a

política que motiva a excelência acadêmica, desconsidera o tempo necessário para construção

de um texto e as condições de trabalho que os professores possuem atualmente. A urgência

pela produção faz com que o trabalho acadêmico ultrapasse o tempo profissional e invada o

tempo que poderia ser dedicado a família, aos amigos e ao lazer dos docentes. 

Sinto que é cada vez mais complicado não levar  trabalho para casa.  Porque são
muitas responsabilidades. Tem momentos que a gente se converte em uma pessoa
antissocial  porque  recebemos  convites  para  sair,  participar  de  festa  na  família  e
muitas vezes deixamos de ir porque estamos trabalhando. As pessoas não entendem.
Eu fico muito triste quando isso acontece. Parece que fui roubada de conviver com
as pessoas que amo em função do trabalho. Por outro lado, quando deixo de fazer
algo  para  sair  e  me  divertir  me sinto  culpada  e  acabo  não  me divertindo  tanto
(Professora / Vice - Coordenadora da Pós-Graduação em Educação)

Eu vejo que esse tempo que dedico ao trabalho interfere muito na vida dos meus
filhos. Meu filho tem onze anos, quando comecei na universidade ele tinha cinco.
Muitas  vezes  eu  o levei  para  o trabalho.  Quando estou no computador,  ele  fala
alguma coisa e eu respondo algo sem sentido. Então ele se coloca na minha frente e
gira meu corpo como se dissesse: “Mãe, me escuta! Conversa comigo!” É isso! Há
um custo muito alto. E fico muito triste, arrasada mesmo (professora – Chefe de
Departamento do Centro de Educação). 

A relação do tempo de trabalho acadêmico com o tempo pessoal também foi evidenciada nos

estudos de Silva y Silva Júnior (2010). Para eles isto ocorre porque os sujeitos da investigação
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estão  submetidos  a  imposições  internas  e  externas  com seus  parâmetros  quantitativos  de

produção acadêmica que se configuram como uma “armadilha do produtivismo, ao mesmo

tempo induzido de forma heterônima ou autoengendrada pelos professores” (SILVA y SILVA

JÚNIOR, 2010, p. 230).

As falas revelaram que há uma relação tênue entre o prazer e o sofrimento no trabalho

acadêmico. As mesmas atividades que provocam sobrecarga de trabalho são muitas vezes as

mesmas  que  causam prazer,  configurando  uma efetiva  incorporação  da  nova  dinâmica  e

exigência do trabalho acadêmico na atualidade. A publicação de Silva Júnior, Seguissardi e

Silva (2010) sobre o trabalho intensificado na universidade pública, confirma isso.

Acho muito importante ser convidado para um evento, para ser parecerista de uma
revista de referência na área, isto repercute, porque você se torna uma referência na
comunidade  acadêmica.  Eu  busco  esse  reconhecimento  com a  minha  produção,
mesmo que isto  tenha um preço,  seja  cansativo,  exija  muito  tempo e  dedicação
(Professor  - Chefe de Departamento do Centro de Ciências Exatas).

Foi possível identificar em alguns professores da UFPB sinais de reflexão e resistência

a essa lógica invasiva do tempo de trabalho e da produtividade.  Mas afirmaram que nem

sempre eles conseguem, o que provoca certa frustração e arrependimento. Ademais, os casos

de  resistência  identificados  resultam  de  experiências  isoladas,  posto  que  os  próprios

professores  não  conhecem  ações  coletivas  e  organizadas  que  discutam  e  questionem  o

produtivismo acadêmico, própria da lógica gerencial.

5 Conclusões ou Considerações Finais

O discurso que orienta  a  gestão  da UFPB estão  em sintonia  com os  mecanismos

gerenciais. Apesar das críticas a esta lógica, citadas pelos docentes, os instrumentos próprios

do mercado são analisados como os mais adequados para superar os problemas da gestão, pois

a tornaria mais moderna e eficiente. As análises sobre os efeitos destas políticas no trabalho e

na vida dos professores constataram que a cultura privada inserida na UFPB, seja em sua

versão endógena ou exógena cria um cenário com novos valores,  que prioriza e inclusive

naturaliza  a  competitividade  na  vida  cotidiana  da  instituição.  A  incorporação  da  cultura

empresarial  na universidade constitui  um maior  controle sobre o trabalho dos professores

submetendo-os aos dispositivos  de avaliação,  indicadores  de desempenho e trazem efeitos

importantes para o trabalho destes profissionais e suas subjetividades.
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A condição em que se encontra o trabalho docente na universidade  oferece poucas

oportunidades  para que o professor reflita  sobre o seu trabalho.  Isto poderia  proporcionar

ações de enfrentamento fundamentadas em valores mais humanos e solidários, necessários ao

trabalho  acadêmico  e  recuperar  o  papel  social  do  professor  e  da  própria  instituição

universitária.
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Resumo 

Este artigo tem o propósito de trazer à tona as intencionalidades presentes na investida 
conservadora neoliberal-fascista que sobreveio recentemente ao Ensino Médio brasileiro, a 
qual denominamos neste estudo de “tríade ultraconservadora”: a Lei 13.415/2017 (a 
contrarreforma do Ensino Médio), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o 
Movimento Escola sem Partido.  
A partir de um discurso que exacerba a formação puramente pragmática, este movimento, 
sabendo do lugar estratégico que o Ensino Médio ocupa no processo de democratização e 
modernização de uma nação, tem buscado defender os interesses dos setores mais 
privilegiados da sociedade brasileira, oferecendo aos filhos da classe trabalhadora um 
programa de (con)formação humana elementar e instrumental com o intuito de neutralizar 
posicionamentos opositores, garantindo as condições para que o status quo não seja 
modificado, contestado ou desnaturalizado. A derrubada inconstitucional do segundo governo 
Dilma, a ampla criminalização da esquerda, dos movimentos sociais e a apologia ao ódio, que 
se caracteriza pela execração moral do oponente, associada à imposição de um programa de 
reformas que atinge direitos democráticos fundamentais e que se estende até a retirada de 
direitos trabalhistas consagrados na Constituição de 1946, são peças de uma mesma 
engrenagem que dão sustentação à tríade. Com o aporte do materialismo histórico dialético, 
objetivamos com as reflexões aqui apresentadas aguçar a consciência crítica diante de um 
conjunto de propostas anunciadas como salvacionistas do Ensino Médio, mas que, na 
verdade, representa um gigantesco retrocesso, indo na contramão da formação humana plena, 
substancial e emancipadora. 
 

 

Palavras-chave: Ensino Médio. Políticas Educacionais. Formação Humana. 

                                                             
1 Artigo elaborado a partir da pesquisa de doutorado de D. C. GOMIDE realizada no âmbito do grupo História, 
Sociedade e Educação no Brasil (HISTEDBR) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

2803



 

 

Vivemos atualmente no Brasil tempos sombrios de fragilidade da democracia e os 

ataques à educação pública não podem ser considerados fora desse contexto.  

Retrocessos históricos têm atingido incisivamente o Ensino Médio, dando-lhe uma 

nova configuração. Um triplo movimento, de viés neoliberal conservador-fascista, se 

consubstanciou numa “tríade ultraconservadora” de prerrogativas legais de consolidação de 

um modelo de formação humana para a juventude brasileira: a Lei 13.415/2017 (a 

contrarreforma do Ensino Médio), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o 

Movimento Escola sem Partido.  

 

1. A Lei 13.415/2017 (A contrarreforma do Ensino Médio) 

O primeiro movimento de ameaça à formação humana no Ensino Médio e que 

contrariou os anseios democráticos, duramente conquistados, foi a Medida Provisória nº 

746/2016 do governo federal, que recebeu o estatuto de Lei em 2017 (Lei 13.415 de 16 de 

fevereiro de 2017) e impôs uma nova organização que alterou não somente o currículo, mas 

também toda a concepção do Ensino Médio, fragilizando, em seu conteúdo, o princípio desta 

etapa da educação básica como um direito de todo cidadão a uma formação plena para a 

cidadania e o trabalho.  

O texto da lei promulgada fez diversas alterações estruturais que retrocederam nas 

políticas educacionais do Ensino Médio brasileiro, estando fundamentalmente determinado 

pela agenda globalmente estruturada da educação, uma vez que, segundo Ferretti (2018), 

alinha-se “aos postulados da Teoria do Capital Humano, bem como do individualismo 

meritocrático e competitivo que deriva tanto dela quanto da concepção capitalista neoliberal” 

(p.33).  

Segundo o mesmo autor, a reforma é justificada por seus defensores pela necessidade 

“de enfrentar, no plano educacional, os desafios postos pelas mudanças ocorridas no campo 

do trabalho e, mais amplamente, pelas transformações neoliberais produzidas pelo capitalismo 

no plano internacional” (ibidem). 

Por esse motivo, compactuamos com o entendimento de Ferreira (2017) ao definir tais 

alterações estruturais não como um movimento de reforma, mas de contrarreforma. 

Referenciando-se em Behring, a autora afirma que o conceito de reforma é uma estratégia 

revolucionária e que, portanto, não pode ser vinculado a processos regressivos: “O 

reformismo, ainda que se possa e deva criticá-lo, como o fez Rosa Luxemburgo, é um 

patrimônio da esquerda” (BEHRING, 2003 apud FERREIRA, 2017, p. 294). 
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A partir dessas considerações, Ferreira afirma que 

 
[...] o MEC apresentou uma contrarreforma do ensino médio assentada em 
argumentos sobre a importância da flexibilidade no percurso formativo do aluno e da 
necessidade de ampliar o tempo do aluno na escola como forma de provocar mais 
atratividade dessa etapa da educação básica. A avaliação do MEC é que, assim, o 
desempenho dos alunos vai melhorar já que é fraco quando comparado com outros 
países. Desse modo, a organização do ensino médio deverá ser dividida em áreas de 
conhecimentos diferentes e seguir uma base nacional comum (FERREIRA, 2017, p. 
303) 

 

A contrarreforma sancionada apresenta em seu conteúdo quatro aspectos constitutivos: 

unilateralidade, tecnocracia, autoritarismo e elitismo. 

1. É unilateral porque não foi discutida com a comunidade escolar, os professores, os 

estudantes e os especialistas da educação, sendo imposta pela força de uma medida 

provisória sem nenhum diálogo com a sociedade.   

2. É tecnocrática porque os proponentes da reforma são especialistas e técnicos das mais 

diversas áreas, restringindo-se, portanto a “atores ligados fortemente aos interesses 

privatistas e mercantis” (FERREIRA, 2017, p. 294).  

3. É autoritária porque uma Medida Provisória pressupõe constitucionalmente uma 

característica de urgência, o que não se configurou na Medida Provisória editada pelo 

MEC uma vez que, sendo uma política educacional cujo teor afeta toda a juventude 

brasileira, não poderia deixar a sociedade à margem desse processo.  

4. É elitista porque com a inclusão do ensino profissionalizante dentre as trajetórias 

possíveis, os jovens com menor renda serão fatalmente conduzidos às carreiras de 

subemprego, enquanto que os ricos poderão direcionar os estudos às áreas que almejam. 

A nova lei retrocede à profissionalização compulsória preconizada na reforma do 

Ensino Médio da ditadura civil-militar, porém com um detalhe mais nocivo: na Lei 

5.692/19712 o ensino profissional era obrigatório para todos os jovens. Na legislação atual, a 

formação profissional é direcionada aos filhos da classe trabalhadora que estudam na escola 

pública, fazendo com que o texto da lei reitere e acentue ainda mais a dualidade estrutural do 

ensino médio cristalizada na educação brasileira. 

                                                             
2 “A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 5.692/71, reconheceu a integração completa do ensino 
profissionalizante ao sistema regular de ensino, estabelecendo a plena equivalência entre os cursos 
profissionalizantes e o propedêutico, para fins de prosseguimento nos estudos. Desse modo, a Lei nº 5.692/71 
rompeu com uma tradição secular que não vinculava o Ensino Médio estritamente ao mundo do trabalho 
profissional e tornava obrigatória a aquisição de uma profissão pelo estudante, mesmo aquele que buscava o 2º 
grau apenas como caminho para o ensino superior” (NASCIMENTO; COLLARES, 2005, p.79). 
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Há de se considerar que os alunos mais pobres têm uma demanda mais imediata para 

empregabilidade e, por esse motivo, acabarão por optar por um percurso mais 

profissionalizante, enquanto que o ensino propedêutico se destinará àqueles que não 

dependem da inserção imediata e precoce no mercado de trabalho.  

Percebe-se, portanto, que ao incluir o ensino profissionalizante, a pretensão foi de 

aligeirar os jovens da classe trabalhadora para a rápida inserção mercado de trabalho enquanto 

que, em contrapartida, os mais ricos teriam perspectivas de formação mais ampliadas. Isso 

contribui para avultar ainda mais o fosso da desigualdade na sociedade brasileira, reforçando 

a ideia de que os distintos caminhos são definidos a partir da condição de classe.  

Nesse sentido, referindo-se ao pensamento de Gramsci, Bezerra (2010, p. 3) aponta 

que  

[...] para ele, o modo como o sistema educacional é organizado favorece ‘os filhos da 
burguesia’ e faz com que a escola e, conseqüentemente, a cultura se transformem em 
privilégios, relegando o proletariado a perpetuar sua condição de classe, freqüentando 
as escolas técnicas e profissionais.  
 
 

Uma das principais mudanças que a nova lei propõe é o aumento progressivo da carga 

horária de 800 horas para 1400 horas anuais, com carga horária intermediária de 1.000 horas 

anuais. Pensar na ampliação da carga horária quando o governo federal transformou a 

Proposta de Ementa Constitucional (PEC) 241/2016 na Emenda Constitucional 95/2016 em 

15 de dezembro de 2016, congelando por 20 anos os investimentos em educação, é uma 

grande incoerência. Ademais, a progressiva ampliação da carga horária do Ensino Médio de 

1000 horas para 1.400 horas, incidirá decisivamente na evasão dos estudantes trabalhadores e 

abertura para processos formativos aligeirados, em especial por meio de EAD (Educação a 

Distância), ofertados pelo setor privado.  

Há de se ressaltar que o respeito à diversidade, o diálogo, o pensamento crítico, a 

solidariedade, o trabalho colaborativo, são valores fundamentais para a construção de uma 

sociedade democrática e só podem ser desenvolvidos na interação e no contato entre os 

indivíduos. Desvincular estudantes e professores do espaço da escola é minar seu potencial 

político, expresso nos recentes movimentos estudantis, dos quais trataremos adiante. 

Associado a essa questão, o texto da BNCC homologado limitou a carga horária 

destinada a formação comum. Do total das 3.000 horas correspondentes à jornada escolar do 

ensino médio, cerca de 60% será destinada aos conhecimentos básicos e de formação geral; 

estabelecendo, assim, o acesso fragmentado aos conhecimentos substanciais. 
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Quando pensamos na ampliação dos processos formativos, não podemos nos restringir 

apenas ao tempo de permanência na escola que, no caso da escola pública, é marcada por 

profundas precariedades. Uma formação humana integral pressupõe o desenvolvimento das 

múltiplas capacidades humanas. Nas “Instruções aos Delegados do Conselho Central 

Provisório, da Associação Internacional de Trabalhadores”, Marx e Engels (1983, p. 60) 

fazem a seguinte afirmação: 

 
Por educação entendemos três coisas: 1. Educação intelectual; 2. Educação corporal, 
tal como a que se consegue com os exercícios de ginástica e militares; 3. Educação 
tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter científico de todo o processo 
de produção e, ao mesmo tempo, inicia as crianças e os adolescentes no manejo de 
ferramentas elementares dos diversos ramos industriais. 

Nesta perspectiva, o conceito marxiano de educação está pautado em três dimensões 

indissociáveis: a intelectual, que corresponde a aquisição do conhecimento científico e 

cultural; a corporal, enquanto desenvolvimento físico; e, a tecnológica, enquanto domínio de 

princípios gerais necessários ao manejo dos diversos ramos industriais. 

Para Marx, a formação da classe trabalhadora jamais esteve dissociada da práxis 

política. Desta forma, poderíamos inferir que a concepção marxiana de educação tem uma 

quarta dimensão implícita: a dimensão política e o efetivo exercício da práxis social (Maciel, 

2015). 

É fato que o desenvolvimento humano omnilateral não pode ser posto em prática 

numa escola reduzida em tempo e com uma concepção restrita de formação humana. O lócus 

privilegiado de seu desenvolvimento é a educação integral, o que é completamente diferente 

do tempo integral. Educação integral é educação que visa à formação da pessoa humana em 

suas múltiplas capacidades3. 

No que se refere à flexibilização da grade curricular, o currículo do novo Ensino 

Médio será definido pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular), aprovada pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) no dia 04 de dezembro de 2018 e homologada pelo MEC em 14 

de dezembro de 2018, e por itinerários formativos, a saber: linguagens, matemática, ciências 

da natureza, ciências humanas ou formação técnica profissional.  

O grande engodo dessa propositura é que os itinerários formativos oferecidos pelas 

escolas serão definidos pelos estados em conjunto com os Conselhos Estaduais de Educação e 

                                                             
3Para maior aprofundamento do tema, indicamos: MACIEL, A.C.; JACOMELI, M.R.M.; BRASILEIRO, T.S.A. 
Fundamentos da educação integral politécnica: da teoria à prática. Revista Educação e Sociedade, 
Campinas, v. 38, nº. 139, p.473-488, abr.-jun., 2017. 
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as escolas não serão obrigadas a oferecer todos os itinerários formativos. Nesse sentido, 

Ferretti declara:  

 

Não deve ser descartada a possibilidade, em face do atual contexto econômico e 
político do país, de que seja limitada a referida flexibilização dos itinerários 
formativos pelos estados, na medida em que, de acordo com o espírito da Lei, os 
Conselhos Estaduais de Educação de cada ente possam ser, de certa forma, 
pressionados para oferecer prioritariamente, ou em maior número, itinerários 
formativos mais afinados com a perspectiva dos interesses econômicos, quais sejam, 
os referentes às áreas das Ciências Naturais, Matemática e Linguagens e Educação 
Profissional, alinhando-se com a expectativa de melhoria dos índices obtidos pelos 
jovens brasileiros nas avaliações de caráter internacional como o Pisa (FERRETTI, 
2018, p.29). 

Por isso, a ideia de que o aluno terá liberdade de escolher o seu itinerário formativo, na 

verdade, é uma falácia. O aluno, sobretudo o dos setores mais populares, seguirá o itinerário 

possível e isso caracteriza um empobrecimento e um cerceamento de possibilidades futuras. 

Além disso, inferimos que a oferta do ensino técnico em detrimento do científico será 

fatalmente priorizada, na perspectiva de forjar a força de trabalho capaz de suportar em 

silêncio a regra da superexploração.  

Se há conteúdos consagrados que são fundamentais para a formação humana do 

jovem, não faz nenhum sentido levá-lo a escolher, especialmente numa idade em que não é 

possível fazer uma escolha consciente, ainda que todas as áreas lhe sejam oferecidas. Escolher 

tão prematuramente, sem ter acesso a todas as possibilidades, restringe a formação e torna-a 

precária, além de levar uma grande parte da juventude a viver, ao final do Ensino Médio, um 

drama pela escolha compulsória ou precipitada, ampliando assim as dificuldades para superar 

o abismo das desigualdades sociais.  De acordo com Nosella (2016), 

... por que jogar no colo do jovem que ainda não alcançou em cultura geral e 
desenvolvimento psicológico a maturidade básica a escolha do campo científico e 
profissional? Quais os critérios e as condições dessa decisão prematura? A 
consciência dos adolescentes nessa faixa etária é aguda, vibrante, sensível e atenta 
ao que está no entorno, entretanto, é ainda embaçada, vacilante e sujeita às 
‘tentações’ do imediato, refratária, muitas vezes, aos objetivos de longo alcance e ao 
duro trabalho do estudo (NOSELLA, 2016, p.109). 

O Ensino Médio, da forma que é estruturado, sob a base da escola capitalista, não é o 

momento de escolhas profissionalizantes que atendam as demandas do mercado, uma vez que 

os jovens precisam passar primeiro por uma educação ampla a fim de conhecer minimamente 

cada uma das disciplinas. Se há atualmente muitos jovens que concluem o Ensino Médio sem 

ainda ter clareza de qual carreira a seguir, como lançar sobre eles a responsabilidade de uma 

decisão tão prematura? 
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Antes de formar profissionais, é necessário formar o ser humano dando-lhe o amplo 

acesso às formas mais desenvolvidas dos conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos 

que a humanidade já produziu. De acordo com Saviani (2005, p. 14),  

 
[...] a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber 
sistematizado. Vejam bem: eu disse saber sistematizado; não se trata, pois, de 
qualquer tipo de saber. Portanto, a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e 
não ao conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado; 
à cultura erudita e não à cultura popular. 

 

Vale ressaltar que um ganho importante da LDB de 1996 foi o reconhecimento do 

Ensino Médio como etapa da educação básica, isto é, com formação básica comum a todos, 

indistintamente. Quando este percurso é substituído por itinerários de escolha, a concepção de 

Ensino Médio como educação básica e como educação que assegura a formação básica 

comum a todos é colocada em xeque, constituindo-se na negação do direito de acesso ao 

conhecimento socialmente construído. E não se trata de defender a escola conteudista. A 

formação humana a que nos referimos se fundamenta no conceito da omnilateraridade 

entendida como  

[...] a chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades produtivas e, ao 
mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de consumo e prazeres, em que se 
deve considerar, sobretudo, o gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais, e dos 
quais o trabalhador tem estado excluído em consequência da divisão do trabalho 
(MANACORDA, 2010, p. 96). 

 
A escola burguesa visa somente formação unilateral, que é a preparação para o 

trabalho alienado, restringindo a formação à preparação do homem para ingresso no mercado 

de trabalho. Desta forma, a formação humana fica restrita ao domínio de uma técnica. Os 

conhecimentos não têm conexão com a vida, tornando o homem um ser alienado e apolítico.  

No que se refere ao quinto itinerário formativo (educação profissional técnica), a lei 

abre a possibilidade de contratação de profissionais com notório saber que poderão ministrar 

conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, sem a necessidade de 

formação pedagógica. 

Esta prerrogativa abre um grave precedente4, pois representa uma desvalorização do 

profissional que se formou na área, indo na contramão de um processo histórico e consagrado 

                                                             
4 Destaca-se que, no Estado de São Paulo, o deputado Rodrigo Moraes do DEM (Partido Democratas) 
apresentou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 839/2016, que define o notório saber para além do 
ensino técnico profissionalizante, estendendo para a educação básica regular e dando um salto na precarização da 
educação. A justificativa é que, dada a dificuldade de encontrar professores titulados e licenciados interessados 
em lecionar, a possibilidade de oferecer as disciplinas do currículo oficial a professores sem formação específica 
para tal, seria uma alternativa para diminuir o impacto da falta de professores licenciados nas escolas da rede 
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que culminou na determinação expressa no PNE de que todo profissional, para ser professor, 

deveria cursar um processo formativo especifico.  Representa, sobretudo, uma desvalorização 

daquilo que os profissionais da educação têm intrinsecamente, que é o estudo do processo de 

ensino-aprendizagem e da didática; além de representar a redução de oportunidades de 

trabalho para professores concursados e licenciados. 

Quanto ao novo currículo para o Ensino Médio, evidencia-se o enfraquecimento do 

conjunto de disciplinas do Ensino Médio. As únicas disciplinas que serão obrigatórias nos três 

anos serão Língua Portuguesa e Matemática, pois tem caráter instrumental e estão 

relacionadas às avaliações externas como Saeb, Ideb e Pisa5. Sobre isso, Ferretti sustenta: 

 

Essa prescrição é justificável, de um lado, porque são componentes curriculares cujo 
domínio interfere na aquisição de conhecimentos e, segundo o espírito da Lei, no 
desenvolvimento de competências e habilidades, concernentes a outros componentes 
curriculares. Têm, portanto, forte caráter instrumental. No entanto, é necessário 
atentar para o fato de que as avaliações internacionais em larga escala, como o Pisa, 
focam precisamente sobre tais componentes, além dos relativos às ciências. Tal 
enfoque diz muito sobre as intenções da reforma, pois traz para o âmbito dessa um 
elemento importante da Base Nacional Comum Curricular, ou seja, aquele que 
inspirou uma das facetas de sua constituição, o Common Core, ou Núcleo Comum, 
defendido por grandes empresários brasileiros participantes do Movimento pela Base 
Nacional Comum, Núcleo esse que orientou a reforma da educação nacional do 
governo Obama (FERRETTI, 2018, p. 30). 

Ainda no tocante ao currículo, existe uma questão capciosa no texto sancionado. Na 

MP 746/2016 as disciplinas de filosofia, sociologia, arte e educação física haviam sido 

excluídas. Em função de uma série de críticas, essas disciplinas aparecem novamente na lei, 

mas não com o mesmo estatuto de Língua Portuguesa, Matemática e Inglês6, e sim com a 

indicação genérica da obrigatoriedade, possibilitando interpretações subjetivas. O texto da lei 

fala apenas em estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. 

Com esse estatuto, o estudo e a pesquisa nessas áreas, que são fundamentais na 

formação do aluno, poderão ser diluídos em outras disciplinas haja vista que incluir estudos e 

                                                                                                                                                                                              
estadual de ensino. É fato que o referido PL representa um ataque à qualidade da educação pública que é 
destinado aos filhos dos trabalhadores, a quem, sob o capitalismo, só é oferecida as primeiras letras e a mínima 
instrumentação para o trabalho precário. 

5Saeb - Sistema de Avaliação da Educação Básica ; Ideb - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica; Pisa 
- Programme for InternationalStudent Assessment – Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. 
 
6 É importante destacar a subalternidade à hegemonia lingüística do mercado. O Brasil, cercado de países de 
língua espanhola, tinha na Lei 11.161/05 a garantia de oferta desta língua como primeira língua estrangeira a ser 
oferecida no percurso formativo do Ensino Médio. Com a contrarreforma do Ensino Médio do governo Temer, a 
lei que priorizava a língua espanhola é revogada, alçando a imponente língua inglesa à exclusividade na segunda 
língua. 
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práticas não é a mesma coisa que incluir disciplina. Isso faz com que a nova lei do Ensino 

Médio revogue tacitamente a Lei 11.684/20087 que garantia a obrigatoriedade dessas 

disciplinas como componente curricular nos três anos desta etapa da educação básica.  

Podemos inferir que a medida insidiosa de incluir ‘estudos e pesquisas’ está vinculada 

ao entendimento, pelos grupos reacionários, de que a filosofia e a sociologia são disciplinas 

subversivas justamente por questionar a naturalização dos fenômenos e das relações sociais, 

incomodando aqueles que se interessam pela manutenção da ordem vigente. 

Nos últimos tempos, temos observado que as bases estruturais do governo brasileiro 

têm assumido princípios dogmáticos, autoritários, hierárquicos e sistêmicos, neutralizadores 

de consciências para manter a ordem. E o resultado disso é o que vemos com a nova lei do 

Ensino Médio: uma política educacional que favorece a elite enquanto que a maioria amarga o 

estreitamento da sua formação básica. Na luta de classes, combater os objetivos nefastos de 

uma educação que preconiza a desigualdade de oportunidades, mutila e sonega o 

conhecimento aos estudantes de baixa renda, retirando-os da escola pela vertente da 

profissionalização precoce, requer a formação da consciência crítica.  

 

2. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

No que se refere ao segundo movimento da tríade, Rodrigues e Coutinho (2017) 

afirmam que a construção da BNCC, em conjunto com os mecanismos de mensuração dos 

resultados educacionais do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica), são 

...instrumentos estratégicos no processo de implementação do Projeto de Educação 
em curso no Brasil. Em outras palavras, criam-se os mecanismos de gestão da 
educação nacional com vistas a dar direção ao desenvolvimento do trabalho 
pedagógico levado a cabo pelos trabalhadores da educação, sobretudo pelos docentes 
(idem, p. 895). 
  

As autoras apontam que a BNCC, tanto na sua elaboração quanto em seu conteúdo, se 

articula com o projeto de educação em curso essencialmente a partir de dois aspectos: o 

caráter antidemocrático da elaboração do documento e o destaque ao direito à 

aprendizagem, em oposição ao direito social da educação, como preconiza a Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 205. 

                                                             
7A Lei nº 11.684, DE 2 DE JUNHO DE 2008, altera o art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas 
obrigatórias nos currículos do Ensino Médio. 
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Embora o documento tenha sido objeto de consulta pública para buscar legitimidade, 

as consultas foram puramente formais a segmentos do campo educacional, dando uma 

aparência de processo democrático. Não há indicação das fontes e dos autores que deram 

sustentação teórica ao documento da Base, podendo ser classificada, como bem apontou 

Dantas (2018), como um documento ‘apócrifo’.   

Porém, é possível identificar nas entrelinhas o “cérebro” que tem articulado tais 

mudanças.  Segundo Freitas (2013, p.124), o Movimento Todos pela Educação tem assumido 

o protagonismo na definição de políticas públicas de educação favoráveis aos interesses dos 

empresários que compõem o movimento: 

 [...] O cérebro desta ideologia é o Movimento Todos pela Educação, que é uma 
agremiação constituída e financiada por grandes empresários destinada a criar uma 
legislação favorável a suas teses e a afetar a política pública. Declara-se apartidário ou 
suprapartidário, mas sempre que pode coloca seus seguidores em postos chaves do 
governo.  

Segundo análise de Silva (2018), a BNCC tem característica prescritiva, que reduz e 

simplifica o currículo: 

Uma listagem de objetivos sequenciados temporalmente, como acabou constando do 
documento da BNCC é expressão de uma dimensão regulatória e restritiva e reforça a 
ideia de que se trata de algo que conduz a uma formação sob controle (ibidem, p. 45).  

 

É fato que tal direcionamento representa uma tendência internacional de centralização 

curricular, objetivando uma indesejável homogeneização cultural que viabilize avaliação em 

larga escala externa, promovendo a responsabilização docente e gestora pelos resultados de 

aprendizagem. Trata-se, portanto, de um processo de institucionalização definitiva dos 

exames nacionais que privilegiam respostas pragmático-mecânicas; ou seja, considera-se 

apenas o ‘produto’ e não o ‘processo’; reduz-se o ensino a simples treino diante de testes 

padronizados. 

Ademais, não podemos ignorar a existência de interesses econômicos por trás desses 

movimentos de submissão definitiva do Brasil à condição de um país dependente, 

subdesenvolvido e que na divisão internacional do trabalho, ocupa as posições que requerem 

menor qualificação, ancorando-se, para isso, no discurso da adequação das escolas ao mundo 

do trabalho. 

No entanto, quando políticas públicas caminham na direção da desqualificação do seu 

povo, propondo um processo de formação humana instrumental, adaptativo, alienado e 
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subordinado ao mercado e, portanto, unilateral, a própria soberania nacional passa a ser 

comprometida. 

Segundo a concepção marxiana, a formação humana plena jamais se concretizará 

plenamente sob o capitalismo requerendo, portanto, outro projeto de sociedade que resgate a 

integralidade da atividade humana (Marx e Engels, 2007, p.107). Nesse sentido, Marx afirma 

que sob o modo de produção capitalista, a educação tenderá a manter seu caráter unilateral, 

porém esta não é a única possibilidade de formação humana. É possível avançarmos no 

campo da formação humana para além da formação unilateral ainda no capitalismo, para um 

estágio qualitativamente superior. Dar esse salto de qualidade, no sentido de ir além, requer a 

apropriação das objetivações mais elevadas do gênero humano sistematizadas nos clássicos 

das ciências, das artes e da filosofia. Dominar esse conhecimento faz parte de um processo 

mais amplo que implica na incorporação das conquistas anteriores, inclusive daquelas que se 

desenvolveram de maneira gigantesca na sociedade capitalista, alcançando níveis mais 

elevados de formação humana. 

 

3. O Projeto Escola sem Partido 

Na esteira dessas considerações, o terceiro movimento da tríade ultraconservadora é o 

projeto Escola sem Partido, criado em 2004 e de autoria do advogado Miguel Nagib, e que 

ganhou notoriedade em 2015 quando projetos de lei inspirados no movimento começaram a 

ser apresentados e debatidos em inúmeras câmaras municipais e assembléias legislativas pelo 

país, bem como no Congresso Nacional, defendendo a intensificação dos instrumentos de 

controle sobre o trabalho docente. Representa, portanto, uma verdadeira ameaça persecutória 

à liberdade de cátedra dos professores.  

O Projeto defende a neutralidade ideológica nas escolas de educação básica, partindo 

do pressuposto que o professor deve se restringir a transmitir os conteúdos mínimos que 

possam ser aferidos por ampla testagem. Através de site específico8, o movimento oferece 

suporte para que pais e alunos monitorem e identifiquem “práticas de doutrinação” nas 

atividades docentes para denunciá-las. Nesse sentido, o projeto busca formar uma base de 

ativistas que, unificados pelo discurso do ódio, organizem e publicizem, sobretudo nas redes 

sociais, ataques públicos à esquerda e às suas lideranças. O Projeto teve repercussão por 

vários estados e municípios onde tramitam projetos de lei contendo os postulados alinhados 

                                                             
8 www.escolasempartido.org 
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ao ideário do movimento. Segundo Rodrigues e Coutinho (2017) “o Projeto Escola sem 

Partido apresenta estreita consonância com os objetivos da política educacional que se 

vinculam ao estreitamento do currículo expresso na Base Nacional Comum Curricular [...]” 

(p. 900). 

Os apologistas deste movimento dizem que trata-se de “uma iniciativa conjunta de 

estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das escolas 

brasileiras, em todos os níveis:do ensino básico ao superior”9. Porém Frigotto (2017) alerta 

para o seu sentido ideológico e político ao criminalizar as concepções de conhecimento 

histórico e de formação humana que interessam à classe trabalhadora. Ressalta ainda que 

posicionamentos de intolerância e ódio com os movimentos sociais, em particular o 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), estão na base de sustentação do 

movimento, bem como o ódio aos movimentos de mulheres, de negros e de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transgêneros. O autor faz ainda a seguinte consideração: 

 
O Escola sem Partido expressa o epílogo de um processo que quer estatuir uma lei 
que define o que é ciência e conhecimentos válidos, e que os professores só podem 
seguir a cartilha das conclusões e interpretações da ciência oficial, uma ciência 
supostamente não neutra. Para isso, manipula até mesmo o sentido liberal de política, 
induzindo a ideia de que a escola no Brasil estaria comandada por um partido político 
e seus profissionais e os alunos seres idiotas manipulados (ibidem, p.29) 

 
Por detrás do discurso da pseudoneutralidade ideológica está o ataque frontal à escola 

pública como espaço de formação humana e de convívio democrático. Assim, o movimento 

procura exterminar da escola qualquer sentimento de valorização e respeito à diversidade e à 

liberdade de pensamento e de expressão, obstaculizando aos estudantes da escola pública que 

adquiram consciência de classe e que possam instrumentalizar-se para a luta política contra 

toda e qualquer forma de exploração. Ao contrário, a intenção do Projeto é “a conformação e 

a perpetuação da sociedade de classes” (SOUSA E SANTOS, 2019, s/p) 

Ao condenar e reprimir os professores de expressarem seu pensamento e análise crítica 

da realidade, o movimento desqualifica sistematicamente a função docente e promove o 

esvaziamento do ensino e de seus conteúdos, rejeitando qualquer possibilidade de confronto 

de visões de mundo, de concepções científicas e de métodos pedagógicos que contribuem 

para o desenvolvimento da capacidade de ler criticamente a realidade, formando assim 

sujeitos autônomos.  

                                                             
9 Disponível em: <http://www.escolasempartido.org/quem-somos/>. Acesso em: 05 mar 2019. 
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Quando retira do professor o direito de expressão do pensamento, o projeto do Escola 
sem Partido está privilegiando a relação de alienação e opressão que remete a 
subjetividades normalizadas/serializadas. O silenciamento do professor é mais uma 
tentativa de evitar qualquer produção de linhas de fuga e/ou subjetividades 
singularizadas (SANTA BÁRBARA; CUNHA; BICALHO, 2017, p. 112) .  

 

Abaixo, resgatamos as reflexões de Paulo Freire, intelectual duramente atacado pelo 

movimento, que nos anos 1980 já nos alertava a respeito da irracionalidade criadora de mitos, 

defendendo, na contramão, a necessidade da visão crítica e dinâmica do mundo para a 

transformação da realidade e libertação dos homens. 

Diante de um “universo de temas” em contradição dialética, os homens tomam 
posições contraditórias; alguns trabalham na manutenção das estruturas e outros, em 
sua mudança. Na medida em que cresce o antagonismo entre os temas que são a 
expressão da realidade, os temas da realidade mesma possuem tendências a serem 
mitificados, ao mesmo tempo que se estabelece um clima de irracionalidade e 
sectarismo. Este clima ameaça arrancar dos temas sua significação profunda e privá-
los do aspecto dinâmico que os caracteriza. Numa tal situação, a irracionalidade 
criadora de mitos converte-se, ela própria, em tema fundamental. O tema que se lhe 
opõe, a visão crítica e dinâmica de mundo, permite “des-velar” a realidade, 
desmascarar sua mitificação e chegar à plena realização do trabalho humano: a 
transformação permanente da realidade para a libertação dos homens (FREIRE, 1980, 
p.29). 
 

Os desdobramentos das recentes políticas nefastas, austeras e regressivas sobre o 

Ensino Médio; provocados pelas investidas da tríade ultraconservadora, tem provocado, 

talvez, o mais tenso debate da história das reformulações desta etapa da educação básica. 

Destacamos aqui a mobilização dos estudantes secundaristas que ocuparam mais de 

1000 escolas no ano de 2016, buscando abrir diálogo com o governo sobre a imposição da 

contrarreforma. É fato que o movimento evidenciou que parte dos jovens brasileiros 

encontrou na discussão da reforma do Ensino Médio uma causa: a defesa do que entendem ser 

um Ensino Médio de qualidade. A juventude impressionou o Brasil ao mostrar a força e a 

resistência política daqueles que sobrevivem diariamente os desafios de uma sociedade 

desigual, racista e violenta; e seria uma oportunidade democrática para o governo federal 

dialogar com os estudantes secundaristas sobre uma mudança tão profunda na educação 

brasileira. Porém, o caminho não foi o do diálogo, mas sim da repressão e intimidação, 

forçando os estudantes e desocupar as escolas. 

Outra importante mobilização da juventude ocorreu em 2018, anteriormente a 

aprovação da BNCC do Ensino Médio, quando o MEC agendou um calendário de cinco 

debates públicos em todas as regiões do país. A audiência pública que discutiria o documento 

na Região Sudeste, agendada para o dia 08 de agosto na cidade de São Paulo, foi cancelada 
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depois que um protesto, contrário à reforma do ensino médio e contra a versão posteriormente 

aprovada da Base, interrompeu o debate.  

Soma-se a este cenário nefasto, a limitação dos investimentos em educação imposta 

pela Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016; a flexibilização da CLT 

decorrente da reforma trabalhista (Lei n. 13.467/2017), já aprovada, que liquida com a 

proteção mínima do trabalhador e suas organizações sindicais, precarizando ainda mais as 

condições de trabalho dos jovens, entregues à lógica voraz do mercado; e a reforma da 

Previdência que está em discussão e que ampliará o tempo de trabalho e reduzirá o valor das 

aposentadorias. É, portanto, nessa conjuntura que as políticas educacionais recentes devem ser 

entendidas. 

Seria possível um governo dar formação profissional de qualidade aos jovens, quando 

suas normativas legais caminham na direção de acentuar a precarização do trabalho e das 

condições de vida da classe trabalhadora?  

 
 

Considerações finais 

Percebe-se, por tudo que foi exposto, que, do ponto de vista formativo, tanto a 

contrarreforma do Ensino Médio como também a BNCCEM e o Projeto Escola sem Partido, 

buscam, articuladamente e para além de competências cognitivas elementares, a conformação 

dos sujeitos às novas demandas do capital. 

Nesta conjuntura, é mister insistir na organização política para resistir à conjuntura, 

em toda sua virulência. A contrarreforma do Ensino Médio, a BNCC e o Projeto Escola Sem 

Partido não podem ser consideradas isoladas do atual contexto de ataque à formação humana 

da juventude, impondo um modelo formativo que colide frontalmente com os princípios da 

omnilateralidade, para a qual nos posicionamos afirmativamente. 

 Cabe-nos, no enfrentamento, mobilizar fóruns de discussões, criar canais de diálogos 

entre as escolas e as redes de ensino, organizar protestos, ocupações, dentre outras 

ferramentas de busca de garantia do direito a uma formação plena no Ensino Médio, 

enfrentando coletivamente os ataques que estão por vir. E nesse contexto, não é demais 

reiterar: Ninguém solta a mão de ninguém ! 
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O FETICHE DA AUTOEFICÁCIA E DA RESILIÊNCIA:   
A DESIGUALDADE EDUCACIONAL NA LÓGICA MERITOCRÁTICA   
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Resumo 

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

Sob o prisma de organismos internacionais, a exemplo da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), desde os anos de 1960 e, com 

maior ênfase após os anos de 1990, as reformas educacionais, mediante avaliações em 

larga escala, vão se configurando em instrumento de gestão e controle em prol da 

propalada melhoria da qualidade educacional e diminuição da evasão e abandono 

escolar.  

A tese de Pereira (2016) intitulada: “O Pisa como parâmetro de qualidade para 

as políticas educacionais no Brasil e na Espanha: pressupostos epistemológicos” revelou 

que as competências socioemocionais, em particular a resiliência e autoeficácia, 

elementos-chave para a adaptação dos indivíduos à lógica da sociedade contemporânea, 

estão subsumidas às prescrições do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(PISA)4 para o sucesso escolar.  

Neste prisma estudos divulgados pela OCDE (2017) a partir de resultados do 

Pisa, em 2015, ao associar um bom desempenho escolar à resiliência, permite inferir 

que esta está relacionada à conclusão dos estudos, embora fatores como renda familiar, 

condições de empregabilidade e condições econômicas familiares também influenciem. 

Destarte, na sociedade contemporânea, condições estruturais, econômicas e culturais 

evidenciam forte desigualdade social, consubstanciando-se, no campo educacional em 

processos diversos de aprendizagem, em parte, pela condição de vulnerabilidade de 

determinados indivíduos.  

 

1.1 Objetivos 

Perscrutar as políticas educacionais para o Ensino Médio, última etapa da 

educação básica, no que concerne à melhoria da qualidade educativa, particularmente 

aquelas desencadeadas sob orientação dos organismos multilaterais, tais como 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e Pesquisa Internacional 

sobre Ensino e Aprendizagem (TALIS)5, idealizados e coordenados pela OCDE. Tais 

                                                           
4 Programme for International Student Assessment, em inglês, consiste numa avaliação trienal e cíclica 
nas áreas de ciências, matemática e leitura que tem como alvo adolescentes de 15 a 16 anos, independente 
da série em que estejam cursando. 
5 Teaching and Learning International Survey, em inglês, é um survey realizado por meio de 
questionários aplicados junto aos professores e diretores do segundo ciclo do ensino fundamental, e tem 
como amostra 200 escolas por país, selecionando 20 professores em cada uma delas. No caso do Brasil, a 
investigação se deu em escolas municipais, estaduais e privadas. 
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reformas centram-se no fetiche da autoeficácia e da resiliência, enquanto superadoras 

das desigualdades educacionais na lógica da meritocrática. 

 

2 Referencial Teórico 

A noção que subjaz às políticas educacionais contemporâneas para o combate ao 

fracasso escolar centra-se no discurso de produtividade, eficiência e eficácia, cuja lógica 

mercadológica reflete o controle do mercado na esfera pública. Característica esta, 

necessária aos interesses estratégicos e ideológicos do capital com vistas à manutenção 

de seu poder exploratório, configurando-se em formas de gestão, evidenciada nos 

processos de tomada de decisão e controle, que no interior da esfera educativa se 

concentra nos procedimentos de avaliação, sejam estes em grande escala, tais como o 

PISA e a TALIS, ou ainda, em âmbito nacional, a exemplo do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM)6, ao associar a eficácia à capacidade individual de  adaptação e 

superação de adversidades. 

A pesquisa TALIS, elaborada pela OCDE (2009), tem como eixo central para a 

prática docente a formação de indivíduos competentes (professores e alunos). Para 

tanto, assinala-se que no processo de ensino e aprendizagem a habilidade docente de 

realizar escolhas adequadas para atingir os objetivos propostos, bem como estimular os 

educandos e desencadear resultados favoráveis ao processo educativo, é ponto central. 

Por sua vez, a autoeficácia diz respeito ao que a pessoa acredita ser capaz de 

desenvolver. Quando um professor tem êxito neste certame diz-se que ele é autoeficaz. 

Trata-se de estabelecer metas para si mesmo no esforço a ser investido em determinada 

tarefa, sendo perseverante na superação de eventuais fracassos, pois, ao acreditar em 

suas potencialidades e elevar suas expectativas pode-se atingir os seus objetivos com 

maior facilidade.  

Em contrapartida, se não houver crença em suas próprias potencialidades, o 

indivíduo será incapaz de dominar suas emoções e, tampouco colocar em prática as 

habilidades em prol do alcance das metas estabelecidas. Sobre tal aspecto Bzuneck 

(2000) afirma que: 

No contexto escolar, as crenças de autoeficácia tanto de professores como de 
alunos situam-se entre as mais estudadas e fazem parte do conjunto de muitas 

                                                           
6 O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, para avaliar a qualidade do ensino médio no país. 
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outras crenças que influenciam poderosamente o que e como um indivíduo 
percebe, compreende, aprende e realiza. (BZUNEC, 2000, p.1). 

 
  Portanto, cumpre recordar que em análise anterior Landini e Pereira (2015) 

criticaram a proposição de que ao professor caberia garantir o desenvolvimento da 

capacidade de perseverar, enfrentar desafios, acreditando em sua potencialidade, ao 

mesmo tempo em que deveria ser, ele mesmo, capaz de desenvolver a crença em suas 

ações e no desempenho dos alunos. Dito de outra forma, a responsabilidade pelo 

sucesso ou insucesso de seus alunos recai sobre o professor, excluindo-se uma análise 

capaz de abarcar as condições econômicas e políticas que fazem da escola um espaço 

conflituoso no qual a desigualdade econômica e, consequentemente, cultural e 

simbólica, tem papel central, embora ignorado.  

Para Rutter (1999) o termo resiliência está relacionado à capacidade de 

superação que o indivíduo demonstra diante de situações estressantes e adversas. Desse 

modo, esse termo, originário da física, indica a capacidade de um objeto suportar 

pressões é incorporado pela psicologia como capacidade de superação nas situações 

adversas.  

Por seu turno, Aráuz (2013, p.76) define resiliência como “[...] habilidades, 

destrezas ou capacidade que as pessoas têm para sobrepor-se a situações ou 

circunstâncias que lhes são adversas”. Estudos do mencionado autor, ilustram a 

importância da resiliência nos processos de aprendizagem, ao afirmar que um em cada 

dez alunos que vive em condições desfavoráveis consegue se sair bem na avaliação 

PISA por conseguir priorizar técnicas facilitadoras para a aprendizagem.  

Relatórios da OCDE, com base no PISA, destacam a resiliência como um dos 

aspectos mais importantes para a superação das dificuldades de aprendizagem dos 

alunos (OCDE, 2007). Portanto, o problema central para assegurar maior eficácia no 

processo de ensino-aprendizagem concentra-se na capacidade do indivíduo que vive em 

situação de vulnerabilidade suplantar as adversidades e ter bom desempenho. 

Ademais, para a OCDE (2017) o senso de pertencimento e engajamento dos 

alunos são aspectos essenciais no desenvolvimento da resiliência, posto que 

“Adolescentes que sentem que fazem parte da comunidade escolar são favoravelmente 

mais capazes de obter melhores performances acadêmicas e mais motivados na escola.” 

(OECD, 2017, p.5. Tradução livre).  

2822



 

 

Em linhas gerais os conceitos de resiliência e autoeficácia concernem à 

capacidade dos indivíduos em acreditar e se organizar para agir de modo à consecução 

de determinado objetivo, superando dificuldades. Destarte, um professor autoeficaz e 

um aluno resiliente são as características mais expressivas para o sucesso e eficácia 

escolares na análise da OCDE.  

Ambos os conceitos se assentam na teoria social cognitiva, atribuindo aos 

indivíduos papel ativo no processo de aprendizagem e na superação de dificuldades. Em 

contrapartida, nessa acepção não se considera que o meio social é permeado por 

contradições e processos de produção das desigualdades. Nesta lógica, prevalece a 

noção da adaptação do sujeito ao meio social como aspecto norteador da educação 

escolar.  

Cumpre ressaltar a responsabilização que se coloca sobre o indivíduo no 

processo de aprendizagem e superação de dificuldades que são, em muitos casos, 

sociais, particularmente no caso do Pisa, explicitando-se, portanto, uma tendência de 

valorização unilateral da experiência perceptiva dos sujeitos como modelo de 

apropriação do conhecimento científico. Nesta perspectiva, a realidade concreta deixa 

de ser considerada como fenômeno real, social, e construída historicamente para se 

tornar expressão do sentido individual que os sujeitos dão ao experienciado.  

  Nesse prisma, enfatiza-se, portanto, a compreensão da realidade como fruto do 

conhecimento humano subjetivamente posto. Não obstante, a problemática consiste no 

fato de que a individualização, a valorização da subjetividade isolada, ignora e não 

considera a historicidade do humano-social. Nessa perspectiva, as relações de poder no 

interior e fora da escola, são transmutadas em dominação simbólica. Conforme assevera 

Pierre Bourdieu: 

 
É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e 
conhecimento que os ‘sistemas simbólicos’ cumprem sua função política de 
instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem 
para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica) 
dando reforço da sua própria força que as fundamentam e contribuindo assim, 
segundo a expressão de Weber, para a ‘domesticação dos dominados’.  
(BOURDIEU, 2007, p. 11). 

 

  Responsabilizar professores e alunos individualmente, tanto pelo sucesso, como 

pelo insucesso escolar, obscurece as relações de força que, no interior da escola, são 

colocadas em ação por meio das práticas pedagógicas. Essas por sua vez acabam por 
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amplificar o peso da cultura dominante na consideração da cultura “correta”, verdadeira, 

tornando invisíveis as causas reais do insucesso, qual seja:  a desigualdade social, que se 

concretiza, entre outros campos, na prática escolar reificada. 

  Na contemporaneidade, mediada pela própria necessidade do sistema capitalista, 

a escola passa a ser central no discurso de democratização, desencadeando políticas 

educativas que estimulam o crescimento de matrículas, tal como exarado na Lei de 

Diretrizes e Base da Educação n.º 9394/96 (BRASIL, 1996) ao estabelecer a ampliação 

da idade obrigatória, abarcando a faixa etária dos 4 aos 17 anos de idade, a partir da 

Emenda Constitucional 05/2009 (BRASIL, 2009), bem como pela contribuição da Lei 

nº 12.796 (BRASIL, 2013) ao dar nova redação ao Artigo 5º LDB, ressaltando-se como 

direito público subjetivo o acesso à educação básica obrigatória, nela incluída o Ensino 

Médio.  

 
Art. 5o O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 
ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. (BRASIL, 
2013).  

 
Em conformidade com Cury e Ferreira (2010, p.133) “Esta situação revela o que 

vem a ser direito público subjetivo: o poder de exigir um direito previsto na lei”,  na 

medida em que o poder público deve oferecer a todos, inclusive aos que não tiveram 

acesso à idade própria, escola básica, obrigatória e gratuita dos 04 aos 17 anos de idade. 

Tal como esclarece Duarte (2002): 

 
[...] a função de se prever de forma expressa na Constituição que um 
determinado direito é público subjetivo é afastar, definitivamente, 
interpretações minimalistas de que direitos sociais não podem ser acionáveis 
em juízo, nem gerar pretensões individuais. Trata-se de uma figura que vem 
reforçar o regime já existente, além de constituir uma baliza para a melhor 
compreensão dos direitos sociais, sob o prisma do seu potencial de 
efetividade. (DUARTE, 2002, p. 117). 

 
Posto que o Ensino Médio tem se constituído historicamente como a etapa da 

educação que mais marcadamente tem refletido as desigualdades socioeconômicas e 

culturais a serem superadas, o foco do presente artigo privilegiará a análise dessa etapa 

da educação básica.  

Sobre o ensino médio cumpre destacar a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 

que aprovou o Plano Nacional de Educação – PNE, a partir do qual foram definidas 10 
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diretrizes, que devem guiar a educação brasileira nesta década, ao mesmo tempo em que 

se estabeleceram 20 metas a ser cumpridas no prazo de sua vigência (2014-2024).  

Neste âmbito, merece destaque a Meta 3 - Universalizar, até 2016, o 

atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, 

até o final do período de vigência do plano (2014-2024) a taxa líquida de matrículas no 

ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento) (BRASIL, 2018, p.57). 

Não obstante, Oliveira (2007) adverte sobre as disparidades educacionais ainda 

presentes: 

[...] a desigualdade existente hoje não é mais a mesma e nem ocorre nos 
mesmos termos da que ocorria no passado. Setores mais pobres reprovam 
mais, evadem mais, concluem menos, o mesmo ocorre com negros e 
meninos, mas, mais importante que isso, aprovam mais, permanecem mais e 
concluem mais do que em qualquer outro momento de nossa história 
educacional, ainda que permaneçam como os     setores mais excluídos. 
(OLIVEIRA, 2007, p. 682). 

 

Esses aspectos são corroborados quando se toma como referência os dados 

divulgados no “Anuário Brasileiro da Educação Básica” (2018), cujos resultados serão 

explorados na sequência.   

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Trata-se de uma abordagem qualitativa e quantitativa, por meio de pesquisa 

bibliográfica e documental com particular atenção à Meta 3 estabelecida no Plano 

Nacional da Educação: “Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 

população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de 

vigência do plano (2014-2024) a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% 

(oitenta e cinco por cento) (BRASIL, 2014); do “Relatório do 2º Ciclo de 

Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação” (BRASIL, 2018), bem 

como elementos elaborados pela OCDE a partir da Pesquisa TALIS e do PISA, 

cotejados à luz dos postulados de Bourdieu, dentre outros. 

 

4 Resultados 

Dados divulgados no “Anuário Brasileiro da Educação Básica” (2018) indicam 

que o número de jovens entre 15 e 17 anos que se encontravam fora da escola, em 2005, 

2014 e 2015 se consubstanciam na parcela mais expressiva em relação às demais 

apresentadas (Gráfico 1).  
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 Gráfico 1: Número de crianças e jovens fora da escola por faixa etária: (2005, 2014-2015) 

 
Fonte: Todos pela Educação (2018, p.14). 

 

Os dados revelam que em 2005 a parcela dos jovens na faixa etária dos 15 aos 

17 anos que se encontravam fora da escola correspondia a 2.199.995, passando a 

1.713.569 em 2014 e 1.543.713 em 2015, respectivamente. Isso significa dizer que 

embora se tenha ampliado o acesso e permanência dos estudantes na última etapa da 

educação básica, ou seja, no Ensino Médio - haja vista a considerável diminuição do 

número de estudantes que se encontram fora da escola -,  esses dados são  insuficientes 

para garantir o padrão de qualidade almejado e expresso no Plano Nacional de 

Educação - PNE (BRASIL, 2014). 

Segundo o “Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano 

Nacional de Educação” (BRASIL, 2018) (GRÁFICO 2), no que concerne ao percentual 

da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava a escola, ou que havia concluído 

a educação básica, traz elementos importantes para pensar um dos aspectos mais 

marcantes no ensino médio, qual seja: a evasão e o abandono escolar.  

GRÁFICO 2: Percentual da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava a escola ou havia 
concluído a educação básica: Brasil – 2004-2017 

 
Fonte: Brasil (2018, p.60). 
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Com base em estimativa do Programa Nacional de Amostra a domicílio 

Contínua (Pnad-c), no período compreendido entre 2012 a 2015 retrata-se que houve no 

Brasil um avanço de 2,2 pontos percentuais (p.p) próximo a 0,4 p.p. ao ano, com 

cobertura escolar de 91,3% em 2017, não obstante, “[...] cerca de 900 mil adolescentes 

estão fora da escola e não concluíram a educação básica” (BRASIL, 2018, p.60). 

Em conformidade com informações do relatório acima, embora tenha havido 

uma trajetória de crescimento ascendente no atendimento à população de 15 a 17 anos 

no período analisado, não se conseguiu atingir a Meta 3 quanto à universalização do 

atendimento da população na faixa etária para o ano de 2016.  

  Importante mencionar que para compreender as desigualdades educacionais e 

não atendimento das expectativas de formação escolar para população na faixa etária 

prevista para o ensino médio, ainda que exista a oferta, utilizou-se no “Anuário 

Brasileiro da Educação Básica” (2018, p.10) o indicador de Nível Socioeconômico 

(NSE), composto por sete níveis, indicativos das condições socioeconômicas dos 

estudantes, a saber: Muito Baixo; Baixo; Médio-Baixo; Médio; Médio-Alto; Alto e 

Muito Alto. O NSE foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 2014 e se consubstancia em relevante 

instrumento de análise das desigualdades educacionais.  

A partir desses critérios a análise do “Relatório de Monitoramento do Segundo 

Ciclo das Metas do PNE” (BRASIL, 2018) indica que as desigualdades de cunho 

educacional são mais expressivas entre os grupos socioeconômicos, sobretudo quando 

se considera o critério de renda (Gráfico 3).  

O referido gráfico, por sua vez, ilustra o percentual da população de 15 a 17 anos 

de idade que frequentava a escola ou havia concluído a educação básica, por quartil de 

renda domiciliar per capita no período de 2004-2015. 

A análise desses dados aponta vantagem de 14,2 p.p. em 2015 para os 25% mais 

ricos, em relação aos 25% mais pobres. Embora após 2012 evidencie-se que a 

desigualdade por quartil de renda não tenha demonstrado reduções adicionais, pode-se 

afirmar que na série histórica 2004-2015 denota-se uma considerável redução das 

desigualdades no período, passando de 23,4 p.p. em 2004 para 14,2 p.p. em 2015, 

(BRASIL, 2018, p.64). 
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GRÁFICO 3: Percentual da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava a escola ou havia 
concluído a educação básica, por quartil de renda domiciliar per capita – Brasil – 2004-2015 

 
Fonte: BRASIL (2018, p.65). 

 

  No entanto, tal como indicado acima, o simples acesso não assegura igualdade 

de condições. Esses elementos podem ser corroborados quando se analisa a correlação 

entre matrículas e NSE (Tabela 1), identificando-se que apenas 0,6 % das matrículas 

estão relacionadas aos que possuem NSE muito baixo, ao passo que as relacionadas 

àqueles com NSE médio e médio alto somam 62% das matrículas. 

 
Tabela 1- Matrículas na Educação Básica por Nível Socioeconômico (2016) 

 
Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar MEC/Inep/INSE- Elaboração Todos pela Educação (2017, p.10). 

   

Os dados acima expostos nos ajudam a pensar as diferenças socioeconômicas 

que ainda marcam não somente a realidade brasileira, mas que se fazem presentes, em 

maior ou menor incidência em todos os continentes. 

2828



 

 

Embora a redução da desigualdade seja um problema de escala planetária. No 
Brasil, [...] o grupo 1% mais rico concentra 28% da renda do País. Tal 
cenário reflete-se no nosso sistema educacional, uma vez que o nível 
socioeconômico dos alunos pode impactar os resultados educacionais. 
Como há ausência ou pouca intencionalidade nas políticas públicas para a 
equidade, nossos resultados são muito desiguais e baixos, levando o País aos 
últimos lugares das avaliações internacionais. As chances de um país 
reverter processos de segregação, distribuir renda, implementar políticas 
de saúde e segurança, melhorar a qualidade de vida estão diretamente 
ligadas à capacidade de ofertar Educação de qualidade para todos. 
Assim, assegurar o direito à aprendizagem é um eixo estruturante para 
as políticas sociais como um todo [...] (MONTEIRO; CRUZ, 2018, apud 
TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018, p.11, grifos nosso). 

 

Desse modo, faz-se necessário trazer à luz das reflexões os postulados de Pierre 

Bourdieu e Passeron (2014) quando alertam para o fato de que as ações pedagógicas na 

escola reproduzirem, dissimuladamente, a distribuição do capital cultural da sociedade 

de classes, contribuindo para reproduzir as relações simbólicas de força e poder. Nesta 

acepção, a escola se consubstancia em instituição marcada por contradições e também 

como espaço de luta entre os diferentes setores da sociedade, na medida em que em sua 

função formativa estão contidos os mecanismos de produção e transmissão dos bens 

culturais e do conhecimento historicamente acumulado. 

Nesse contexto, significativa parcela dos jovens alunos de classes menos 

favorecidas econômica e culturalmente são limitados à escolaridade básica e, quando 

ascendem aos níveis mais avançados muitas vezes não conseguem lograr desempenho 

satisfatório nos estudos, em parte por fatores pessoais e em particular pela forma como a 

escola trabalha os conteúdos, levando à repetência, abandono e evasão.  

Desse modo, a evasão escolar, fenômeno histórico na educação mundial, tem 

sido tratada com prioridade por diversos organismos multilaterais e governos, tendo em 

vista a necessidade de garantir processos formativos que resultem em maior crescimento 

econômico.  

Ainda que não haja consenso na literatura internacional entre as distinções 

acerca do abandono escolar e da evasão escolar, a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2002) define (dropout) abandono ou evasão 

como sinônimos, referindo-se aos alunos que deixaram de frequentar uma etapa 

específica da educação escolar, sem obter, portanto, uma primeira certificação, tratando-

se, portanto de um conceito mais abrangente, pois permite considerar uma maior 

número de problemas relacionados a não permanência na escola.  
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 Tal como destaca a Comissão Europeia, embora se trate de uma decisão pessoal, 

o abandono se caracteriza por um processo multifatorial, que varia de país a país  

(COMISIÓN EUROPEA/EACEA/EURYDICE/CEDEFOP, 2014, p.35-36).  

No Brasil, o abandono escolar, segundo definição do “Anuário Brasileiro da 

educação Básica” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018), diz respeito à situação na qual 

o aluno deixa de frequentar a escola no ano letivo corrente, ao passo que por evasão 

escolar compreende-se a situação na qual ele deixa de frequentar a escola e não retorna 

no ano subsequente.  

Dados sobre evasão escolar no ensino médio, no caso brasileiro apontam que o 

país mantém taxas de evasão significativas, em especial no primeiro ano do ensino 

médio com taxa média de 13 %, fator ainda mais acirrado no meio rural, com taxas de 

abandono em torno de 15% no primeiro ano dessa etapa de ensino. Exceção para o 

ensino privado em que os maiores índices se concentram no segundo ano dessa etapa, 

com índices crescentes. 

 

Tabela 2: Evasão escolar no Ensino Médio no Brasil (2012-2015) 
Ensino Médio 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
Brasil 
 
 
 

Total 13,4 11,8 7,8 12,9 11,5 6,9 12,9 12,7 6,8 
Rural 15,3 13,8 7,2 14,6 12,8 6,7 14,2 13,5 6,5 

Urbana 13,3 11,8 7,8 12,8 11,4 6,9 12,8 12,7 6,8 

Privada 3,4 5,3 1,8 3,4 5,4 1,6 3,7 6,0 1,4 
Pública 14,6 12,9 8,8 14,2 12,5 7,8 14,2 13,7 7,6 

Fonte: MEC/INEP. Elaboração dos autores 
 

  A diminuição de investimentos relacionados às políticas sociais por parte do 

Estado, com grande ênfase no campo educacional, tem levado a condições cada vez 

mais precárias em termos de salários, investimentos em infraestrutura e materiais, 

formação de educadores, entre tantos fatores. Essas políticas, por enfraquecer os 

educadores em seu conhecimento, baixa formação, pouco tempo de preparo de aulas, 

atendimento de um número elevado por turma, acaba por fortalecer a reprodução de 

conteúdo e formas de ensino que não privilegiam a atenção aos que têm menor acesso à 

cultura por possuírem menores condições socioeconômicas. Nesse sentido, a 

incapacidade de acompanhar o que é ensinado leva ao desinteresse, reprovação e, por 

fim, ao abandono. 
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A constatação dessa situação implica considerar que não são os educadores e 

professores os responsáveis por tal fracasso, mas sim as condições desencadeadas por 

meio de políticas restritivas. Nesta perspectiva, as proposições que partem dos 

organismos multilaterais tendem a reforçar os interesses dominantes, estimulando a 

elaboração de políticas educativas que indicam como saída para o fracasso escolar, 

precursor da evasão, a necessidade de professores e alunos superarem as condições 

restritivas por meio de maior engajamento e senso de superação. 

 

5 Considerações Finais 

A escola, ao se afirmar como neutra acaba por conduzir os processos de ensino 

de modo a desconsiderar as diferenças sociais, econômicas e, em especial, as culturais. 

A igualdade formal obscurece as desigualdades, sendo os conteúdos, os métodos de 

ensino, e a avaliação, mecanismos de perpetuação das desigualdades. Isto implica no 

fato de que o ensino pressupõe um conjunto de saberes os quais estão relacionados ao 

patrimônio cultural, o que está predominantemente relacionado às classes cultas. O que 

se ensina na escola se faz com uma linguagem que é própria à cultura dominante. A 

cultura dominante se impõe, deste modo, tornando-se arbitrária, deixando à margem 

aqueles que não a dominam. Essa situação desfavorece alunos que vivem em situação 

de vulnerabilidade social, com menor poder aquisitivo e menor capital cultural.  

Esses elementos podem ser analisados a partir das contribuições de Pierre 

Bourdieu acerca das distinções entre classes e grupos sociais com menor acesso à 

cultura e bens simbólicos. Bourdieu (2012) refere-se ao fato de que os estudantes 

herdam de seu meio não apenas hábitos e atitudes, mas também o bom gosto, o domínio 

de conhecimentos culturais. A essa assimilação de formas de ser, padrões de conduta, 

gostos, ele denomina habitus.  

As crianças dos meios mais favorecidos não devem ao seu meio somente os 
hábitos e treinamento diretamente utilizáveis nas tarefas escolares.[...] elas 
herdam também  saberes (e um savoir- faire), gostos e um ‘bom gosto’ [...] O 
privilégio cultural torna-se patente quando se trata de familiaridade com 
obras de arte, a qual só pode advir da frequência regular ao teatro, ao museu 
ou a concertos [...] (BOURDIEU, 2012,p.45). 

 

O habitus familiar terá grande peso na forma como os atores adquirem novos 

conhecimentos, importando mais do que a escolarização dos pais o acesso que possuem 

em termos de bens simbólicos e culturais. 
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A não desistência escolar exige da escola uma postura positiva no estímulo de 

competências que permitam o aluno perseverarem. No entanto, faz-se necessário 

investigar em que medida o abandono dos estudos está relacionado ao perfil 

biopsicosocial dos alunos para, posteriormente, investirmos em ações mais eficazes em 

termos de desenvolvimento de condições que favoreçam a resiliência.  

Os processos de inclusão educacional consistem não apenas em inserir os alunos 

no ambiente educativo, mas, acima de tudo, possibilitar que mantenham-se integrados e 

ativos no processo educativo. Isto significa considerar as condições sociais, culturais e 

simbólicas que caracterizam o conjunto dos alunos em sua genericidade e singularidade. 

  Análises exortativas da expressão singular dos alunos, sem vínculo com sua 

particularidade, sua condição no quadro das distinções econômicas, sociais e culturais, 

são nada profícuas para a melhoria da qualidade educativa. Isso significa considerar 

como elemento central das práticas pedagógicas e educativas potencialidades, 

limitações, características cognitivas, história de vida, capital cultural dos alunos como 

expressão das condições político-econômicas.  

A saída para a superação do fracasso e ineficácia escolares não é tarefa apenas 

do educador e professor. Perpassa os legisladores, os “fazedores” de propostas 

curriculares e intelectuais, assim como também a comunidade escolar e seu projeto 

político pedagógico. Nesse sentido, cabe aos educadores não a culpa pelo fracasso, mas 

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

 

 
Palavras Chave: Interdisciplinaridade; Atitudes; Pedagógicas; Formação Educacional do Trabalhador  
 
 

Abstract: The article aims to discuss the Public Policies of Educational  Training of the Worker 
based on the public policies implemented by the Ministry of Labor and Employee on the social and 
professional qualification under the perspective lived in my long years as teacher and technician 
active in the activities of monitoring and supervision of these actions in loco It can be said that the 
attempt to define this experience as a motivational source for the improvement of educational 
practices implemented in the classroom in the professional training courses that currently minister 
in educational institutions in Uberlândia / MG. In which I use the contextualization and the 
interdisciplinarity between the disciplines to amplify the educational formation of the worker. The 
competitive and capitalist world that presents many facets that need to be explored so that the 
meanings attributed to it can be understood. The educational practices lived through new 
knowledge produced not in the center of the disciplinary territories, but in the spheres where the 
worker is, assuming, in this way, characteristics of border knowledge. The educational training of 
the worker is in permanent construction, it is with this purpose to build him a better understanding 
and contextualization of the disciplines taught and, mainly, to think of it as pedagogical attitude, for 
the educational formation of the worker committed to overcome the fragmentation of the school 
knowledge. 

 
Keywords: Interdisciplinarity; Attitudes; Pedagogical. Worker's Education 
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As visões de natureza, sujeito, conhecimento e real, e laboradas na 

modernidade, a centralidade da relação entre políticas educacionais e a superação das 

desigualdades; a relação entre as formas de pensar os coletivos como desiguais e de 

pensar o Estado e suas políticas; como a presença afirmativa dos coletivos feitos 

desiguais ressignifica a produção das desigualdades na história de nossas sociedades; 

em que padrões históricos tem se dado a produção dos diferentes em desiguais; em 

que fronteiras esses coletivos reagem a esses padrões; como suas lutas por justiça, 

igualdade e diversidade ressignificam o Estado, a esfera pública, as políticas, suas 

análises e sua gestão. Já cumpriram seu papel criativo e estruturador e estão sendo 

revistas.  

Com base em experiências profissionais vividas como professor e técnico nos 

Ministérios da Educação e Ministério do Trabalho e Emprego, busco tornar esta 

experiência em fonte motivacional para o melhoramento das práticas educativas 

implementadas em sala de aula nos cursos de formação profissional que atualmente 

ministro nas instituições de ensino em Uberlândia/MG. Nas quais utilizo a 

contextualização e a Interdisciplinaridade entre as disciplinas para ampliar a formação 

educacional do trabalhador. 

 
01/1991 a 08/1996 – Ministério da Educação 

Cargo:  DAS – Direção e Assessoramento Superior  

Principais atividades:  Responsável Pelo Recursos Humanos - SEPESP/MEC - 

Supervisão. Seminários e fóruns em cada estado e município para início dos estudos, 

escolha do local, termo de transferência de áreas para construção do CAICS, 

sensibilização das comunidades e demais atores sociais. Controle da Prestação de 

contas – capacitação das equipes para formalização dos trâmites e preenchimento dos 

formulários, documentos e demais instruções para fins de aprovação da prestação de 

contas para órgãos de controle e fiscalização nas esferas estaduais/municipais e 

federais.   

 

09/1996 a 12/1998 – Programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

no Brasil 

Cargo: Consultor Técnico 

Principais atividades: Acompanhamento e monitoramento da aplicação de 

recursos e metas estipuladas para cada estado/município. Treinamentos e capacitações 

para aperfeiçoamento das equipes de Engenheiros responsáveis e educadores. 

Seminários com os temas de grande relevância para o desenvolvimento das ações de 
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educação e mobilização das entidades locais para a importância e necessidade do 

engajamento com os profissionais que conduz os trabalhos. 

 

11/1999 a 11/2009 – Ministério do Trabalho e Emprego 

Cargo: DAS – Direção e Assessoramento Superior 

Principais atividades: Atuando na equipe técnica do Departamento de 

Qualificação (DEQ), novos marcos referenciais adotados no Plano Nacional de 

Qualificação -PNQ, particularmente quanto às diretrizes principais: Desenvolvimento 

Político - conceitual, articulação institucional, efetividade social e política, qualidade 

pedagógica, monitoramento, supervisão e avaliação do Planos Territoriais de 

Qualificação PLANTEQ's e Projetos Especiais de Qualificação - PROESQ's. 

Responsável pela prestação de contas dos estados e municípios, respostas aos órgãos 

de controle: CGU, TCU, Ministério Público, Policia Federal. Treinamento e formação 

de equipes para atuar em cada estado/município. Oficinas de Trabalhos para 

implementação de normas e aplicações que regem o Ministério do trabalho e as ações 

de Educação Social e Profissional. Supervisão in loco nos locais de ações de educação 

tais como: Sistema “S” e demais entidades Ong’s 

 

Para Hall (1999), avanços na teoria social e nas ciências humanas provocados, 

sobretudo, pelo pensamento de Marx, Freud, Saussure, Foucault, o impacto de 

movimentos sociais, as revoltas estudantis, as lutas pelos direitos civis, os movimentos 

revolucionários e os movimentos pela paz tiveram um efeito desestabilizador sobre as 

ideias da modernidade, particularmente, na maneira de como o sujeito e sua relação 

com o real são pensados. 

 

 

 

 

A subjetividade humana se reorganiza e outras maneiras de se perceber, de 

perceber o real se apresentam. Como parte de um todo, em que se conhecendo essas 

partes se conhecem e se percebe-se como um ser integral. A concepção de sujeito 

racional, centrado no eu, com uma identidade estática cede lugar para uma concepção 

de sujeito flexível, paradoxal em processo de recriação constante em consonância com 

o mundo atual permeado por crises de diversas ordens. 
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Encontramo-nos diante de um extraordinário momento: turbulência 

nas ideias e nas construções intelectuais, fusões de disciplinas, 

redistribuirão de domínios de saber, crescimento do sentimento 

profundo de incerteza, consciência cada vez mais forte, do sujeito 

humano estar implicado no conhecimento que produz. 

Temos o sentimento acentuado da insuficiência dos velhos métodos 

científicos baseados na compartimentação, na fragmenta - ção, na 

redução ao simples e ao lógico matemático. Temos o sentimento 

que algo envelheceu irremediavelmente nos métodos que 

conheceram o sucesso, mas que hoje não podem mais responder ao 

desafio global - diversificado, multiplicado – da complexidade. 

(MORIN, 2003, p. 7) 

 

Nesta nova concepção, aqueles que trabalham com Educação, são instigados a 

pensar em novas maneiras de produzir conhecimento que possibilitem explorar aspectos 

dos fenômenos educativos, até agora, abandonados pelo pensamento moderno. Para isso, é 

necessário estabelecer parcerias teórico-metodológicas que possibilitem construir novos 

olhares.  Segundo Fazenda: “A compreensão do conceito de interdisciplinaridade deve ser 

ampliada, não apenas colocado uma visão simplista, onde o único objetivo seria a 

integração/relação entre as disciplinas. Ela ganha mais sentido no movimento que vai além 

da busca de conexões entre conteúdos, mas visa a interação do aluno – professor, aluno – 

aluno, escola – família, etc.” (FAZENDA, 1979).  

 

A abordagem interdisciplinar 

 

Entre as abordagens que ganham força a partir da década de 70, pode-se destacar a 

Interdisciplinar. O prefixo Inter desloca a Interdisciplinaridade do centro dos territórios 

disciplinares e a instala nas bordas. Ela está destinada a mover-se nas fronteiras de 

territórios estanques e separados procurando descobrir, brechas e permeabilidades no 

espaço do “entre” que permitam estabelecer novas relações. E fica evidenciado nas 

palavras de JAPIASSU: “O objetivo utópico do interdisciplinar é a unidade do saber” e vai 

mais longe ao reconhecer que a “Interdisciplinaridade não é algo que se ensine ou que se 

aprenda, mas algo que se vive” e considera que “é fundamentalmente uma atitude de 
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espírito. Atitude feita de curiosidade, de abertura, de sentido de aventura, de intuição das 

relações existentes entre as coisas e que escapam à observação comum” (JAPIASSÚ, 

1979, p. 15).  

 

 

Fourez (2001) ressalta que a tentativa apressada de compreender 

Interdisciplinaridade como interação entre duas ou mais disciplinas, não é suficiente para 

explicitá-la. A Interdisciplinaridade apresenta inúmeras facetas que necessitam ser 

exploradas para que os sentidos atribuídos a ela possam ser compreendidos. Para 

(LENOIR, 2001) ela pode ser comparada a uma esponja, que absorve, pouco a pouco, as 

substâncias que encontra, sua metamorfose constante, garante-lhe atualização, 

flexibilização e trânsito entre territórios estanques, no entanto ao assumir configurações 

distintas, não apresenta contornos definidos o que impede defini-la com precisão. 

 

A consulta a diversos autores (LENOIR, 2001; FOURREZ, 2001; FAZENDA, 

2003; SOMMERMAN, 2006) demonstra que a Interdisciplinaridade é uma noção 

recente na cultura ocidental. O questionamento social a respeito do papel 

desempenhado pela Ciência no mundo contemporâneo, a fragmentação do saber e o 

aumento de disciplinas científicas provocaram desconforto nos meios científicos no 

início do século XX e anunciaram a necessidade de haver reformulações na maneira 

como o conhecimento era produzido, organizado e disponibilizado. Pombo (2005) e 

Santomé (1998), ao analisarem a trajetória da Interdisciplinaridade, fazem referência a 

Ortega y Gasset que em 1930, sintonizado com o momento histórico, publicou A 

Rebelião das Massas, uma crítica contundente à fragmentação do conhecimento e à 

arrogância dos especialistas. 

Os debates a respeito da Interdisciplinaridade, no entanto, se tornaram mais 

presentes na comunidade acadêmica, após a 2ª Guerra Mundial, frutos principalmente 

do impacto causado pela destruição de Hiroxima e Nagasaki e pela descoberta das 

atrocidades cometidas em campos de concentração. A Ciência Moderna, além da face 

criativa, revelou sua outra face: a destrutiva, urgia repensar o papel que a ela estava 

desempenhando no mundo contemporâneo. Além de promover o desenvolvimento 

tecnológico, era necessário que também se comprometesse com suas consequências. 

Para isso, as disciplinas científicas não poderiam ser mais territórios isolados, 

produtores de saberes incomunicáveis, guiados por regras e éticas próprias. Era 

necessária uma ligação mais explicita e coerente com o contexto e isso seria possível, 
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caso houvesse diálogo entre as disciplinas científicas e entre elas e outras formas de 

conhecimento, como a Arte, Filosofia, Religião e Tradição. 

 

Em 1968, os movimentos estudantis na França questionaram as maneiras de 

organização do Ensino Universitário Francês e também explicitaram a insatisfação 

com a fragmentação do conhecimento. Os questionamentos ganharam as ruas e 

cobravam mudanças urgentes. Autores que se dedicam ao estudo e a pesquisa 

interdisciplinar, (FAZENDA, 1979; SANTOMÉ, 1998; SACHOT, 2001) salientam 

que a década de 70 foi um marco no desenvolvimento do pensamento interdisciplinar. 

Ele ganha força em um contexto que precisa rever suas bases de sustentação e para 

isso necessitava de novas referências teóricas. 

Em 1970, foi publicado um documento pelo CERI – Centro de Pesquisa e 

Inovação do Ensino que continha a análise das atividades interdisciplinares de estudos 

e pesquisa das universidades. Esse documento procurou esclarecer as bases do diálogo 

entre as disciplinas científicas. Resultaram desse esforço, tentativas de conceituar 

Interdisciplinaridade e noções próximas como disciplina, multidisciplinaridade e 

pluridisciplinaridade. Ainda nesse ano, ocorreu um seminário organizado pela OCDE 

(Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e pelo Ministério da 

Educação Francês sobre Interdisciplinaridade nas universidades, do qual participaram 

especialistas de renome internacional tais como: Leo Apostel, Guy Berger, Guy 

Michaud, Marcel Boiset, Erich Jantsch, Jean Piaget e outros. Estes autores deram 

continuidade às tentativas anteriores. 

Observa-se, no entanto, que apesar da preocupação em delinear os contornos 

da Interdisciplinaridade, os especialistas envolvidos na publicação do documento e no 

seminário acima citados, não chegaram a um consenso o que possibilitou o surgimento 

de inúmeras conceituações sobre Interdisciplinaridade e suas implicações para 

produção de um conhecimento científico capaz de atender às demandas sociais.  

Santomé (1998) salienta que as disciplinas podem se agrupar por inúmeros 

critérios: disciplinas de orientação teórica ou prática; disciplinas de uma mesma área 

do conhecimento: humanas, exatas e biológicas e etc. Ao se tentar analisar as possíveis 

interações entre as disciplinas constata-se que não existe somente um tipo de interação 

e que os intercâmbios podem ser produzidos por inúmeros fatores. Entre eles podem 

ser destacados: espaciais, temporais, econômicos, demográficos, sociais, 

epistemológicos. 

Sendo as relações entre as disciplinas de diferentes ordens, podem propiciar 
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diferentes níveis de Interdisciplinaridade. Para exemplificar, pode-se retomar Santomé 

(1998) que refere-se a Boisot para quem há três formas de Interdisciplinaridade: a 

Linear na qual as leis de uma disciplina são tomadas para explicar fenômenos de 

outra; a Estrutural quando as interações entre as disciplinas favoreçam a criação de 

novas leis que possibilitam o surgimento de uma nova disciplina; a Restritiva, quando 

as disciplinas colaboram na resolução de um problema específico ou na consecução de 

um projeto e não são obrigatoriamente afetadas pelo novo conhecimento produzido. 

 

O debate sobre Interdisciplinaridade iniciado no meio científico, segundo 

Lenoir, Geoffroy e Hasni (2001), ultrapassou seus muros e expandiu-se para outros 

contextos como o educacional, o profissional e o prático. Nesses cenários, emergiram 

questões que não se preocupavam somente com a integração das disciplinas, mas 

também com as consequências e os produtos dessa integração. 

Este debate articulou-se com base em três eixos. O primeiro pode ser 

caracterizado como uma interrogação epistemológica que consistiu em dar 

continuidade à exploração das fronteiras das disciplinas científicas, procurando novas 

maneiras de organizar os saberes científ icos.  

O segundo explicita-se como um questionamento social que ultrapassou a 

organização das disciplinas e colocou em pauta a maneira como o ser humano está no 

mundo. Nesse contexto, a integração dos saberes disciplinares é vista como uma 

contribuição para a maior compreensão e resolução dos problemas do mundo 

contemporâneo caracterizados pela sua extrema complexidade. 

 O terceiro eixo, localiza-se uma ligação com as atividades profissionais 

cotidianas que se refere às necessidades das Sociedades Industriais, e ao fenômeno da 

Globalização. 

Lenoir (2001), com o intuito de ampliar as possibilidades de compreensão da 

Interdisciplinaridade, buscou analisá-la articulada aos contextos culturais nos quais ela 

tem se desenvolvido. Inicialmente, destingiu duas lógicas que dão suporte a diferentes 

configurações. A primeira delas, fortemente marcada por preocupações críticas e 

epistemológicas, diz respeito aos países de língua francesa. Esta lógica está ancorada 

em uma concepção de sociedade e de Educação que prioriza o desenvolvimento da 

razão. Esta concepção resulta do desenvolvimento do pensamento racional iluminista a 

partir do qual o Estado Francês foi fundado. Importa, mais, questionar o sentido do 

saber do que discutir para que ele serve. Ela se traduz em uma Interdisciplinaridade 

Acadêmica que investiga o sentido que ela assume buscando uma síntese conceitual de 
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Interdisciplinaridade. 

A segunda concepção é mais pragmática e operacional, caracteriza a pesquisa 

interdisciplinar realizada na América do Norte de origem anglo-saxônica. A questão 

central não é o saber, mas a funcionalidade. Importa formar sujeitos que participem 

das atividades e do progresso social. Os valores religiosos puritanos evidenciam a 

importância do trabalho. Longe de considerar a Cultura e a C iência um fim nelas 

mesmo, valoriza os conhecimentos que podem se tornar úteis. Exprime-se como uma 

Interdisciplinaridade de Projetos ao investigar respostas operacionais para as questões 

que emergem do contexto social.  

Lenoir aponta, também, para uma terceira lógica, a brasileira que, segundo o 

autor, ainda necessita ser mais bem investigada. Considera que a concepção de 

Interdisciplinaridade hegemônica no Brasil aproxima-se de uma abordagem 

fenomenológica; busca compreender o sujeito imerso em práticas e experiências e os 

sentidos que elas adquirem para ele. O olhar dirige-se para a subjetividade e para a 

intersubjetividade. Caracteriza-se como uma Interdisciplinaridade Introspectiva. 

Investiga respostas para questões propostas pelos sujeitos. 

É possível observar que nos países de língua francesa o debate e as pesquisas a 

respeito de Interdisciplinaridade comprometeram-se, preferencialmente, com a 

exploração das bordas das disciplinas e dos sentidos e consequências desse tipo de 

conhecimento, enquanto os países de língua inglesa dedicaram-se com explorar, 

sobretudo, os aspectos funcionais da Interdisciplinaridade. A Interdisciplinaridade 

desenvolvida no Brasil parece anunciar um quarto eixo que Lenoir denomina de 

Interdisciplinaridade Introspectiva que enfatiza o papel do sujeito na produção de 

conhecimento. 

 

Fourez (2001) permite olhar para a Interdisciplinaridade de outro lugar. Ele 

realça que para se compreender o papel que a Interdisciplinaridade assume na 

contemporaneidade é fundamental repensar a noção de disciplina, de saber disciplinar. 

Para o autor, a organização do saber em disciplinas é uma invenção cultural de grande 

importância, pode ser considerada a versão intelectual da divisão do trabalho. As 

disciplinas científicas distinguem-se como modos historicamente organizados de 

produzir representações do mundo e colocá-las a prova. Nascem quando uma 

comunidade científica se organiza em torno de projetos precisos e normatiza sua 

maneira de produzir e de comunicar os resultados. 
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Os conhecimentos produzidos no interior de uma disciplina científica, embora 

produzidos de maneira sistemática com base em princípios científicos, fazem parte dos 

conhecimentos representativos e, portanto são uma construção humana artificial que a 

despeito de terem por base o real, não se constituem no real. Uma disciplina científica 

olha para o real com lentes construídas, a partir de suas tradições, no interior de seus 

Territórios, o que a impede de abarcar a realidade levando em conta seu contexto e sua 

complexidade. 

Uma abordagem interdisciplinar, por sua vez, procura construir sob medida 

uma perspectiva apropriada à singularidade da situação. Para isso, não rejeita os 

conhecimentos disciplinares especializados, pelo contrário, leva-os em conta e os 

articula para construir respostas específicas para cada situação. A esse movimento de 

reorganizar saberes disciplinares para adaptá-los a situações singulares, Fourez 

denomina de construção de Ilhas de Racionalidade.  

Nessa perspectiva, um pensar interdisciplinar requer antes de tudo uma 

atitude, assim como os grandes pensadores tais como: Marx, Freud, Saussure, 

Foucault, tiveram ao escrever os seus artigos, buscando atingir e promover a reflexão 

sobre a utilização desmedida da racionalidade cientifica em nome poder massificante 

do capitalismo, chegando a destruição humana como foi o caso de Hiroxima Nagasaki, 

como também nos campos de concentração na Alemanha.    Provocando a necessidade 

de intensificar o estudo das margens que separam as disciplinas e assim encontrando 

grandes áreas de interesse e pesquisa, e a sua utilização em benefício de toda a 

sociedade. 

 Como um rizoma:   "Rizoma é a extensão do caule que une sucessivos brotos. 

Nas epífitas é a parte rasteira que cresce horizontalmente no substrato. Ele pode ser 

bem extenso e semelhante a um arame ou bem curto, quase invisível. Dele partem o 

caule, pseudobulbos e raízes. Na espécie de Zygopetalum maxillare, quase sempre 

associada a uma samambaiaçu, o comprimento do rizoma entre os pseudobulbos pode 

variar. Elas produzem pequenos pseudobulbos seguidos por um longo trecho de 

rizomas e em seguida outro pequeno pseudobulbo, até alcançar a coroa da 

samambaiaçu na qual forma feixes e a floração aparece. Nas espécies terrestres o 

rizoma pode estar no subsolo ou na superfície do solo."   Assim fazendo uma analogia 

com o rizoma, a interdisciplinaridade ocorre, em pequenas discussões, estudos e 

pesquisas a partir das bordas das disciplinas, alcançando um número cada vez maior 
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de educadores e educandos, possibilitando um crescimento intelectual e profissional, 

partindo sempre de uma atitude pedagógica por meio da interdisciplinaridade.     

 

 A pesquisa interdisciplinar, ao contrário da disciplinar que coloca os 

problemas em função das disciplinas, encontra seus critérios de pertinência no 

contexto preciso da situação em questão. Ela não lida com as situações a partir de 

generalizações, construídas no contexto do paradigma disciplinar, mas procura estudá-

las em sua singularidade. 

 

A Interdisciplinaridade para fomentar a formação educacional do 

trabalhador Brasileiro 

 

Para que se possa situar a Interdisciplinaridade no contexto educacional, é 

fundamental uma distinção entre disciplina científica e escolar. Como foi salientado 

anteriormente, uma disciplina científica refere-se a um tipo de conhecimento 

sistematizado, com base em princípios científicos.  

As disciplinas escolares, no que diz respeito, principalmente, ao Ensino 

Fundamental e Médio, não têm como objetivo primeiro produzir conhecimentos, mas 

sim de possibilitar que os alunos se apropriem do que Sacristán (2002) define como 

“cultura valiosa” da qual fazem parte os conhecimentos representativos produzidos 

pelas disciplinas científicas. Segundo Lenoir, (2004) a Interdisc iplinaridade científica 

tem como objeto as disciplinas científicas e por finalidade: a produção de novos 

saberes em respostas às demandas sociais do mundo do trabalho, enquanto a 

Interdisciplinaridade escolar tem como objeto as disciplinas escolares e por finalidade: 

a difusão do saberes produzidos pelas disciplinas científicas e a formação de atores 

sociais. 

Numa compreensão mais restrita, a aprendizagem é vista 

meramente como necessidade natural, desprovida de seu caráter 

cultural e cognitivo. O papel do ensino fica dissolvido, reduzindo a 

possibilidade de desenvolvimento pleno dos indivíduos já que 

crianças e jovens acabam submetidos a um currículo de noções 

“mínimas” e obrigados a aceitar uma escola enfraquecida de 

conteúdos significativos (LIBÂNEO, 2013, p.59). Verifica-se, 

pois, que as políticas educacionais recomendadas pelos organismos 
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internacionais subordinam-se aos programas sociais de combate à 

pobreza. A educação enquanto necessidade básica baseada em 

conteúdos mínimos constitui-se em condição para melhorar a 

produtividade da população pobre (como força de trabalho), o que 

significa incluir os pobres no sistema econômico (ao menos por 

meio do emprego), no mercado de consumo (como consumidores) 

e no exercício da cidadania (como sujeitos comportados). (idem, 

p.56). 

 

 

 

Para que se possa situar a Interdisciplinaridade no contexto educacional, é 

fundamental uma distinção entre disciplina científica e escolar. Como foi salientado 

anteriormente, uma disciplina científica refere-se a um tipo de conhecimento 

sistematizado, com base em princípios científicos.  

As disciplinas escolares, no que diz respeito, principalmente, ao Ensino 

Fundamental e Médio, não têm como objetivo primeiro produzir conhecimentos, mas 

sim de possibilitar que os alunos se apropriem do que Sacristán (2002) define como 

“cultura valiosa” da qual fazem parte os conhecimentos representativos produzidos 

pelas disciplinas científicas. Segundo Lenoir, (2004) a Interdisciplinaridade científica 

tem como objeto as disciplinas científicas e por finalidade: a produção de novos 

saberes em respostas às demandas sociais, enquanto a Interdisciplinaridade escolar 

tem como objeto as disciplinas escolares e por finalidade: a difusão do saberes 

produzidos pelas disciplinas científicas e a formação de atores sociais. 

Ao se tentar mapear a Interdisciplinaridade no campo educacional, novamente 

são localizadas inúmeras perspectivas entre elas: a social, a científica e a técnica. 

Lenoir, Geoffroy, Hasni (2001), referem-se a autores como Morin que enfatiza a 

perspectiva social, Piaget que explora a perspectiva científica. Quanto à terceira 

perspectiva, a técnica, para os autores, é mais difícil vê-la conceituada, na medida em 

que se apresenta na maioria das vezes aplicada em Educação. 

Lenoir (2001) procurou compreender como a Interdisciplinaridade se 

apresenta no Brasil em função disso, descreveu o que denominou de lógica brasileira a 

qual busca compreender o sujeito imerso em suas práticas e experiências e os sentidos 

que elas adquirem para ele. O diálogo com Fazenda (1994) permite aprofundar a 
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compreensão do percurso realizado pela Interdisciplinaridade no contexto educacional 

brasileiro. Segundo a autora, ela passa a ser discutida com mais ênfase no território 

nacional, no final da década de 60. Na década de 70, encontramos as primeiras 

produções significativas a respeito do tema. Podemos destacar Japiassu (1976) e 

Fazenda (1979). Os dois autores dedicaram-se, preferencialmente, à conceituação de 

Interdisciplinaridade. Fazenda refere-se a este período como a busca de uma 

explicitação filosófica. 

 

Na década de 80, segundo Fazenda (1994) constatou-se que com base em 

quadros teóricos organizados a priori era quase impossível propor práticas 

interdisciplinares. Ações apoiadas somente em princípios teóricos não atendiam às 

necessidades dos contextos educacionais, a realidade resistia a modelos pré- 

concebidos. As práticas que apresentavam algumas características consideradas 

interdisciplinares passaram a ser investigadas e foi possível ter maior clareza de como 

os professores articulavam os saberes disciplinares, pedagógicos e experienciais para 

tecer suas ações pedagógicas. Nesta década, procurou-se traçar o perfil de um 

professor com uma atitude interdisciplinar, levando em conta os registros feitos por 

professores, as análises de suas histórias de vida e de suas práticas intuitivas. Este 

período foi considerado pela autora como a busca de uma diretriz sociológica. 

 

Na década de 90, Fazenda (1994) salienta que a proliferação de práticas 

intuitivas e de projetos interdisciplinares desafiou os pesquisadores a explicitar o 

caminho percorrido pela Interdisciplinaridade na escola, buscando extrair desses 

projetos e práticas, princípios teóricos fundamentais para a compreensão e o exercício 

da Interdisciplinaridade. Neste período, buscou-se uma diretriz antropológica. 

 

Rumo a atitude interdisciplinar para a formação educacional do 

trabalhador 

 

Como foi salientado, a “Interdisciplinaridade não se ensina, apenas vive-se, 

exerce-se e por isso exige uma pedagogia, a da comunicação” Ivani Fazenda (1979). 

Mas surge como possibilidade de enriquecer e ultrapassar a integração dos elementos 

do conhecimento. E não pode ser entendida como conceito e sim como ação, que 

precisa ser exercida, não possui um sentido único estático, mas dinâmico, vivo, posto 
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em prática, com atitude pedagógica. 

O processo interdisciplinar desempenha um papel decisivo para dar corpo ao 

sonho de fundar uma obra de educação à luz da sabedoria, da coragem e da humildade. 

A relação entre autonomia intelectual e interdisciplinaridade é imediata. A 

interdisciplinaridade deve ser entendida como conceito correlato ao de autonomia 

intelectual e moral. Nesse sentido a interdisciplinaridade serve-se mais do 

construtivismo do que serve a ele. O construtivismo é uma teoria da aprendizagem que 

entende o conhecimento como fruto da interação entre o sujeito e o meio. Nessa teoria 

o papel do sujeito é primordial na construção do conhecimento. Portanto, o 

construtivismo tem tudo a ver com a interdisciplinaridade. Na teoria do conhecimento 

de Piaget o sujeito não é alguém que espera que o conhecimento seja transmitido a ele 

por um "ato de benevolência".  

"É um sujeito que aprende basicamente através de suas próprias ações sobre os 

objetos do mundo, que constrói suas próprias categorias de pensamento ao mesmo 

tempo que organiza seu mundo" (FERREIRO Emília & Ana TEBEROSKY, 1985:26).  

 

O conceito de interdisciplinaridade não é unívoco. Ele também está sujeito ao 

conflito de interpretações. Apesar do seu enorme desenvolvimento, entre nós, ele 

ainda não se firmou como um novo paradigma. Inclusive porque, para alguns, a 

interdisciplinaridade não passa de uma atitude epistemológica. Portanto, não se trataria 

de um novo paradigma científico. Apesar da preocupação crescente com a 

interdisciplinaridade, estão surgindo sempre novas disciplinas e a especialização 

caminha a passos largos. Talvez isso venha a exigir cada vez mais uma atitude 

interdisciplinar, dando razão aqueles que defendem a interdisciplinaridade apenas 

como atitude.  

Os marxistas, insistindo no papel da historicidade, reafirmam sua clássica 

teoria, resumida por Lucien Goldman (1979:5-6) em três teses:  

1ª nunca há pontos de partida absolutamente certos, nem problemas 

definitivamente resolvidos;  

2ª o pensamento nunca avança em linha reta, pois toda verdade parcial só 

assume sua verdadeira significação por seu lugar no conjunto, da mesma forma que o 

conjunto só pode ser conhecido pelo progresso no conhecimento das verdades 

parciais;  

3ª a marcha do conhecimento aparece como uma perpétua oscilação entre as 
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partes e o todo, que se devem esclarecer mutuamente.  

Partindo dessas teses, a interdisciplinaridade não atingiria a sua finalidade de 

integrar as ciências, já que a dinâmica delas próprias implica em momentos diferentes 

de integração e desintegração, de "ordem-desordem" na expressão de Edgar Morin. 

Sem esse movimento não haveria progresso das ciências. Gusdorf prefaciando 

Japiassú (1976:7) afirma que "o mundo em que vivemos padece de uma doença muito 

grave, como diariamente atesta a imprensa..." A interdisciplinaridade seria, então, a 

cura para a "patologia do saber". Não creio nessa perspectiva necrófica das ciências e 

nesse pessimismo epistemológico.  

A interdisciplinaridade para se firmar como atitude e método, não pode entrar 

em cena como tamanha dramaticidade. O mundo não é apenas "solidão, fragmentação, 

deterioração, caminho para a morte" como quer nos  fazer crer o pessimismo 

existencialista (Kirkegaard e Heidegger). Há sim uma ordem-desordem (Morin), um 

processo dialético no qual as noções de tensão, fragmentação, conflito, finitude, 

desequilíbrio, etc. estão interligadas às noções de alegria, amor, progresso, satisfação, 

desejo etc.  

 Entre uma visão que enxerga a fragmentação como patologia do saber e outra 

que fica na simples descrição epistêmica dos processos de construção do 

conhecimento, prefiro ficar com o construtivismo crítico de Paulo Freire, que entende 

o conhecimento como um processo de construção e reconstrução do mundo. Uma 

visão dialética da interdisciplinaridade, pode ser muito útil no trabalho pedagógico, 

porque ela nos aponta sua verdadeira natureza, nos mostra os seus obstáculos sem nos 

fazer cair em ilusões idealistas, "fantasmagorias" como disse Marx em sua famosa 

Ideologia Alemã. 

A interdisciplinaridade permite a nós educadores enxergarmos o homem sobre 

uma visão holística, integral, reconhecendo os seus saberes individuais, coletivos, sua 

heterogeneidade, seus hábitos, costumes, culturas e políticas e assim conhecendo as 

suas partes, para então enxergar como um todo. E assim ela alcança os territórios que 

demarcam as fronteiras de cada disciplina possibilitando a junção do conhecimento, 

despertando um vasto saber pouco explorado em virtude do distanciamento mantido 

por questões meramente conservadoras e individualistas dos (currículos e disciplinas) 

sob o ponto de vista acadêmico defendido por séculos  e que hoje por meio da atitude 

interdisciplinar nos enriquecem e nos permitem comtemplar a vastidão de 

conhecimentos decorrentes desses encaixes perfeitos como um quebra cabeças, por 

meio das práticas educativas torna-se relevante abordar sua globalidade e evitar os 
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reducionismos, concebendo a pedagogia como principal ciência da educação, 

enfatizando que a educação possui uma relação intrínseca com o sistema político-

ideológico.  

Podendo até a partir de uma disciplina de língua portuguesa contextualizar tal 

disciplina e incorporar a ela cursos técnicos diferenciados obtendo uma compreensão 

de sua utilização para a sua formação educacional do trabalhador:  Utilizando a 

linguagem e a Comunicação como território comum a diferentes formações tais como: 

Enfermagem, Prótese Dentária, Radiologia, Transações Imobiliárias e Estética. 
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Transações Imobiliárias: 

 

Técnico em Prótese Dentária: 
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Técnico em Radiologia: 
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Técnico em Estetica: 

 

 

Técnico em Enfermagem: 
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Envolvendo os conhecimentos cognitivos adquiridos, seus saberes de mundo, 

enfocando que por meio da linguagem que o homem se comunica, tem acesso a 

diferentes informações, apresenta e defende seus pontos de vista e produz 

conhecimentos. A importância do domínio da linguagem empregada nas diversas áreas 

de formação educacional do trabalhador.   

Com vista a alcançar uma nova visão de mundo, a qual estabelece relação das 

partes com o todo do mundo. Dos processos de convivência e interação que é o nosso 

desafio enquanto professores, educadores e gestores em combater a concepção e visão 

fragmentada do conhecimento praticado na escola. Já defendido por grandes autores 

como John Dewey: “a escola não é instrumentalização neura, e sim eminentemente 

política. As tendências que  dominam e abafam as vozes e aspirações dos estudantes  

e as escolas que estão ligadas a estas correntes reproduzem as relações na raça, 

gênero e classes”, nas aulas ainda investigamos as implicações e impactos como 

forma de uma mudança, a partir da observação dos principais problemas visíveis como 

a destruição  do meio ambiente,  desigualdades sociais, falta de acesso à cultura, 

decorrentes da utilização de políticas neoliberais que impõe o capitalismo perverso, 

gerando o individualismo, a falta de ética, fruto das instituições  que permeiam valores 

distorcidos como o conflito   de gênero, raça e classes. José Carlos Libâneo cita que : 

“a escola possui uma função primordial que é ensinar com o compromisso político e 

ético, garantindo a aquisição do saber, sistematizado com a concepção pedagógica”. 

E assim nós educadores, devemos nos pautar na utilização de práticas 

educativas atraentes que fomentem a socialização, os despertar na construção do 

conhecimento a partir de sua várias interpretações de mundo, que permitam um novo 

olhar com atitude indisciplinar, fazendo com que tenhamos um pensamento autônomo, 

critico – social, uma nova visão de mundo e a percepção holística do conhecimento, e 

da forma como se comunica as relações da arte, pesquisa e da política, ao ponto de 

entendermos o nosso de ponto de mutação e a interdisciplinaridade que se pode 

trabalhar na escola e na vida.  
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Resumo 

Um dos mais recentes movimentos da política pública de educação no Brasil é a retomada do debate 
em torno da ampliação da jornada escolar e da educação integral. Por conta do crescimento das 
discussões na academia e de um real crescimento de programas e projetos em Estados e Municípios, 
o tema ganhou centralidade, estimulando a ruptura das barreiras entre a reflexão acadêmica e a 
produção advinda do âmago das políticas públicas, e um esforço por práticas reflexivas 
integradoras. Assim é importante refletir sobre os processos de ampliação da jornada escolar, 
compreendida no Brasil como escola de tempo integral, de modo circunstanciado à dinâmica da 
relação Estado e sociedade, analisando ainda o contexto de elaboração da agenda pública das 
políticas sociais no capitalismo periférico, incluindo as estratégias executadas neste cenário e seus 
desdobramentos. Assim presente texto visa apresentar os aspectos históricos e conceituais que 
envolvem as políticas públicas de educação Integral, bem como sua explicitação na legislação 
brasileira, citando os programas e projetos desenvolvidos nessa área. O mesmo é fruto de pesquisa 
desenvolvida no HISTEDBR- UFOPA e faz parte do estudo do mapeamento das políticas públicas 
de educação integral em Santarém. A metodologia adotada para produção deste texto é basicamente 
um estudo de levantamento bibliográfico e embasamento teórico, baseado nos estudos dos autores 
que discutem a educação integral, como Colares e Colares (2013), Gadotti( 2009); Moll (2012); 
Coelho (2009); Paro (1988 e 2009); Cavaliere (2010 e 2014) bem como autores que discutem 
políticas públicas educacionais, como Höfling (2001), Barros (2008); Paiva (2009), entre outros. 
Entre os extremos da prática política desprivilegiada de exercício reflexivo e a proposição 
acadêmica de base material frágil, reside a concretude da força histórica, cujo exame dialético 
constitui-se na compreensão da produção social da existência humana. Evidenciam-se, assim as 
razões que conduziram o Estado a delinear o escopo dos diversos ritmos em formato de jornadas 
escolares, em diversas épocas de organização capitalista no Brasil, nas quais as dimensões culturais 
e sociais da jornada ampliada também têm peso importante. Para Moll (2012) o tempo educativo é 
apenas um dos elementos constituintes da cultura escolar que, também, é condição para a 
concretização de uma educação integral, essa variável tempo escolar é fundamental para alcançar 
essa formação ampliada, porém esse tempo deve ser qualificado, no sentido de ampliar as 
possibilidades de aprendizagem dos educandos. A educação integral extrapola o reducionismo do 
tempo em sala de aula, visando uma formação diversificada, que possa desenvolver os educandos 
na sua totalidade. As estratégias de ampliação de tempo educativo devem, necessariamente, estar 

                                                             
1 Mestra em Educação pela Universidade Federal de Rondônia -UNIR. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas 

“Historia, Sociedade e Educação no Brasil” - Histedbr/UFOPA. E-mail: glaucis.lima@gmail.com  

2 Doutora em Educação pela Unicamp. Docente do Curso de Pedagogia e do Programa de Pós–graduação em Educação 

da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA. Bolsista de Produtividade em Pesquisa CNPq - Nível 2. Projeto 

A implemen                                                                                            Líder Adjunta 

do Grupo de Estudos e Pesquisas “Historia, Sociedade e Educação no Brasil - Histedbr/UFOPA. E–mail: 

maria.colares@ufopa.edu.br  

2855

mailto:glaucis.lima@gmail.com
mailto:maria.colares@ufopa.edu.br


 

fundamentada em uma concepção de educação integral, de formação humana plena, promotora de 
processos de mudança e de transformação, individuais e coletivas.  
 
Palavras-chave: Políticas Educacionais. Jornada Escolar. Formação Humana.

2856



 
 

 

1 Introdução  

A política educacional se refere às decisões e direcionamentos que o Estado toma em relação 

à educação estando, portanto, relacionada com o sistema capitalista e com a globalização da 

economia, que enfatiza uma nova organização escolar de natureza competitiva e antidemocrática. 

Na esfera educacional, para atender os princípios constitucionais de educação para todos e 

de qualidade que de acordo com o art Art. 205, “visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, políticas públicas são 

lançadas. As políticas públicas se propõem a provocar alterações no interior da escola, em especial, 

nos seus princípios e, por decorrência, na forma de organização e desenvolvimento do trabalho 

escolar. 

 A temática educação integral não é algo novo, pois se buscarmos no aparado histórico é 

notório que desde antiguidade Aristóteles já falava em educação integral que considerasse todas as 

potencialidades humanas, por ser o homem dotado de múltiplas dimensões. De acordo com Gadotti 

(2009), no Brasil destaca-se a visão de educação integral defendida por Paulo Freire, visão popular 

e transformadora associada a escola cidadã, educação ao longo da vida, pois nessa concepção a 

educação se dá em tempo integral, em todo o tempo, no cotidiano das nossas experiências. 

Um dos mais recentes movimentos da política pública de educação no Brasil é a retomada 

do debate em torno da ampliação da jornada escolar e da educação integral. Por conta do 

crescimento das discussões na academia e de um real crescimento de programas e projetos, o tema 

ganhou centralidade, estimulando a ruptura das barreiras entre a reflexão acadêmica e a produção 

advinda do âmago das políticas públicas, e um esforço por práticas reflexivas integradoras. É 

importante refletir sobre os processos de ampliação da jornada escolar, compreendida no Brasil 

como escola de tempo integral, de modo circunstanciado à dinâmica da relação Estado e sociedade, 

analisando ainda o contexto de elaboração da agenda pública das políticas sociais no capitalismo 

periférico, incluindo as estratégias executadas neste cenário e seus desdobramentos. 

Assim, investigar a temática relacionada à política de educação integral possibilita a 

contribuição no avanço do conhecimento científico de estudos que nos permitem analisar aspectos 

tanto macro quanto micro dessa política. Mediante este contexto, desenvolver investigações sobre 

políticas públicas direcionadas à educação é importante, pois podem desvendar os mecanismos de 

controle do Estado e possivelmente direcionar a elaboração e gestão de tais políticas ampliação do 

debate e os olhares. 
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1.1 Objetivos 

O presente texto visa apresentar os aspectos históricos e conceituais que envolvem as 

políticas públicas de educação Integral, bem como sua explicitação na legislação brasileira, citando 

os programas e projetos desenvolvidos nessa área. 

 

2 Referencial Teórico 

O Estado e as políticas sociais no contexto brasileiro nos proporcionam reflexões em torno 

da questão da formação do Estado capitalista contemporâneo que envolve a análise da relação 

dialética entre sociedade civil e sociedade política, considerando as mediações que determinam 

efeitos sobre as políticas públicas de educação básica. Políticas estas cujo movimento de construção 

e reconstrução estão baseadas no conflito, na luta de classes. “Toda formação histórica é dinâmica 

porque é suficientemente conflituosa para se superar como fase [...]. A história é dinâmica porque é 

desigual.” (DEMO, 1994, p. 15).   

Em fins do século XIX e início do XX, transformações na infraestrutura, com a 

reorganização de mercado em torno da livre concorrência, imprimiram fundamental mudança do 

Estado quanto à sua natureza. O papel estatal, na perspectiva deste capitalismo em reorganização, 

incorpora à sua carta de demandas com maior urgência os direitos sociais básicos, de participação 

no poder político, medidas de geração de emprego e distribuição de renda ensaiando nesta ótica 

políticas sociais marcadamente compensatórias. No caso das políticas de educação, isso significaria 

uma contribuição para que o aluno se mantivesse no espaço educativo e não fosse empurrado 

prematuramente para o mercado de trabalho, em busca de sua sobrevivência e isto, por si mesmo, 

poderia representar um passo inicial rumo à qualidade de ensino desejada. (PAIVA, 2009, p.19).

 Na ordem neoliberal, a tendência de opção pelas políticas de crescimento econômico, em 

detrimento das de desenvolvimento social e humano, é corrente. Na perspectiva societária 

capitalista, a miséria é indesatável, restando a estratégia de remediá-la, de compensar suas mazelas. 

sem “compromisso com a distribuição equitativa do bem comum educativo” (BARROSO, 2005, p. 

727). 

As políticas de educação, formuladas na década de 1930 foram desenvolvidas em uma nova 

configuração social na qual o Estado “passou a intervir de maneira mais explícita nas relações entre 

capital e trabalho”. (BARROS, 2008, p. 32). Nesse contexto presenciamos a criação do Ministério 

da Educação, a criação do Conselho Nacional de Educação, pelo Decreto nº. 19.850, de 11 de abril 
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de 1931. No âmbito das políticas de educação, a escola pública é concebida como forma de 

compensar as mazelas sociais. Esse movimento desencadeado no Brasil culminou com a divulgação 

do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, importante documento que defendia a 

escola pública, laica, obrigatória, além da construção de um plano nacional de educação. Podemos 

inferir as bases de uma educação para o progresso, o desenvolvimento econômico, pressupostos do 

pensamento liberal (CAVALIERE, 2010). Para este movimento, a educação escolar deveria: [...] 

visar – não à especialização de alguns indivíduos – mas à formação comum do homem e à sua 

posterior especialização para os diferentes quadros de ocupações, em uma sociedade moderna e 

democrática (TEIXEIRA, 1959, p.12).  Percebemos que a educação integral para os pioneiros da 

Escola Nova extrapolava o entendimento de formação como sinônimo de escolarização livresca e 

acadêmica e deveria ser um direito de todos. Por sua vez, a concepção educacional descrita por 

Darcy Ribeiro evidencia a ideia de escola como instituição promotora de mudanças sociais. Para 

este educador a escola é um espaço integrador entre a cultura dos educandos e a da cidade, além de 

possuir um caráter preventivo à marginalização. Podendo alcançar tais fins apenas quando fosse 

instituído o tempo ampliado para alunos e professores e um currículo que agregasse a educação 

geral, educação física, artes, trabalho e cultura. Essa educação integral e de tempo integral 

possibilitaria o desenvolvimento do País, superando a tradição da educação elitista e segregadora 

brasileira.  

A convergência dessas concepções incide no princípio unitário da escola e em sua 

finalidade. Tanto para os integralistas como para os Pioneiros Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, o 

conceito de educação integral deveria superar as fragmentações corpo e mente, visando à plena 

humanização do homem, mas a diferença fundamental está na finalidade dessa educação em relação 

à sociedade existente ou almejada na época. Se a concepção de Anísio Teixeira trazia embutido o 

pensamento progressista, próprio do liberalismo, em Darcy Ribeiro percebe-se um forte cunho 

assistencial e a ideia da educação como redentora da sociedade.  

A organização das políticas públicas em educação, a partir da década de 90 tomou novos 

rumos estruturantes, redefinindo ideologicamente sua dinâmica e seu discurso para a crítica ao 

assistencialismo. Em vários níveis de gestão pública, é possível apreender elementos ideológicos 

que naturalizam a ideia de uma educação redentora, capaz de reverter quadros sociais de exclusão. 

Segundo Demo (1994, p. 23):[...] política social deve ser, sempre que possível, emancipatória, 

unindo autonomia econômica com autonomia política.  
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Na universalização do capitalismo, tornava-se imperioso enxugar o Estado, transferindo-se 

responsabilidades públicas para a sociedade civil. A grande contradição da política social no 

capitalismo é justamente que proposições emancipatórias são incompatíveis com as necessidades 

imediatas impostas pelo mercado e por uma sociedade fundada na produtividade competitiva. Na 

atualidade, as políticas sociais acabam tornando-se mediação entre capitalismo vigente e vindouro, 

resultando em ações de amenização da miséria e manutenção da sociedade de classes.   

O ser humano é compreendido como composto por diversas dimensões, e sua formação deve 

garantir o atendimento/desenvolvimento das dimensões moral, esportiva e afetiva, além da 

cognitiva. Portanto, o sentido de completude para a formação é imanente à educação integral, 

supondo que o desenvolvimento das potencialidades humanas, sejam elas, intelectuais, físicas, 

metafísicas, estéticas, éticas, só pode ser atingido se a educação não separar o ser humano do ser 

biológico e do ser social. Enfim, a educação deve ser compreendida como instrumento de 

emancipação humana. Assim, é preciso acautelar-se para não incidirmos no erro de desvirtuar a 

razão de ser da escola. Ora, com essas atividades acontecendo dentro do espaço escolar, o que é 

periférico pode tomar o lugar daquilo que é principal ―deslocando, em consequência, para o 

âmbito do acessório, aquelas atividades que constituem a razão de ser da escola (SAVIANI, 2013, 

p. 15). Ou seja, se prioriza a proteção ao alunado impondo-lhe mais tempo na escola e, dessa forma, 

retirando-o das ruas, secundarizando a escolarização necessária para sua formação humana. Paro 

(1988) acredita que não se pode pensar em ampliar o tempo de permanência da criança ou do 

adolescente na escola, uma vez que a escola pública que aí está não possui qualidade. Cavaliere 

(2010) e Coelho (2009), que acreditam que essa ampliação, por si só, não garante a qualidade do 

ensino, mas a sua efetivação suscita debates e potencialidades. São diversos os teóricos que 

discutem sobre a relação qualidade da educação e relação de tempos e espaços educativos 

relacionados à educação Integral: Teixeira (1959); Cavaliere, (2010 e 2014); Coelho (2009).  

Moll(2012);  nos quais pretendemos aprofundar nossas análises.  

Na perspectiva neoliberal centrada na manutenção da sociedade capitalista, a educação em 

tempo integral é compreendida apenas como ampliação do tempo escolar ou currículo, ou seja, a 

organização político-pedagógica é mantida, sendo as atividades divididas em curricular e 

extracurricular, em turno e contraturno. Nessa concepção, o foco central da escola é o 

assistencialismo porque se limita a aumentar o tempo escolar para suprir as necessidades básicas de 

alimentação, proteção, higiene e saúde dos alunos sem, no entanto, garantir-lhes autonomia, 

formação intelectual e consciência crítica. Dessa forma, a educação de tempo integral proporciona 
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mais tempo do mesmo tempo, ou seja, a estrutura pedagógica da escola tradicional, cindida em 

partes desconectadas, é mantida com disciplinas, turmas e turnos bem divididos, numa perspectiva 

fragmentada da realidade e sem compromissos reais com o pedagógico, assim as intenções serão de 

conceder mais tempo, a fim de compensar essas carências.       

 Na perspectiva de fundamentar nossas reflexões sobre a necessidade de que a educação em 

tempo integral se constitua em uma educação integral, recorremos a Paro et al. (1988), que pondera 

sobre a necessidade de estender o tempo escolar para garantir a instrução sem, no entanto, 

desconsiderar a importância da socialização, da vivência coletiva, com atividades de lazer em 

ambientes ricos em oportunidades de aprendizado. Assim, compreendemos educação integral como 

aquela que oportuniza aos alunos, enquanto sujeito histórico, a apropriação da cultura, da arte, da 

história e dos conhecimentos construídos pela humanidade, de forma diversificada, vivenciada e 

experimentada, para além da pura e simples transmissão de conteúdos, garantindo-lhes o acesso ao 

―saber objetivo, [...] o processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação 

(SAVIANI, 2013 p.9). Na educação concebida como integral busca-se a ampliar as capacidades 

intelectuais, físicas com o intuito de desenvolver a autonomia intelectual, moral dos educandos. 

Assim, o papel da escola é oferecer a cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de modo 

justo o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e 

o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual (GRAMSCI, 2001, p. 33). Compreender 

a educação integral como formação do sujeito de forma integral significa pensar em um projeto 

pedagógico que espelhe um projeto social de mundo e de ser humano. Para isso, a escola necessita 

ministrar, com rigor, os diversos ensinamentos sob sua responsabilidade.  Porque, diante das 

exigências do mundo moderno, nós precisamos mirar o mais possível na preparação do aluno não 

somente para ser ele mesmo, mas também para entrar na sociedade, senão com capacidade de ser 

um produto de cultura em todos os campos, pelo menos com a capacidade de desfrutar, de gozar de 

todas as contribuições da civilização humana, das artes, das técnicas, da literatura. A cultura deve 

ser direcionada totalmente para todos, facilitando as disposições intelectuais e ao mesmo tempo 

forçando todo mundo, com firme doçura, a aprender a participar de todos os prazeres humanos. 

  Segundo Hofling (2001, p. 5) em um Estado de inspiração neoliberal, as ações e estratégias 

sociais governamentais incidem essencialmente em políticas compensatórias, em programas 

focalizados, voltados àqueles que em função de sua „capacidade e escolhas individuais‟ não 

usufruem do progresso social.  
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O século XIX se caracteriza pela tentativa de organização dos sistemas de educação, mas 

também pela diferenciação das instituições escolares. Ao mesmo tempo em que se organiza, ele se 

diferencia, e este processo, por ser contraditório, não significa que seja paradoxal. Esta contradição 

invade o terreno escolar e aí, a necessidade de demarcação da diferença se manifesta, surgindo 

polarizações como entre a formação profissional, o humanismo e as ciências. O movimento 

operário reage e reivindica a educação integral, sem essas dissociações.  

Contraditoriamente, a ampliação da oferta significou a imediata redução da jornada escolar 

e, mediatamente, a deturpação de seu propósito, qual seja, a formação humanística. No entanto, a 

ampliação da oferta não acompanhou o proporcional investimento nas condições de ensino, e a 

necessária reestruturação do sistema e dos equipamentos escolares e de formação, enfim, de todas 

as condições educativas, necessárias ao acolhimento de um maior número de jovens. O discurso 

recorrente foi o do atendimento das desigualdades incrementado pela defesa da oferta de uma 

educação de qualidade. 

As políticas educacionais, em especial, são „formas de interferência do Estado, visando à 

manutenção das relações sociais de determinada formação social‟. Assumem „feições‟ diferentes em 

diferentes sociedades e diferentes concepções de Estado. É impossível pensar Estado fora de um 

projeto político e de uma teoria social para a sociedade como um todo. (HOFLING, 2001, p.2).Vista 

historicamente assim, a escola que se reivindica integral, que na essência tem fundamentos 

compensatórios, até hoje reclamada nos discursos das políticas públicas, fracassou na 

“ressocialização” das crianças. E em sua perspectiva de homogeneização, de pretensa garantia dos 

direitos fundamentais, reproduz o discurso ideológico que muitas vezes, na aparente defesa da 

diversidade, legitima o aprofundamento das diferenças sociais. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O presente texto é fruto de pesquisa desenvolvida no HISTEDBR- UFOPA e integra o 

                                                                                           

tendo com foco o estudo do mapeamento das políticas públicas de educação integral em Santarém. 

 A metodologia adotada para produção deste texto é basicamente um estudo de levantamento 

bibliográfico e análise dialética, baseado nos estudos dos autores que discutem a educação integral, 

como Colares e Colares (2013), Gadotti(2009); Moll (2012); Coelho (2009); Paro (1988 e 2009); 

Cavaliere (2010 e 2014) bem como autores que discutem políticas públicas educacionais, como 

Höfling (2001), Barros (2008); Paiva (2009), entre outros. 
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O compromisso com o exercício da contextualização histórica significa analisar 

dialeticamente a realidade componente da totalidade, considerando que a dialética “é o método da 

reprodução espiritual e intelectual da realidade, é o método do desenvolvimento e da explicação dos 

fenômenos culturais partindo da atividade prática objetiva do [ser] histórico” (KOSIK, 2002, p.39.  

 Entre recuos e avanços, entre suas contradições, mediações e superações, está à 

construção histórica do mundo. Para compreender o objeto de estudo como um processo, 

considerando o movimento que gerou o contexto, a dialética materialista, isto é, a filosofia da práxis 

é a opção teórico-metodológica que embasa a presente pesquisa, consubstanciando-se em quadro de 

referência deste exercício reflexivo.  

 

4 Resultados 

A política educacional é concretização de um planejamento governamental que unifica 

ações, projetos e programas em torno da área da educação, conforme seu entendimento do que 

sejam as demandas da área, sua eleição de prioridades, em consonância com o projeto de sociedade, 

sua opção política maior. O discurso compensatório toma conta da proposta pedagógica que, em seu 

encaminhamento didático, pretensamente consideraria tais deficiências e diferenças, configurando 

um ambiente de aprendizagem igualmente compensador, desigual e excludente. Compreender a 

política social alinhada com a compensação das desigualdades, na tentativa de contemplar 

“territórios de exclusão” exige a reflexão sobre a violência física e social, produto ou reprodução da 

alienação do trabalho na sociedade de classes. 

No Brasil, a herança da consolidação da escola em turnos, da forma pela qual marcou os 

sistemas escolares, colocou-se fortemente a partir das circunstâncias históricas da década de 1920. 

Várias foram às tentativas de recuperação da jornada escolar unitária a partir da quebra da 

organização do trabalho pedagógico em turnos, que teve sua efervescência com o Movimento dos 

Pioneiros da Escola Nova, considerados os defensores da escola pública e de formação integral. Os 

pioneiros propuseram, em um cenário de incipiente industrialização, uma contradição insolúvel ao 

buscar a harmônica construção de uma escola pública que viesse concomitantemente a atender às 

necessidades populares e aos interesses das novas classes dirigentes. 

A institucionalização da escola de turnos, fundada na compactação da escola em seu tempo e 

organização, para atender a demanda da reorganização do capitalismo que exigia a escolaridade 

básica para todos, visava atender mais pessoas sem alterar a estrutura, ou seja, sem ampliar o 

número de professores ou de escolas. 
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Nesse sentido, Anísio Teixeira denunciava a questão da expansão educacional sem 

qualidade. Uma educação que historicamente atendeu crianças em estruturas escolares que 

tradicionalmente funcionavam em período integral passava agora ao turno reduzido, em nome da 

inclusão de mais brasileiros na escola, o que expressa sua preocupação não apenas com o 

“aligeiramento” da formação como também com a redução da jornada escolar promovida para 

operacionalizar a proposta de ampliação do atendimento.  

Na análise histórica podemos perceber momentos e concepções que se apresentam sobre 

educação integral de acordo com o contexto vivenciado pela sociedade brasileira, pelo papel e 

função do Estado onde podemos destacar Manifesto dos Pioneiros (1932) – defendia a educação 

integral como direito biológico de cada individuo e dever do Estado de garantir. Não discutem só 

uma concepção de educação, mas como direito de todos. 

A partir de 1964, representou um retrocesso na educação brasileira, especialmente do ponto 

de vista da integralidade formativa. A escola da ditadura, instituída com base em parâmetros de 

autoritarismo, moralismo cívico, tecnicismo e pragmatismo, deixou como herança, na história da 

política educacional brasileira, um panorama de exclusão e despolitização. Os índices de evasão e 

repetência deste período aumentaram consideravelmente, refletindo-se na década posterior sem que 

políticas públicas respondessem propositivamente aos indicadores. 

Com a redemocratização, novas reflexões e propostas foram desenvolvidas, com destaque 

para o projeto dos Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), movimento inspirador de várias 

propostas de ampliação de jornada escolar e de educação integral no Brasil idealizados por Darcy 

Ribeiro, em seu conjunto é um marco histórico para a educação brasileira.  Assim, quando a 

discussão temática se volta para a questão tempo/espaço o destaque para as experiências da Escola 

do Parque de Anísio Teixeira em Brasília (1960) e os Centro integrados (CIEPS) de Darcy Ribeiro 

no Rio de Janeiro( década de 80 e 90), visavam alternar atividades intelectuais com práticas como 

artes, jogos, danças ao longo do dia, iniciando a questão assistencialista, pois alunos abandonados 

residiam nos centros. Essa proposta inclui a não a provação do aluno. A partir de então várias 

experiências surgiram como o Centro integrado de atendimento a Criança (CIACS) de 90 a 92 e 

Centro de Atenção Integral a Criança( CAICS) 92 a 94. Em São Paulo na década de 80 

desenvolveu-se o Programa de Formação integral da Criança ( Profic) uma parceria do Estado com 

prefeitura para manter as crianças além do turno diário, porém a experiência que ficou mais 

conhecida foi o CEUS,  Centro de experimentação educacional e de investigação, projeto de 

atendimento das classes populares em tempo integral.  
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A partir da década de 1990 aconteceram reformas educacionais que se configuraram em 

políticas públicas de caráter compensatório, tais como: a LDB- Lei nº 9.394/96, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica com o discurso 

da universalização de todas as etapas deste nível de ensino para todos os indivíduos. Além disso, a 

descentralização de recursos financeiros foi outro fator importante para as políticas educacionais 

através da promulgação da Lei nº 9.424/1996 do FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério), e que hoje é designada de 

FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação) -Lei nº 11.494/2007, prevendo o atendimento da Educação Básica, 

obedecendo o dispositivo no art. 212 da Constituição Federal de 1988. 

No governo Lula enumera-se a implementação de novos programas que priorizaram o 

mercado, assim como a efetivação de políticas educacionais favoráveis ao desenvolvimento da 

Educação Básica. É importante mencionar as seguintes políticas educacionais: o Fundo de 

Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério -FUNDEB 

(2007), o Plano de Desenvolvimento da Educação -PDE vinculado ao “Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação”, o qual foi instituído pelo Decreto nº 6.094 de 24 de abril de 

2007, e o Plano de Ações Articuladas (PAR).   

Em 2009, a política educacional no país apresentou várias ações com discurso de melhorar a 

qualidade educacional, sendo este acordado em reuniões internacionais que a nível político, 

econômico e social buscavam consolidar uma política neoliberal. Dentre as políticas educacionais 

voltadas á educação integral, programas foram elaborados a nível federal: Programa Mais 

Educação- PME e Programa Ensino Médio Inovador –PROEMI cujos objetivos voltam-se para 

implementar e fomentar a educação integral por meio da extensão do tempo do aluno na escola. 

Cada um com suas características próprias, porém, com o objetivo semelhante de proporcionar 

atividades extracurriculares que interferissem de modo direto no sucesso do ensino aprendizagem 

dos alunos na educação formal que funciona em tempo parcial. Assim percebemos a intensificação 

do interesse, a partir das políticas educacionais para difundir ações tanto no ensino fundamental 

quanto médio que fomentassem práticas indutoras da educação integral. 

Na educação brasileira a existência da escola de turnos legitimou a opção do Estado 

brasileiro pela expansão descompromissada com a qualidade, não apenas pela diminuição da carga 

horária escolar, como também por todos os outros encaminhamentos de política pública, frutos 

desta decisão. As ideias pedagógicas, os programas governamentais, que se ampliaram no Brasil 
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com intuito de compensar esta fragmentação, elegeram como direção o atendimento para situação 

de vulnerabilidade social. Incluir os incluídos, focar as ações educativas na população alijadas de 

seus direitos, tem sido a grande proposição das políticas modernas, ou seja, ao longo da história a 

escola tem sido compensatória. 

A retomada da proposta da escola em tempo integral no Brasil, em uma de suas faces, está 

pautada pelo protagonismo de política pública em nível federal, faz necessário que tal evidencia 

seja contextualizada do ponto de vista da materialidade de sua proposição, considerando o 

movimento histórico que traçou a conjuntura em que se coloca os programas nacionais, observado o 

conjunto das demais ações nesta direção, como exemplo, a Proposta de emenda constitucional 

(PEC) no Congresso que propões a extensão da jornada escolar para sete horas, além das discussões 

a respeito do Plano Nacional de Educação (PNE- 2011-2020), que em sua proposição 

governamental, estabelece um conjunto de metas entre as quais a de número seis, determinando que 

50% das escolas públicas ofereçam educação integral até 2020. 

As experiências de educação integral pelas quais passou o Brasil ensaiaram dentro das 

condições materiais possíveis, uma aproximação a uma formação humanista moderna. Foi o caso 

das proposições dos Movimentos dos Pioneiros da Escola Nova, das experiências educacionais de 

Anisio Teixeira e Darcy Ribeiro. Estas e outras experiências locais, nos munícipios e Estados, 

dentro do que possibilitava a conjuntura política, e o instrumental técnico de seus agentes e 

intelectuais, permitiam mesmo que contraditoriamente, aproximações com a concepção de 

formação humana integral. Cada uma delas, a seu modo, procurou, em cada tempo histórico, 

alcançar a educação de qualidade pretendida, que incluía a ampliação da jornada escolar em espaços 

físicos condizentes á propostas e com instrumentos e arranjos governamentais. 

 Os grandes programas nacionais, pautados na defesa e recuperação da educação integral, 

apresentam seus elementos constitutivos com a intenção de superar a baixa qualidade educacional e 

a exclusão social, porém a objetivação da escola revela incoerência. A mesma escola, a partir da 

qual se semeia a contestação que leva à possível ruptura para a transformação, reproduz as relações 

de classe, reflexo das contradições sociais em um movimento dialético de busca de superação da 

contradição entre alienação e emancipação. 

Dentro de uma sociedade democrática, independente das opções políticas, filosóficas e 

pedagógicas de um grupo de educadores ou de gestores, o que se espera é a coerência entre ideias e 

ações, preferencialmente dentro de um projeto cuja ontologia seja a premissa da formação para a 

emancipação humana. Toda política educacional, assim como a prática pedagógica, é intencional, 
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orientada a um projeto político-pedagógico na escola, ao mesmo tempo em que revela uma 

ontologia e, consequentemente, as demais convicções que a norteiam.  Colares e Colares (2013) 

afirmam que as condições para implementação da política devem ser criadas da forma mais 

equilibrada e participativa mediante integração, nos processos decisórios, de vários segmentos com 

interesses conflitantes do setor educacional. 

O resultado é o processo de escolarização que prepara para o exercício de transformação do 

mundo, pela práxis dos sujeitos históricos. Essa é a diferença para o entendimento de escola 

redentora, que sozinha, e vista de forma descontextualizada, busca mudar o mundo, sendo que seus 

seguidores reivindicam para ela o papel de salvadora. Eis a contradição entre alienação e 

emancipação, a relação dialética que a revela: a sociedade pode transformar-se com a escola, como 

a escola pode transformasse com a sociedade.  

A educação integral, compreendida como educação de tempo integral ou ainda política de 

atenção integral ou qualquer outra identidade que se queira dar a essa estratégia educacional, trata 

originalmente de ampliar a jornada escolar, expondo a criança a um maior tempo de atividades 

escolares, seguindo a ideia de que quantidade gera qualidade. Essa premissa não é verdadeira por si 

só.  Depende da efetividade de outros elementos constituintes da escola de tempo integral como a 

formação de profissionais de educação, equipamento escolar qualificado e alunos em condições 

sociais de aprendizagem. Não é esta a realidade da educação brasileira, fruto de uma sociedade que 

ainda não superou o quadro da desigualdade social promovida pelo capitalismo. Para Moll (2012) o 

tempo educativo é apenas um dos elementos constituintes da cultura escolar que, também, é 

condição para a concretização de uma educação integral, essa variável tempo escolar é fundamental 

para alcançar essa formação ampliada, porém esse tempo deve ser qualificado, no sentido de 

ampliar as possibilidades de aprendizagem dos educandos. 

Políticas sociais no escopo intersetorial são necessárias, junto às educacionais, da mesma 

forma, qualificadas, mas não sem a perspectiva mais ampla de superação do capitalismo, condição 

básica para a emancipação humana. Enfim, as experiências no Brasil são inúmeras e a maioria delas 

têm, independentemente das escolhas filosóficas e políticas, certamente se beneficiado da herança 

deixada pelos experimentos, seus avanços e recuos e sua relação com as políticas que já atenderam 

à demanda em torno da escola de tempo integral no País.  

A educação de qualidade é aquela que possibilita a formação completa do ser humano de 

forma unitária, como sugere Gramsci, elevando a consciência do senso comum para o senso crítico 
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e possibilitando estabelecimento de conexão entre espaços e tempos da escola e da comunidade, 

buscando o desenvolvimento do ser humano de forma ampla. 

 

5 Considerações Finais 

 As contradições da sociedade brasileira proporcionam elementos para compreender a 

educação no Brasil e seus determinantes econômicos, pois se compreende que dentro dessa 

totalidade estão situadas as políticas educacionais de educação integral.  Assim revelam-se as 

políticas de educação integral, considerando suas contradições no contexto sócio-histórico brasileiro 

e reflexões sobre os processos de ampliação da jornada escolar, compreendida no Brasil como 

escola de tempo integral, de modo circunstanciado à dinâmica da relação Estado e sociedade.   

Para enxergar as contradições da escola de tempo integral como política pública há que 

contextualizá-la no movimento histórico a que pertence. Discussão sobre a agenda pública 

educacional sob o prisma das desigualdades e o processo sócio-educativo desencadeado pelas 

políticas, em especial no caso das que oferecem atendimento social às famílias em situação de 

vulnerabilidade e com destaque para o caso da contrapartida educacional do recebimento de 

benefícios. 

 Ainda neste contexto, o resgate das principais experiências de jornada escolar ampliada, sob 

a ótica dos avanços e recuos da política pública em educação, pois a construção de uma nova 

cultura escolar, com outras práticas, normas e concepções, não dependem apenas de mudanças 

legais, mas, sobretudo, da criação de condições efetivas para tal, o que incide em alterações das 

condições de trabalho oferecidas. 

Assim, ao longo da história a escola tem sido prioritariamente compensatória, atuando, pois, 

na contramão da emancipação humana. Historicamente, atribuiu-se à escola funções de assistência 

social, preventivas à vulnerabilidade educacional e meramente ocupacionais, o que secundarizou o 

compromisso com a socialização do conhecimento humano. 

Evidenciam-se, assim as razões que conduziram o Estado a delinear o escopo dos diversos 

ritmos em formato de jornadas escolares, em diversas épocas de organização capitalista no Brasil, 

nas quais as dimensões culturais e sociais da jornada ampliada também têm peso importante. A 

educação integral extrapola o reducionismo do tempo em sala de aula, visando uma formação 

diversificada, que possa desenvolver os educandos na sua totalidade. As estratégias de ampliação de 

tempo educativo devem, necessariamente, estar fundamentada em uma concepção de educação 

2868



 
 

integral, de formação humana plena, promotora de processos de mudança e de transformação, 

individuais e coletivas.  
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DESCONSTRUÇÃO NOS SEUS CINCO ANOS DE EXISTÊNCIA 

 
Antonio Carlos de Souza1 

Marisa Noda2 
 

Resumo 

A temática apresentada refere-se ao Plano Nacional de Educação 2014-2024 – denominado 
neste texto como PNE, que neste ano de 2019 chega à metade de seu tempo legal. A pesquisa 
parte do pressuposto que o PNE, sua construção, implementação, avaliação ainda que parcial, 
como política pública, educacional, só é possível serem compreendidos no conjunto das 
relações e forças sociais, entre Estado e sociedade civil. A metodologia utilizada busca 
combinar alguns procedimentos metodológicos: bibliográfico, documental e qualitativo, com 
revisão de literatura especializada e estudo documentais, especificamente a Lei nº 13.005, em 
25 de junho de 2014, que “aprova o Plano Nacional de Educação – PNE – e dá outras 
providências”, e análise qualitativa dos dados coletados, levando em conta relatos, 
experiências, percepções, coletadas informalmente, em reuniões, debates, com agentes 
educacionais na região do Norte Pioneiro do Paraná sobre a implementação do PNE. O 
referencial teórico utilizado é o materialismo histórico, tendo como autores fundamentais Karl 
Marx, Antonio Gramsci, Adolfo Sánchez Vázquez, Dermeval Saviani. Esta pesquisa está no 
seu terceiro ano de existência e os principais resultados chegados é que o PNE, nas suas 
diretrizes, metas e estratégias para a educação brasileira para um decênio faz parte de uma 
histórica disputa econômica, política e ideológica entre a classe trabalhadora, organizada nos 
movimentos sociais, sindicais e populares, e a classe capitalista, nos seus diversos setores e 
organizações empresariais, religiosas, políticas e tal disputa dá o tom dos desdobramentos, 
avanços ou retrocessos nas políticas públicas, educacionais, aqui especificamente do papel 
que desempenha a educação, nas suas relações e contradições, produzindo na sociedade, 
ideias, valores e práticas emancipatórias ou de dominação. Portanto, numa sociedade dividida 
em classe sociais, e luta de classes, do ponto de vista da classe trabalhadora, há a necessidade 
ontológica e histórica de compreender as contradições sociais, os interesses em jogo, no 
modelo capitalista e liberal de sociedade, que apresenta como seus pilares fundamentais 
formais a cidadania, a igualdade, os direitos humanos, a democracia, tão propalados do PNE, 
e apresentar a perspectiva de construção de bases reais, no sentido de praxis consciente e 
transformadora, através da educação, da união e organização da classe trabalhadora, como 
sujeito social na construção de uma nova relação econômica, social, política e conquista da 
emancipação humana.  
 
Palavras-chave: Plano Nacional de Educação. Estado. Sociedade civil. 
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Introdução 

O PNE completa, neste ano de 2019, cinco 5 anos de existência, ou seja, a metade de 

seu tempo legal, conta com vinte metas, que podem ser definidas como as demarcações 

concretas do que se espera alcançar em cada dimensão da educação brasileira. Para cada meta 

há um conjunto de estratégias, que são os caminhos a serem construídos e percorridos por 

meio das políticas públicas. As metas são referenciadas por dez diretrizes: 

I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento 
escolar; III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 
discriminação; IV - melhoria da qualidade da educação; V - formação 
para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 
éticos em que se fundamenta a sociedade; VI - promoção do princípio 
da gestão democrática da educação pública; VII - promoção 
humanística, científica, cultural e tecnológica do País; VIII - 
estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que 
assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de 
qualidade e equidade; IX - valorização dos (as) profissionais da 
educação; X - promoção dos princípios do respeito aos direitos 
humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 
(SAVIANI, 2014a, p. 7-8). 
 

Tais diretrizes buscam sintetizar os grandes desafios educacionais do País, assim como 

suas disputas sociais e de classe, especialmente no que se refere ao investimento público em 

educação, questão que entendemos ser determinante para a implementação efetiva ou não ou 

qual implementação do PNE, como a questão do acesso (universalização) e permanência 

(qualidade) dos estudantes na educação, a valorização dos trabalhadores da educação 

(formação, piso nacional, carreira, condições de trabalho), à melhoria das estruturas e espaços 

educacionais, a gestão democrática, entre outras questões. Não é nosso intento apresentar 

aqui, meta por meta, o que foi efetivado neste cinco anos e o que não foi e o que não há 

perspectiva de se efetivar, mas apenas dizer que pouquíssimas metal foram implementadas 

parcialmente ou totalmente nos prazos previstos.  

O PNE é uma referência atual para o conjunto das políticas públicas brasileiras, com 

vinte metas, que podem ser definidas como as demarcações concretas do que se espera 

alcançar em cada dimensão da educação brasileira. Para cada meta há um conjunto de 

estratégias, que são os caminhos a serem construídos e percorridos por meio das políticas 

públicas. As metas são referenciadas por dez diretrizes 
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1.1 Objetivos 

O objeto é estudar o Plano Nacional de Educação 2014-2024, denominado neste texto 

como PNE, seu processo de elaboração, aprovação, implementação e avaliação, ainda que 

parcial, na metade do decênio de tempo legal e institucional. Para tanto, esta pesquisa tem, 

como objetivo geral, buscar compreender a importância do PNE no conjunto das políticas 

públicas brasileiras, especificamente o papel que desempenha a educação, nas suas relações e 

contradições, produzindo na sociedade, ideias, valores e práticas emancipatórias ou de 

dominação. Daí a necessidade de analisar o lugar e atuação das forças sociais envolvidas neste 

processo, a classe trabalhadora, organizada nos movimentos sociais, sindicais e populares, e a 

classe capitalista, nacional e internacional, nos seus diversos setores e organizações 

empresariais, religiosas, políticas e os desdobramentos, avanços ou retrocessos nas políticas 

públicas, educacionais, tais como as diretrizes para a superação das desigualdades 

educacionais, promoção da qualidade educacional, valorização dos profissionais da educação, 

promoção da gestão democrática, e o investimento na educação, explicitando a disputa de 

posições e ações que defendem uma educação pública emancipatória e, por outro lado, os 

interesses privados da educação mercadológica.  

 

2. Referencial teórico 

O referencial teórico na busca de compreensão do objeto, nas suas relações 

contraditórias, é o materialismo histórico, referenciado no método de análise, visão de mundo 

e praxis interventiva em Karl Marx, Antonio Gramsci, Adolfo Sánchez Vázquez, Dermeval 

Saviani. Mesmo se nossa análise busca partir e apresentar explicações científicas, no sentido 

stricto sensu, nossas reflexões e conclusões são de caráter mais filosófico, no sentido de 

filosofia da praxis, na relação da “consciência plena das contradições” com a ação 

transformadora, como diz Gramsci (1995, p. 114-115).  

Este procedimento tem como fundamento a práxis, ou seja, a relação da teoria e 

prática, a reflexão-ação, como busca de compreensão, intervenção e transformação do estado 

atual de coisas, propiciando, assim, a perspectiva de novas sínteses no plano do conhecimento 

e no plano da realidade histórica. É neste sentido que pretendemos investigar o PNE, como 

política educacional, dentre do conjunto do movimento social, político, econômico, 

ideológico, e contribuir para a compreensão da realidade concreta da educação, da instituição 

escolar, com seus diversos sujeitos, e as perspectivas de intervenção e de superação do estado 

atual de coisas.  
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3. Procedimentos metodológicos 

 Este estudo compreende os seguintes procedimentos metodológicos. Análise 

documental, especificamente a Lei nº 13.005/2014, que instituiu o Plano Nacional de 

Educação 2014-2024, subsidiada por autores e literatura especializada sobre a questão. O 

procedimentos foi de leitura e fichamento das referências, tendo como técnica de tratamento 

de dados e informações, a análise e síntese qualitativa, e os argumentos foram organizados, 

sistematizadas e apresentados como descrição formal, para divulgação, discussão. 

  

4 Resultados  

O PNE foi objeto de discussão de diversos segmentos, com visões e interesses bastante 

diferentes, bem como, propostas distintas e conflitantes entre si, cada segmento objetivando 

garantir seus próprios interesses. Por um lado, há os interesses privados, representados, por 

exemplo, por setores empresariais e, por outro lado, movimentos sociais e entidades 

representativas dos segmentos da comunidade educacional, buscando na luta política, 

defender a educação pública. Em relação a isso, o PNE deixou a desejar em vários sentidos, 

segundo Saviani (2014a, p. 232): “(...) começando pela concepção de fundo que, em lugar de 

seguir uma orientação de política de Estado, sob um caráter eminentemente público, traz a 

marca preocupante da promiscuidade com os interesses privados.”  

A construção de uma educação pública, gratuita, laica, universal e de qualidade têm 

sofrido, ao longo da história brasileira, constantes ataques, capitaneados pelos interesses 

diversos de grupos sociais, corporações, da elite burguesa, da classe capitalista. Nos últimos 

tempos, atendendo aos interesses explícitos do mercado capitalista, os governos, nos seus 

diversos níveis, vem favorecendo ou servindo ainda mais setores privados, aclamados como 

mais eficientes, ideologia largamente difundida pelos meios de comunicação. 

Mas, este processo de disputa política tem estado presente na sociedade brasileira 

desde a década de 1930, culminando até os dias atuais, quando os diversos governos, em 

vários níveis, implementaram diferentes políticas de privatizações na educação, sem tocarem 

em questões estruturais de exclusão da população e tornando a educação uma mercadoria 

lucrativa, processo esse denominado como “racionalidades” históricas que acompanharam a 

legislação educacional brasileira, especificamente os planos nacionais de educação. 

Na década de 1930 o conceito de plano assumiu o sentido de introdução da 
racionalidade científica na educação; no Estado Novo, metamorfoseou-se em 
instrumento destinado a revestir de racionalidade o controle político-ideológico 
exercido pela política educacional; com a LDB de 1961, converteu-se em 
instrumento de viabilização da racionalidade distributiva dos recursos educacionais; 
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no regime militar, caracterizou-se como instrumento de introdução da racionalidade 
tecnocrática na educação; na “Nova República”, sua marca foi o democratismo com 
o que a ideia de introduzir, pelo plano, uma espécie de racionalidade democrática se 
revestiu de ambiguidade; finalmente, na era FHC, o plano se transmutou em 
instrumento de introdução da racionalidade financeira na educação (SAVIANI, 
2010, p. 391). 
 

 Este histórico de luta, de confronto, entre os interesses privados e os interesses 

públicos na educação se materializou na defesa de que, por um lado, a educação deveria ser 

direcionada pela cultura familiar, e por outro, pela direção do Estado, gerando, por um lado, 

“projeto do governo” e, por outro, “projeto da sociedade”, e chegou nos tempos mais recentes 

com a luta de setores que defendem a educação púbica e, por outro lado, a influência efetiva 

de grandes grupos empresariais, presentes nos diversos setores da economia, da política, de 

olho no setor educacional, como um espaço de investimento lucrativo de produção e 

acumulação do capital.   

Não será fácil seguir o caminho da defesa da educação pública de qualidade 
acessível a toda a população brasileira, pois a força do privado traduzida na ênfase 
nos mecanismos de mercado vem contaminando crescentemente a própria esfera 
pública. É assim que o movimento dos empresários vem ocupando espaços nas redes 
públicas via Undime e Consed, nos Conselhos de Educação e no próprio aparelho de 
Estado, como o ilustram as ações do Movimento “Todos pela Educação”. É assim 
também que grande parte das redes públicas, em especial as municipais, vem 
dispensando os livros didáticos distribuídos gratuitamente pelo MEC e adquirindo os 
ditos “sistemas de ensino” como “Sistema COC”, “Sistema Objetivo”, “Sistema 
Positivo”, “Sistema Uno”, “Sistema Anglo” etc. com o argumento de que tais 
“sistemas” lhes permitem aumentar um pontinho nas avaliações do IDEB, o que até 
se entende: esses autodenominados “sistemas” têm know-how em adestrar para a 
realização de provas. É assim, ainda, que os recursos públicos da educação vêm 
sendo utilizados para convênios com entidades privadas, em especial no caso das 
creches (SAVIANI, 2014, p. 105). 
 

No atual contexto da educação brasileira, especificamente na aprovação do atual PNE, 

ficou explícito o interesse do setor empresarial pela educação, não somente como bem de 

consumo, para como bem de produção. Daí, a intervenção direta no campo educacional 

influenciando as políticas e ocupando diversos espaços no mundo educacional tanto em níveis 

da sociedade civil quando dos governos.  

Ora, como estamos numa sociedade baseada na propriedade privada dos meios de 
produção em que os interesses dos proprietários dos meios de produção são 
antagônicos aos interesses dos donos da força de trabalho, é óbvio que a educação 
que interessa ao empresariado não é aquela que interessa à imensa maioria da 
população brasileira constituída pelos trabalhadores (SAVIANI, 2014). 
 

Assim, a educação pública está em um avançado processo de privatização, dentro de 

um pacote de desmonte de políticas públicas sociais, pressionada pelos interesses do mercado, 

do capital. O resultado é a precarização do acesso e qualidade da educação, o aumento da 

desigualdade social. As últimas investidas se deram através do “Ajuste fiscal”, do novo 

2875



 

Ensino Médio, da Base Nacional Comum Curricular – BNCC Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, que representam o desmonte da educação pública e a apropriação de recursos públicos 

por setores privados em prol do lucro e de uma orientação político-pedagógica da educação 

alinhada com os interesses de mercado.  

A partir de 2019, com a eleição do novo governo Federal e governo estaduais, na sua 

maioria, de orientações e práticas reacionárias, o PNE basicamente está sepultado. Não há 

perspectiva de implementação de grande parte das metas do PNE, pois há intervencionismo 

dos poderes públicos nas instâncias de debate, controle, avaliação, como aconteceu com a 

Conferência de Educação. O espaço público que ganhou grande visibilidade no debate 

educacional é ocupado por empresas nacionais e internacionais, tais como as que fazem parte 

do Todos pelas Educação.  

O resultado de tudo isso é a precarização das redes de educação pública, alargando o 

caminho para alianças público-privadas, ou seja, induzindo a privatização e 

consequentemente inibindo ainda mais a promoção de pensamento crítico, a gestão 

democrática e controle público sobre as políticas, assim como a desvalorização da profissão e 

formação docente, acentuando o dualismo educação técnica e educação política. No fundo a 

concepção mercantil de educação vai tomando o investimento da escola, a gestão, o material 

didático, currículo, o método de ensino-aprendizagem.  

O PNE, elaborado no contexto de produção e reprodução do modo de produção 

capitalista, não desvela os interesses de classe em relação à educação formal, como um 

privilégio da burguesia, para atender seus interesses de classe dominante, enquanto sua 

“universalização” à classe trabalhadora está voltada à preparação para o trabalho, trabalho 

alienado, necessário para a consolidação e expansão do capitalismo. É diante do estado atual 

de coisas, na dinâmica do próprio desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista 

que, além de criar e se sustentar a exploração nas mais diversas formas, produz tambem a 

classe trabalhadora, que possibilita a tomada de consciência de sua situação explorada, 

alienada, a indignação, reação diante de tal situação: 

É preciso tornar a pressão ainda tornar a pressão efetiva ainda maior, acrescentando 
a ela a consciência da pressão, e tornar a ignomínia ainda mais ignominiosa, 
tornando-a pública [...] É preciso ensinar o povo a se inquietar diante de si mesmo, a 
fim de nele incutir coragem (MARX, 2010, p. 148). 
 

 É a consciência da efetiva condição de classe explorada, que põe em movimento a 

crítica e superação do modo de produção capitalista e a possibilidade de construção da nova 

sociedade. O modo de produção capitalista produz um conflito crescente e o aprofundamento 

das contradições sociais entre os dois pólos sociais fundamentais. De um lado, o número cada 
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vez menor de grandes capitalistas que usurpam e monopolizam as vantagens do processo de 

produção e de apropriação dos bens produzidos e, do outro lado, a extensão da degradação, da 

exploração da classe trabalhadora. Quer dizer, o capitalismo produz igualmente a 

desumanização e a revolta e indignação contra si. Será pela educação, união e organização 

que a classe trabalhadora se transformará de uma classe oprimida e explorada, em uma classe 

consciente de sua força, de seu ser e de sua missão histórico-social, capaz de produzir a 

transformação radical na sociedade.  

 Por isso, a consciência de classe é o engendramento e a materialização da educação, 

união e organização da classe trabalhadora, a consciência de sua situação concreta explorada e 

a sublevação contra ela é que leva os trabalhadores a descobrirem por si mesmo, que tal 

situação não se configura na sua fraqueza, mas que tal situação está ligada diretamente ao 

modo de produção capitalista. Daí a necessidade de não redução da classe trabalhadora a um 

papel de passividade, de obediência e de confiança na benevolência de forças externas a si, de 

quem quer que seja. Daí a não aceitação de qualquer tipo de reformismo, de concessão, de 

protesto de indivíduos isolados, mas da expressão da classe trabalhadora que sabe de suas 

condições de vida, se rebela contra ela e luta pela superação do estado atual de coisas. 

 Daí, é diante das contradições internas do modo de produção capitalista que a classe 

trabalhadora, educada, unida e organizadação, não tem que esperar sua libertação de uma 

força externa, por ser a classe que mais sofre, mas que pode e deve libertar-se a si mesma, na 

condição de sujeito consciente da sua própria história. Para que haja possibilidade de sua 

auto-emancipação, ao lado da consciência da sua situação desumanizada, é necessário que a 

classe trabalhadora tenha acesso aos bens materiais e culturais produzidos historicamente. 

 

5 Considerações finais 

Consideramos que as políticas públicas educacionais, especificamente o PNE, 

enfrentam desafios econômicos, políticos, ideológicos, que tem levado à precarização da 

educação brasileira. Daí a necessidade de ter conhecimento da realidade, dos interesses de 

classe, mediante a educação, união e organização da classe trabalhadora, pensamento e prática 

tão presentes em Marx e na tradição marxista.  

Assim, não é o PNE que nasceu do enfrentamento das forças sociais entre 

trabalhadores e capitalistas, que fará com que haja a efetivação de políticas educacionais, mas 

a mobilização, a pressão da classe trabalhadora, no movimento das mudanças econômicas, 

políticas. Nesse contexto, a luta em defesa da educação pública, universal e de qualidade, tem 

como antagonista a classe capitalista e seus interesses mercadológicos, ordem social incapaz 
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de dar resposta aos problemas sociais e educacionais que afetam a grande maioria da 

população brasileira, a classe trabalhadora. 

Em uma sociedade dividida em classes sociais, na exploração do trabalho, na 

propriedade privada dos meios de produção, as políticas públicas tem sua atuação focada em 

necessidades básicas, nas carências emergenciais, mas sem a pretensão de alterar as condições 

as condições reais que as produzem. Assim, a cidadania, os direitos humanos, a emancipação 

política, a igualdade jurídica são formas pelas quais os governos impõem sua visão de mundo, 

seu projeto de dominação, como se fossem naturais, universais, escondendo assim as cisões, 

contradições, interesses e lutas de projetos, de interesses de classes.   

A educação, união e organização da classe trabalhadora, dos setores populares, 

ocupando os espaços de debates, de deliberações, de controle de políticas públicas, de 

organismos governamentais e não governamentais, dos fóruns em defesa da educação pública 

nos níveis nacional, estadual e municipal são passos fundamentais para a mudança do estado 

atual de coisas. Nesta luta, a bandeira a ser levantada é o direito à educação universal, 

gratuita, de qualidade, laica, igualitária, sem discriminação. Daí a luta contra a educação 

capitalista, não somente como uma alternativa, mas como uma necessidade radical de se criar 

uma nova ordem social, de efetiva emancipação humana. 
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Resumo 

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

 Na perspectiva de um direito social e, portanto, de um direito humano fundamental, a 

educação é um direito público subjetivo que exige atuação concreta do Estado. Isso significa 

dizer que possui um caráter positivo, depende de ações efetivas do poder público para sua 

realização. Nessa lógica, uma série de programas e projetos são esperados do Estado, pelos 

cidadãos, para que estes possam usufruir, com igualdade de condições para o acesso nas 

escolas, de um ensino de qualidade e universalizado. 

Os direitos sociais, tais como os direitos econômicos e culturais, essencialmente, são 

direitos coletivos, ainda que tenham reflexos na vida do indivíduo, singularmente. Portanto, 

são garantias constitucionais que dependem da programação de políticas públicas 

direcionadas à igualdade material e ao bem-estar social. De tal modo, esses direitos não são 

princípios que merecem ser observados e alcançados, tão somente, são regramentos de 

observância obrigatória e que devem, minimamente, serem assegurados aos cidadãos. A título 

de exemplo, tal como preconizado na Constituição Federal de 1988 (CF/88), é dever do 

Estado “o atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde” (BRASIL, 1988), esse, portanto, é um direito social de eficácia imediata, devendo o 

Estado valer-se de políticas públicas educacionais planejadas, com metas de execução e 

avaliação de resultados para sua garantia plena.  

Nesse sentido, a pesquisadora Maria Nazaré Zenaide, membro do Comitê Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (CNEDH), defende a relação de interdependência do direito 

à educação com as dimensões sociais, econômicas e culturais dos direitos fundamentais, sob a 

perspectiva de que direitos sociais promovem o pleno desenvolvimento da personalidade 

humana, os direitos econômico, destinam-se à justiça social, e os direitos culturais, promovem 

uma cultura universal de respeito aos direitos do ser humano e as liberdades fundamentais 

(ZENAIDE, 2007, p. 16).  

Na busca pela efetivação da educação em matéria de direitos humanos, o poder 

público, especialmente o executivo federal, valeu-se da adoção de políticas públicas para o 

planejamento e a implantação de metas que visam, por exemplo, resultados ascendentes no 

histórico de acesso e permanência na escola, nos índices de alfabetização, classe econômica, 

raça e faixas etárias, e, até mesmo, com o desenvolvimento de diretrizes e conteúdos 

curriculares comuns, de modo a assegurar a qualidade da educação básica. 
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Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos: processo de Elaboração e Implantação 
O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) é o resultado material 

de um processo histórico capitaneado pelo Estado brasileiro em coparticipação da sociedade 

civil organizada. O documento expressa a implantação da faceta educacional do Programa 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH) e a incorporação de princípios e diretrizes dos 

principais documentos internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. 

Segundo Viola, Barreira e Pires (2011), o documento possui como pressuposto, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, bem como o Plano Mundial de Educação para 

Direitos Humanos. Sua finalidade é construir uma cultura voltada para o respeito aos direitos 

fundamentais da pessoa humana (BRASIL, 2003). 

O PNEDH possui duas versões, uma denominada de versão inicial, publicada em 

2003, e outra, versão final, publicada em 2006. A primeira versão foi elaborada como 

documento preliminar para ser debatido pela sociedade civil organizada. Em 2003, foi criado 

o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos (CNEDH), constituído por 

especialistas representantes da sociedade civil, de instituições públicas e privadas e de 

organismos internacionais. Sob a responsabilidade de elaborar o PNEDH, em dezembro de 

2003, a primeira versão do documento foi publicada pelo Comitê. 

Os anos de 2004 e de 2005 foram marcados por debate e divulgação do PNEDH. 

Encontros, seminários e fóruns, de âmbitos internacional, nacional, regional e estadual, 

marcaram os debates sobre o Plano. Por meio de encontros estaduais, em 2005, o PNEDH foi 

difundido à população, da qual foram ouvidas e captadas as sugestões, críticas e 

considerações, que foram utilizadas, posteriormente, para ampliar o documento. Segundo 

Brasil (2006), foram mais de 5000 pessoas, de 26 estados, que participaram do processo de 

consulta. 

A conclusão do trabalho e a publicação da versão final, em 2006, ficou a cargo de 

professores e alunos de graduação e pós-graduação do Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa equipe foi responsável por 

sistematizar as contribuições recebidas da sociedade civil, por meio dos encontros estaduais, 

apresentar ao CNEDH e formular a versão preliminar do PNEDH. Coube ao Comitê a análise 

e a revisão técnica da versão elaborada a partir das contribuições da população. Tal versão 

preliminar foi apresentada no Congresso Interamericano de Educação em Direitos Humanos, 

realizado em setembro de 2006, em Brasília, Distrito Federal. O documento final, aprovado 

no referido Congresso, foi submetido novamente à consulta pública via internet e 
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posteriormente revisado e aprovado pelo CNEDH, o qual publicou e se responsabilizou pela 

versão final e definitiva, publicada em dezembro de 2006 (BRASIL, 2006). 

Não podemos perder de vista as motivações históricas e sociais de sua elaboração, que 

extrapolam os limites das fronteiras nacionais. Em 1993, em Viena, Áustria, a II  Conferência 

Mundial sobre Direitos Humanos, na qual os Estados membros das Nações Unidas assumiram 

o compromisso de elaborarem seus Programas Nacionais de Direitos Humanos. No ano de 

1994, a Assembleia Geral da ONU declarou os 10 anos subsequentes, 1995 a 2004, como a 

Década da Educação em Direitos Humanos, o que resultou, em 1997, nas diretrizes para os 

Planos Nacionais de Ação para Educação em Direitos Humanos3. Em 2004, na Assembleia 

Geral das Nações Unidas, foi proposto o Programa Mundial de Educação para Direitos 

Humanos, que orientava os Estados-membros a implementarem seus Planos Nacionais de 

Educação em Direitos Humanos entre os anos de 2005 a 2007. 

No Brasil, em 1996, ocorreram dois eventos dignos de nota: a) foi realizada a I 

Conferência Nacional dos Direitos Humanos, da qual saíram as metas de ação e 

implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos; b) foi elaborado o 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH). 

O PNDH de 1996 já se encontra na terceira versão – Decreto 7.177/20104 –, e se 

estrutura em seis eixos temáticos orientadores, dos quais um, o número 5, é intitulado 

Educação e Cultura em Direitos Humanos. Tal eixo estabelece cinco diretrizes, com a clara 

menção à necessidade de efetivação das políticas nacionais de educação em direitos humanos 

para fortalecer a cultura de direitos, cujos objetivos estratégicos são a “I. Implementação do 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH); II. Ampliação de 

 
3 Para melhor análise, as Diretrizes para a implementação dos Planos Nacionais de Ação para Educação em 
Direitos Humanos, da ONU de 1997, se encontram disponíveis em:  

http://www.dhnet.org.br/dados/lex/brasil/leisbr/edh/mundo/diretrizes.htm. Acesso em 10/07/2018. 

4 O Decreto Federal nº 7.037, de 21/12/2004, alterado pelo Decreto Federal nº 7.177, de 12/05/2010, que aprova 
o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3 e dá outras providências, estabelece, em seu artigo 2o, que 
o PNDH-3 será implementado de acordo com os seguintes eixos orientadores e suas respectivas diretrizes: I -
 Eixo Orientador I: Interação democrática entre Estado e sociedade civil; II - Eixo Orientador II: 
Desenvolvimento e Direitos Humanos; III - Eixo Orientador III: Universalizar direitos em um contexto de 
desigualdades; IV - Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência; e, V - Eixo 
Orientador V: Educação e Cultura em Direitos Humanos. Este último eixo, é composto pelas seguintes 
diretrizes: a) Diretriz 18: Efetivação das diretrizes e dos princípios da política nacional de educação em 
Direitos Humanos para fortalecer uma cultura de direitos b) Diretriz 19: Fortalecimento dos princípios da 
democracia e dos Direitos Humanos nos sistemas de educação básica, nas instituições de ensino superior e nas 
instituições formadoras; c) Diretriz 20: Reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa e 
promoção dos Direitos Humanos; d) Diretriz 21: Promoção da Educação em Direitos Humanos no serviço 
público; e e) Diretriz 22: Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para 
consolidação de uma cultura em Direitos Humanos (BRASIL, 1996). 
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mecanismos e produção de materiais pedagógicos e didáticos para Educação em Direitos 

Humanos” (BRASIL, 1996). 

Nota-se que o PNDH, sendo um documento com força normativa, se constituiu como 

meio fundamental de legitimação formal do PNEDH. Em que pese a relevância do PNEDH 

para a sociedade, ele não havia sido instituído por uma norma formal. Por isso, pode-se 

considerar que o PNDH indica a necessidade de implantação do PNEDH e o legitima, 

enquanto política pública. A partir disso, o PNEDH, começa a ser pensado e estruturado no 

ano de 2003, e finalizado em 2006. Desde então, segundo esses referenciais oficiais, a 

educação em Direitos Humanos se tornou objeto de política pública, por meio de programas e 

projetos implantados por sistemas formal ou não-formal de ensino.  

 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos na Concepção de Política Pública 
A publicação da versão final e definitiva do PNEDH em 2006, pelo governo federal, o 

apresenta com contornos de uma política pública educacional de Estado, cuja potencialidade é 

de alicerçar uma cultura de direitos humanos no país, tendo em vista, a concepção do Estado 

democrático de direito. O PNEDH pode ser entendido como um instrumento de política 

pública contínua, em dois sentidos: em primeiro lugar, porque materializou em forma de 

documento, uma demanda social que se expressa em um projeto formativo fundado em 

princípios democráticos e de cidadania. Em segundo, porque se consolida como um 

instrumento promotor de uma cultura em direitos humanos, a qual pode ser compreendida 

como um processo educativo vivenciado na prática da cidadania (BRASIL, 2006). 

Como caminho viável, os princípios e conteúdos do PNEDH passaram a ser aventados 

nos referenciais curriculares para a educação básica, tais como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos e, mais recentemente, a 

Base Nacional Comum Curricular. Os esforços para incluir no currículo escolar as temáticas 

que dizem respeito aos direitos humanos se pautam na ideia de que tais temas são capazes de 

promover a cidadania, o debate crítico sobre as formas de discriminação e violência, a 

consciência de direitos e os meios de sua defesa, provocando a formação dos estudantes de 

forma consciente, participativa e democrática. 

 

1 Objetivos 

O objetivo do presente estudo é analisar o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (PNEDH) e a reconstituição histórica de seu processo de elaboração e implantação, 

enquanto política pública educacional voltadas à promoção dos direitos humanos. Nesse texto 
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apresentamos o PNEDH a partir de seus fundamentos teórico-metodológicos, as propostas de 

execução, e a avaliação dos possíveis resultados dessas políticas em vigência no país. 

 

2 Referencial Teórico 

A pesquisa apresentada neste Seminário Internacional tem como centralidade a 

continuidade e ampliação das atividades desenvolvidas na dissertação defendida no Programa 

de Pós-Graduação em Educação, no ano de 2018, na Universidade de Uberaba (UNIUBE), e 

para tanto, utiliza-se da análise comparada da legislação vigente e de autores referencias no 

tema, dentre eles podem ser destacados os autores: Viola (2011) e Zenaide (2007).  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa, desse modo, concentra-se na análise do PNEDH (2006), enquanto 

concepção e política pública, para a qual a metodologia adotada foi a bibliográfica e 

documental, de cunho qualitativo. Utilizou-se da técnica de análise de conteúdo como 

procedimento de pesquisa no tratamento das fontes. Como referenciais teóricos, foram 

realizadas consultas às obras dos principais autores que fundamentam o objeto em análise, 

além de comentadores que contribuíram para realização dessa pesquisa.  

 

4 Resultados 

 A estrutura organizativa do documento em análise estabelece a noção de historicidade 

da proposta educacional em direitos humanos, com conceituações e dimensões pelas quais os 

processos educativos se articulam, os objetivos gerais do Plano e, as linhas gerais de ação, 

contemplando, por fim, os cinco grandes eixos de atuação: Educação Básica; Educação 

Superior; Educação Não-Formal; Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e 

Segurança Pública e a Educação e Mídia. 

 Para isto, são considerados objetivos gerais dessa política pública: o fortalecimento do  

Estado Democrático de Direito; proporcionar justiça social; promover ações articuladas entre 

instituições escolares, sociedade civil e o poder público; cooperação nacional e internacional 

nas ações educativas; propor a transversalidade da educação em matéria de direitos humanos; 

orientar políticas direcionadas à cultura em direitos humanos; estimular a criação de 

programas na área da educação; implementar os Planos de Educação em Direitos Humanos 

nos estados e municípios; e, incentivar formas de inclusão social (BRASIL, 2006. p.27). 
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  Para concretizar a proposta de política pública, foram traçadas linhas de ação gerais e 

linhas de ação programáticas específicas para cada eixo de articulação do Plano, como se 

encontra, a seguir, detidamente detalhado. 

 As ações de operacionalização gerais previstas no PNEDH (2006) dividem-se em: a) 

desenvolvimento normativo e institucional, um convite à atuação do legislativo, para a 

consolidação da legislação da educação em direitos humanos, e aos demais poderes, de modo 

a institucionalizar a proposta educativa nos órgãos públicos; b) produção de informação e 

conhecimento, para estimular projetos de pesquisa, divulgação e publicização de conteúdos 

específicos na temática; c) realização de parcerias e intercâmbios internacionais, objetivando 

o fortalecimento e a troca de experiências; d) produção e divulgação de materiais, para o 

fomento de produções científicas na área; e) formação e capacitação de profissionais, com 

incentivo à interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade; f) gestão de programas e projetos, a 

depender do apoio financeiro público e privado; e, g) avaliação e monitoramento, com o 

objetivo de levantar os resultados do Plano. 

 Por fim, e em razão da especificidade dos cinco eixos resultantes da atuação do 

PNEDH, segue análise singularizada das políticas públicas voltadas para a Educação Básica, a 

Educação Superior, a Educação Não-Formal, a Educação dos Profissionais dos Sistemas de 

Justiça e Segurança Pública e a Educação e Mídia, e as respectivas ações programáticas para a 

viabilização de uma educação em direitos humanos. 

  

Educação Básica 
 A educação básica no Brasil é fruto de um longo período de debates e 

experimentações, e é considerada, atualmente, como sendo obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, sendo assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram oportunidade na idade própria (BRASIL, 1988).  Pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, Lei Federal n° 9.394 (LDBEN), a educação 

escolar está dividida em Educação Básica, formada pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio, e Educação Superior. 

 A formação para a educação básica no PNEDH, no entanto, extrapola a dimensão de 

espaço escolar, e pretende um diálogo com a comunidade local envolvida no processo de 

formação dos alunos. O que se almeja é intensificar o espaço de debates circunscrito aos 

muros escolares sobre o respeito e a valorização de direitos e dos sujeitos de direito, para 

então refletir nos espaços não escolares. 
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 Para o Plano “não é apenas na escola que se produz e reproduz o conhecimento, mas é 

nela que esse saber aparece sistematizado e codificado” (BRASIL, 2006, p. 31), pois pode ser 

considerada como espaço privilegiado para a convivência com valores e diversidades. 

Estimula-se, com isso, a formação para a cidadania, por ter em si o fim de promover um 

ambiente sem segregação dos alunos por condição social, familiar, origem, raça ou cor. 

 Para a implantação do PNEDH na educação básica, vinte e sete formas de 

operacionalização, denominadas, no documento, por ações programáticas, foram elencadas 

como essenciais para a concretização do ensino. Para melhor compreensão das propostas de 

ação recomendadas pelo Plano, segue a compilação das ideias, de acordo com a proximidade 

temática dos meios de realização: 

Quadro I – Quadro sinótico das ações programáticas para a  
Educação Básica no PNEDH 

 
Ação Programáticas Tema 

 
01, 02, 04, 09 e 13 Desenvolvimento de Diretrizes curriculares; metodologias; de habilidades 

e conhecimentos; projetos pedagógicos para a promoção à educação em 
direitos humanos. 

03 e 08 Formação de profissionais na área da educação. 
05, 21, 22 e 23 Incentivo ao uso e desenvolvimento de tecnologias, de apoio financeiro e 

de divulgação dos direitos humanos. 
06, 10, 11 e 12 Ações integradas entre poder público e sociedade civil e a escola, para a 

implementação da educação em direitos humanos. 
07, 14, 15, 16, 17, 24, 25 e 26 Estímulo à cultura em direitos humanos.  
18, 19, 20 e 27 Apoio à elaboração e implantação de programas e projetos de educação 

em direitos humanos. 

Elaborado pelos autores a partir de BRASIL (2006, p. 33-34) 
 
Algumas dessas ações estão efetivamente em vigor, como a primeira ação que propõe 

a inclusão da educação em direitos humanos nas diretrizes curriculares da educação básica, 

em razão da edição das Diretrizes Nacional para Educação em Direitos Humanos (DNEDH) 

em 2003. Além do norteamento dado pela da recém-publicada Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), que viabilizou a quarta ação programática, com o estímulo de uma 

pedagogia que incluísse o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades em direitos 

humanos, entre tantas outras ações executáveis em função da BNCC. 

Nota-se, portanto, que o primeiro eixo, Educação Básica, dentro do Plano inaugura e 

se correlaciona com os outros a seguir detalhados, como a educação superior, no viés da 

formação inicial e continuada de professores, na educação não-formal, na promoção à cultura 

a educação em direitos humanos e na educação e mídia, na criação de mecanismos de 

publicização e tecnologia, uma sequência de ações que pretende estabelecer uma política 

pública organizada e executável. 
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Educação Superior 
 Norteada pela Constituição Federal de 1988, a LDBEN/1996 elenca como finalidade 

da educação superior o estímulo ao pensamento reflexivo, ao desenvolvimento da sociedade, 

da ciência e da tecnologia, promoção da cultura, intercâmbio de conhecimentos, bem como a 

universalização e o aprimoramento da educação básica na formação e capacitação de 

profissionais na área educacional. 

A interlocução entre as universidades e os movimentos sociais em defesa dos direitos 

humanos pertence ao nascedouro desse debate na sociedade atual. Marcados pelo símbolo da 

resistência e da luta pela garantia dos direitos e garantias fundamentais, os movimentos 

sociais em prol da democracia, sobretudo entre os anos de 1980 a 1990, articularam-se com os 

docentes e discentes do ensino superior. 

A universidade, como espaço para o debate crítico e a formação da concepção 

democrática e cidadã, torna-se lugar para a implantação de políticas públicas voltadas para a 

educação em direitos humanos, e foi nessa perspectiva que o Plano considerou que o ensino 

superior muito tem a agregar na formação do indivíduo, considerando-a como “instituição 

social com vocação republicana”, além de elencar como princípios básicos a “igualdade, a 

liberdade e a justiça para guiarem as ações universitárias” (BRASIL, 2006, p. 38-39). 

Para viabilizar a execução do Plano, vinte e uma ações programáticas foram delimitadas 

para subsidiar o caráter sócio-político desse grande eixo. Nesse sentido, uma sinopse pode ser 

explicitada da forma como segue: 

 

Quadro II – Quadro sinótico das ações programáticas para a  
educação superior no PNEDH 

 
Ação Programática Tema 

 
01 e 06 Desenvolvimento de Diretrizes curriculares e de metodologias pedagógica de 

caráter transdisciplinar e interdisciplinar em direitos humanos. 
02, 03, 04, 05, 10, 12, 13, 
14, 15, 17 e 21 

Incentivo à divulgação, ao fomento e a pesquisa em nível nacional e estadual 
em ações das Instituições de Ensino Superior (IES) em direitos humanos; 

07 e 16 Promover política para a formação e capacitação de professores;  
08, 09 e 11 Estímulo à cultura e à proteção ao estudo dos direitos humanos nas IES; 
18, 19 e 20 Apoio à elaboração e implantação de programas e projetos de educação em 

direitos humanos que provam a inclusão, e ao estudo sobre a memória do 
autoritarismo no Brasil.  

Elaborado pelos autores a partir de BRASIL (2006, p. 39-41) 
 

Há uma simétrica articulação entre os princípios para o ensino superior no Plano e suas 

ações programáticas, em especial na promoção de uma cultura de direitos humanos, 
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preservando e apoiando movimentos sociais e entidades sociais, bem como na difusão de 

valores democráticos, republicanos, promovendo, assim, um ambiente promissor para se 

educar em direitos humanos. 

 

Educação Não-Formal 
 A educação não-formal, como já assinalado pelo Plano na perspectiva da educação 

básica, visa alcançar os espaços externos às instituições escolares. Desse modo, a escola deve 

promover o acesso dos estudantes aos movimentos sociais, associações civis, movimentos 

estudantis e sindicatos de trabalhadores, em vista do convívio em espaços públicos, tais como 

praças, centros urbanos, entre tantos outros, orientados por ações voltadas à inclusão, à leitura 

e debate crítico, em ambientes envoltos por diversidades. Nas proposições de Tavares: 

 
As práticas educativas não formais trabalham a reflexão, estimulam o conhecimento 
e a atuação para os problemas e as condições de vida, articulando as dimensões dos 
direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais. É preciso explorar todo o 
potencial existente nas ações das organizações não governamentais, das associações 
de moradores, dos clubes de mães, entre outras, que atuam na promoção dos direitos 
humanos no dia-a-dia, pois é inegável o papel que elas possuem na formação em 
direitos humanos (TAVARES, 2007, p. 496). 
 

 Dois princípios fundamentais orientam a educação não-formal, segundo o Plano, a 

emancipação e a autonomia. Desse modo, falar em educação em direitos humanos 

emancipatória e promotora da autonomia é, ao mesmo tempo, construir conectivos com a 

garantia de vida digna, com o pleno exercício da cidadania e com a democracia, todos 

prerrogativas constitucionais5. 

A educação interativa e intersubjetiva, pela qual se aproxima o sujeito da realidade em 

que está inserido, com senso crítico e questionador, fortalece a autonomia intelectual do 

indivíduo. É nesta perspectiva que a educação não-formal em direitos humanos, ao alcançar 

diversos nichos sociais, pretende promover uma educação para a mudança, ou seja para a 

transformação de prática sociais desiguais e discriminatórias, que de tanto vivenciadas, foram 

naturalizadas pelo descaso do poder público e pela própria comunidade. Para tanto, o Plano 

considera como princípio, por exemplo, o instrumento de leitura crítica da realidade local e 

contextual, da vivência pessoal e social, identificando e analisando aspectos e modos de ação 

para a transformação da sociedade (BRASIL, 2006, p. 44). 
 

5 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; [...] Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição (BRASIL, 1988). 
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 Para a articulação das formas educativas formais e não-formais da educação em 

direitos humanos, bem como para a propagação de conhecimentos fomentadores da 

autonomia e da emancipação do indivíduo, quatorze ações programáticas foram imaginadas 

para este eixo, quais sejam, em síntese: 

 
Quadro III – Quadro sinótico das ações programáticas para a  

educação não-formal no PNEDH 
 

Ação Programática Tema 
01 Incentivo à divulgação e a socialização da educação em direitos humano;  
02, 03, 04, 05, 08, 09, 13 e 14 Apoio à elaboração e implantação de programas e projetos de educação em 

direitos humanos para a população, gestores e defensores do tema; 
06, 07, 10, 11 e 12 Apoio técnico, financeiro e de divulgação às atividades nacionais e 

internacionais de intercâmbio entre as organizações da sociedade civil e do 
poder público, que envolvam a elaboração e execução de projetos e 
pesquisas de educação em direitos humanos; 

Elaborado pelos autores a partir de BRASIL (2006, p. 45-46) 
 

 A educação social comunitária e a educação popular são exemplos dos alvos 

pretendidos pelo Plano para a educação não-formal, com ações voltadas ao esporte, lazer e 

cultura como instrumentos de inclusão social e de afirmação da identidade do povo brasileiro. 

  

Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e Segurança 
 O escopo do quarto eixo é a efetividade e eficácia da prestação dos serviços dentro dos 

sistemas públicos de justiça e segurança, tendo como alvo o processo formativo dos 

profissionais da área, tais como agentes públicos do judiciário e agentes penitenciários. As 

ações educacionais que orientam essa dimensão, valorizam a educação emancipatória e a 

autonomia de seus profissionais, de modo que estes se tornem promotores e defensores dos 

direitos humanos. 

 Nesse sentido, é considerado princípio da atuação dos profissionais dos sistemas de 

justiça e segurança pública, a “consolidação de valores baseados em uma ética solidária e em 

princípios dos direitos humanos, que contribuam para uma prática emancipatória dos sujeitos 

que atuam nas áreas de justiça e segurança” (BRASIL, 2006, p. 49). 

 Decorrentes desse raciocínio, o Plano considerou como princípios o “uso legal, 

legítimo, proporcional e progressivo da força, protegendo e respeitando todos(as) os(as) 

cidadãos (ãs)” (BRASIL, 2006, p. 49). Para tanto, adota como ações a difusão de material 

didático e pedagógico sobre a prevenção e combate à tortura para os profissionais e gestores 

do sistema de justiça e segurança pública e órgãos de controle social (ação programática 17). 
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 Observa-se que, de fato, o viés dessa dimensão está na formação do sujeito que 

representa os poderes no Brasil, ou seja, integrantes do judiciário, do legislativo e do 

executivo. A promoção de uma educação em valores e princípios que garantam os princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana, presunção de inocência, liberdade de 

associação, manifestação, integridade física e moral do preso, proibição de penas de morte, 

em caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis, são medidas de prevalência dos 

direitos humanos pelas quais a República Federativa do Brasil se rege. 

    As ações programáticas foram pensadas em vinte e seis desdobramentos, os quais 

podem ser categorizados por similitude da seguinte forma: 

 

Quadro IV – Quadro sinótico das ações programáticas para a educação dos profissionais dos sistemas de justiça e 
segurança no PNEDH 

 
Ação Programática Tema 

01, 08, 10 e 17 Apoio técnico, financeiro e de difusão às atividades educação em direitos 
humanos na área de justiça e segurança. 

02, 04, 12, 13 e 16 Apoio à elaboração e implantação de programas, projetos em educação em 
direitos humanos para os operadores e servidores dos sistemas das áreas de 
justiça, segurança, defesa e promoção social; e, implementação do Plano de 
Ações Integradas para Prevenção e Controle da Tortura no Brasil.  

03, 04, 14, 15, 18, 24 e 25 Criação de conteúdos curriculares obrigatório, disciplinas e atividades 
complementares em direitos humanos, nos programas de formação continuada 
dos profissionais de cada sistema; Criação de cursos de especialização, pós 
graduação stricto sensu; e, Criação de fórum de avaliação nas áreas de justiça, 
segurança, promoção e defesa social.   

05, 06, 07, 09, 11, 19, 20, 
21, 22, 23 e 26 

Condições adequadas para o desempenho da profissão, com cursos de 
capacitação, infraestrutura de trabalho, estímulos à atuação profissional (em 
especial do agente penitenciário e guardas municipais), e segurança jurídica 
para o desempenho das atribuições funcionais. 

Elaborado pelos autores a partir de BRASIL (2006, p. 50-52) 
 

A base para a construção das metas que orientam as políticas públicas de formação dos 

profissionais dos sistemas de justiça e segurança, previstas no PNEDH (2006), está no 

princípio democrático, segundo o qual a democracia, sob a ótica da soberania popular, no qual 

todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente 

escolhidos, enseja o pleno exercício da cidadania.  

Como forma de assegurar mencionado princípio, Plano elege ações promotoras para 

um desempenho profissional com condições dignas, com infraestrutura, com capacitação 

continuada de seus agentes para uma atuação adequada em relações de conflito e de violência, 

na figura de mediadores, e jamais de partícipes. Sendo esse, portanto, um modo de prevenção 

às violações dos direitos humanos tomados pelo princípio da resistência a todas formas de 

violência. 

2891



 

 

Educação e Mídia 
 O último eixo para a difusão da educação em direitos humanos adotada pelo PNEDH é 

a “educação e mídia”, com o qual se pretende utilizar de um dos maiores meios formadores de 

opinião, especialmente através dos meios de comunicação de massa como a televisão, o rádio 

e a internet, para a (re)produção de informações em matéria de direitos humanos.  

Antes de adentrarmos na proposta de EDH pelas mídias, faz-se necessário um alerta 

sobre a reprodução massificada do conhecimento, o que, potencialmente, torna a mídia um 

dos maiores meios hegemônicos de dominação e propagação dos discursos sem, no entanto, 

proporcionar conteúdos reflexivos e críticos aos consumidores desses mecanismos de 

informação. A informação descompromissada com a verdade e com o pensamento crítico 

pode, em verdade, acentuar relações sociais discriminatórias. 

A proposta, por outra via, pretende a divulgação de conteúdos que promovam à cultura 

da educação em direitos humanos. O objetivo é esclarecer a sociedade brasileira, marcada 

pelo analfabetismo funcional, corrupção, alto índice de violência urbana, e com 

condescendência pelo cenário de desigualdade social, acerca de valores e princípios, pelo 

(re)conhecimento direitos e garantias. 

 As condutas voltadas para os direitos humanos dispensam a transmissão pura e 

simples do conhecimento, porém exige o fortalecimento de uma cultura de pensamento 

crítico, opinativo, de respeito às diversidades, de comportamento cooperativo e solidário, de 

modo a influenciar hábitos e compartilhar valores éticos e morais. É, desse modo, um 

desdobramento da “educação não-formal” em direitos humanos. 

 O desafio dado à educação e mídia, portanto, é utilizar de seus canais multiplicadores 

de informações, como a televisão, rádio e mídias sociais, para impulsionar, influenciar e 

compartilhar uma mudança cultural. O termo mudança remete-nos à ideia de transformação, 

de não aceitação do cenário atual. E é exatamente nessa perspectiva que a educação 

transformadora para e em direitos humanos surge no interior do grande eixo da “educação e 

mídia”, embasada nos princípios da liberdade de expressão, cidadania, responsabilidade 

social, transparência, sob uma perspectiva emancipatória. 

 Dividida em vinte e três ações programáticas, destaca-se a preocupação do Plano em 

levar ao público conteúdos que valorizem e reconheçam as diferenças e a diversidade cultural, 

além de adotar linguagem adequada que reforcem valores da cultura em direitos humanos. 

 
 

Quadro V – Quadro sinótico das ações programáticas para a educação e mídia no PNEDH 
 

Ação Programática Tema 
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01, 04, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22 
e 23 

Apoio técnico, financeiro e de incentivo à pesquisa as agências de 
publicidade para a construção de uma cultura transformadora em direitos 
humanos; 

02, 06, 07, 08 e 09 Criação de campanhas publicitária para a divulgação dos valores e 
princípios em direitos humanos, com a responsabilização de autores na 
forma da lei; 

03, 05, 14 e 21 Ação integradora e cooperativa entre associações de classes e dirigentes 
de comunicação para a produção de conteúdos em direitos humanos.   

12, 13, 19 e 20 Criação de programas de formação de profissionais da educação, tendo 
como objetivo fomentar a autonomia e a leitura crítica do interlocutor. 

Elaborado pelos autores a partir de BRASIL (2006, p. 54-56) 

 
 As ações programáticas buscam incentivar a produção de mídias em torno da temática, 

direitos humanos, além da preocupação com a inclusão, como forma garantidora de direitos, a 

exemplo, a criação de programação que garanta o acesso de pessoas com deficiência auditiva 

e visual à comunicação. Percebe-se, desse modo, que as medidas práticas indicadas pelo 

Plano não balizam somente os conteúdos das programações, mas efetivamente buscam 

garantir o acesso aos meios de comunicação a todas as pessoas, inclusive a entidades 

populares, apoiando a regularização dos meios de comunicação de caráter comunitário como 

meio de garantir a democratização da informação. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Pelo estudo dos cinco grandes eixos de atuação do PNEDH é possível observar que o 

ponto de convergência entre todos está nos indicativos de vivência, aplicabilidade e 

concretude do ensino de direitos humanos, assim como aparecem delimitados nas ações 

programáticas, que buscam entrelaçar a promoção à educação humanística, o preparo do 

sujeito para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A ênfase em uma 

educação para a retomada e conquista de direitos com a assunção de deveres objetiva, 

portanto, a apropriação das noções de democracia e cidadania pelos sujeitos. 

No ano de 2018, o atual Ministério dos Direitos Humanos (MDH), em atuação 

conjunta com a Secretaria Nacional de Cidadania, celebrou os 15 (quinze) anos da publicação 

da primeira versão do Plano com a realização do I Colóquio Internacional de Educação em 

Direitos Humanos, cujo objetivo fora o debate e o aprimoramento de práticas educativas nos 

05 eixos de formação indicados no documento, e ainda, houve o lançamento da 3º 

reimpressão da cartilha do PNEDH. 

Diante disso, verificam-se os avanços alcançados pelo PNEDH, inclusive, como sendo 

uma política pública vigente e com ações contínuas que desencadeiam ações articuladas dos 

Ministérios da Educação e dos Direitos Humanos. No entanto, vale destacar que ainda há 
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muito a se conquistar, uma vez que o PNEDH deve ser melhor divulgado e eficazmente 

executado, a fim de disseminar os princípios formativos relativos à dignidade da pessoa 

humana e de integração dos objetivos da educação em direitos humanos no sistema de ensino 

nacional. 
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GT9 - ESTADO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS  
 PROPAGANDA, MÍDIA E EDUCAÇÃO: O DISCURSO OFICIAL E 

PUBLICITÁRIO SOBRE A REFORMA DO ENSINO MÉDIO CONSUBSTANCIADA 
NA LEI 13.415/17 

André Randazzo Ortega1 
Joana D’Arc Germano Hollerbach2 

Resumo 

A mais recente reforma do ensino médio no Brasil veio a público em 22 de setembro de 2016 
e ganhou força de lei com sua publicação no diário oficial da união no dia 23 de setembro, 
como Medida Provisória n° 746/2016. Gestada na esteira da escalada do poder conservador e 
neoliberal, a reforma foi tramitada com urgência pelo congresso nacional e sancionada como 
Lei nº 13.415/17 já em fevereiro de 2017. Durante esse período, o Estado investiu em uma 
massiva campanha de marketing, vinculada pela grande mídia, para exaltar a reforma e suas 
determinações. Nesse contexto, nossa pesquisa buscou investigar do discurso oficial contido 
nas propagandas políticas sobre a reforma do ensino médio consubstanciada na Lei n° 
13.415/17, versando acerca de seus sentidos, objetivos e impactos, realizando contrapontos 
com a realidade do sistema educacional brasileiro e levando em conta questões 
socioeconômicas, interpretações do próprio texto da lei e perspectivas históricas das políticas 
para o ensino médio no Brasil.  
 
Palavras-chave: Propaganda; Lei 13.415/17; Discurso. 
 
Introdução 

O ano de 2016 pode ser entendido como um período de grande instabilidade na vida 

social, econômica e política no Brasil. Num campo político polarizado, com embates cada vez 

mais acirrados no Congresso Nacional, somados aos resultados negativos da indústria, do 

comércio e dos serviços e ao crescimento da massa de desempregados no país, o ideário 

neoliberal recupera toda sua força e toma de sobressalto o Estado e a sociedade brasileira. 

(FERREIRA; SILVA, 2017). A partir daí, o novo governo, alinhado aos interesses da classe 

dominante e dirigente nacional, passou a implantar uma série de medidas de austeridade fiscal 

sob o pretexto de sanar as contas públicas e empreendeu um ataque significativo aos direitos 

da classe trabalhadora. Nesse sentido, reformas (ou contrarreformas) impopulares foram 

discutidas e aprovadas no Congresso Nacional, por uma base de parlamentares que, vitoriosa 

no processo de impeachment manteve-se, a priori, coesa em apoio à nova organização do 

poder executivo3. Entre as várias medidas que surgiram nesse cenário merecem destaque: a 

Emenda Constitucional (EC) n° 95, de 16 de dezembro de 2016, a Reforma Trabalhista, cujo 

                                                           
1 Licenciado em História pela Universidade Federal de Viçosa. 
2 Doutora em educação pela Universidade Federal de São Carlos. 

3 O novo governo, presidido por Michel Temer, vice-presidente eleito na chapa encabeçada por Dilma Rousseff, 
autoproclamou-se a “Ponte para o futuro” e formulou ainda uma marca própria ao valorizar o lema positivista da 
“Ordem e progresso” da bandeira nacional, adotando-o como slogan oficial. 
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dispositivo legal é a Lei n° 13.467, de 13 de julho de 2017 e a Reforma do Ensino Médio, Lei 

n° 13.415 de 16 de fevereiro de 2017. Para o que aqui nos interessa, nos debruçaremos ao 

entendimento desta última. 

A reforma do ensino médio veio a público em 22 de setembro de 2016 e ganhou força 

de lei com sua publicação no diário oficial da união no dia 23 de setembro, como Medida 

Provisória n° 746/2016. Após a divulgação, a medida seguiu para o rito processual no 

Congresso Nacional em regime de urgência. Em demonstração ímpar de coesão entre os 

poderes Legislativo e Executivo, a MP foi aprovada em todos os seus eixos centrais e 

sancionada em 16 de fevereiro de 2017 pelo presidente Michel Temer, como Lei nº 

13.415/17. 

Não obstante, enquanto o Estado determinava os rumos do país de cima para baixo 

com pouca ou nenhuma participação efetiva da ampla maioria da população, diversos setores 

da sociedade civil se levantaram contra as reformas impostas. A resistência pode ser 

percebida, por exemplo, quando do estabelecimento da MP n° 746, impulsionando reação 

imediata por parte de estudantes secundaristas, docentes e educadores, que denunciando a 

precarização subjacente aos propostos do novo arranjo do ensino médio, ocuparam escolas 

por todo o território nacional.4 “No ápice do movimento, aproximadamente 1.400 instituições 

educacionais ficaram sob gestão estudantil.” (FERREIRA e SILVA, 2017, p.288). 

Nesse contexto, diante do cenário adverso, o governo, então, lançou mão de intensa e 

agressiva campanha de marketing, amplamente divulgada através da grande mídia televisiva, 

com o objetivo de exaltar a nova configuração do ensino médio. Como nos diz Saviani 

(2018), essa reação ocorreu ao mesmo tempo em que as críticas direcionadas à medida eram 

ignoradas. Como propagandas políticas, os anúncios publicitários sobre a reforma do ensino 

médio trazem à tona a forma com a qual o Estado e o Ministério da Educação (MEC) 

“vendem” a sua política educacional, buscando, assim, azeitar as condições necessárias para a 

efetivação.  

Levando em conta a problemática anteriormente apresentada, nossa pesquisa objetiva 

a investigação do discurso oficial contido nas propagandas políticas sobre a reforma do ensino 

médio consubstanciada na Lei n° 13.415/17, versando acerca de seus sentidos, objetivos e 

impactos, realizando contrapontos com a realidade do sistema educacional brasileiro e 

levando em conta questões socioeconômicas, interpretações do próprio texto da lei e 

perspectivas históricas das políticas para o ensino médio no Brasil. 

                                                           
4 Sobre isso, ver o Dossiê “(Des)Ocupar é Resistir?” da revista Educação Temática Digital, Campinas, SP v.19 
n.1 p. 73-98 jan./mar. 2017. 
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Metodologia e materiais de pesquisa. 

Trata-se de uma pesquisa essencialmente qualitativa, que utiliza a análise de 

conteúdo, uma metodologia de usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 

documentos e textos, baseando-se em sua origem e contexto de produção. (MORAES, 1999). 

Concomitantemente, a análise de conteúdo é auxiliada através do uso do software francês 

Iramuteq de análise de textos. Diante disso, definiu-se um conjunto de propagandas (P) 

produzidas pelo MEC sobre a reforma do ensino médio para serem submetidas à análise. 

Obtivemos, então, uma amostra de cinco anúncios, todos disponibilizados no canal do MEC, 

na plataforma Youtube, entre os dias 26/12/2016 e 04/01/2017, a saber: P1 - Com o Novo 

Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o que Estudar! (MEC, 2016a); P2 - O 

Novo Ensino Médio vai deixar o aprendizado mais estimulante e compatível com a sua 

realidade!5 (MEC, 2016b); P3 - O Novo Ensino Médio vai melhorar a educação dos jovens! 

(MEC, 2017a); P4 - Com o novo ensino médio você pode decidir o seu futuro! (MEC, 2017b); 

e P5 - O Novo Ensino Médio vai ser mais estimulante e compatível com a sua realidade!6 

(MEC, 2017c). 

 

Breves considerações sobre história recente do ensino médio: da Lei 5.692/71 à 

13.415/17. 

Nosso debate parte da definição da reforma de ensino consubstanciada na Lei n° 

5.692, de 1971 como um marco significativo para a história do ensino médio no Brasil, uma 

vez que pode ser considerada como o ponto de maior impacto na estruturação da educação 

brasileira e, especificamente, da formação técnica no nível médio, uma vez que coloca como 

compulsória a profissionalização em todo ensino de 2º grau. (RAMOS, 2012, p.31-32) 

Gestada e sancionada nos tempos do “milagre econômico”, que segundo Germano 

(1993) correspondem ao final da década de 1960 e início da década de 1970, quando a 

economia brasileira crescia a taxas de 10% ao ano, impulsionando a ideia do Brasil potência e 

gerando um clima de euforia no país, e no período de maior repressão do regime civil militar 

(1964-1985), esta reforma “obedeceu a transformações havidas no mundo do trabalho, 

determinadas pelo crescente desenvolvimento industrial decorrente do modelo de substituição 

de importação.” (KUENZER, 2009, p.29). Foi, pois, em seu bojo que se consolidou a 
                                                           
5 Nas propagandas P1 e P2 a ação ocorre em um grande auditório. Diversos jovens personagens, um a um, 
manifestam-se positivamente sobre a reforma do ensino médio, intercalados com as falas do narrador oficial. 
6 Nas propagandas P3, P4 e P5, a ação ocorre com personagens jovens ou adultos em diferentes situações 
rotineiras, tais como uma roda de estudos em uma biblioteca, conversa entre pais e filho e conversa entre amigas. 
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pedagogia tecnicista no Brasil, que se pautava na busca pela neutralidade científica, pela 

eficiência, produtividade e racionalidade dos processos educativos, além de incorporar os 

moldes da produção fabril, no esforço de formar os trabalhadores necessários ao contexto 

capitalista da época. (SAVIANI, 2013)                                                                                                                                                  

De acordo com Kuenzer (2009), através da profissionalização compulsória, a Lei 

5.692/71 pretendeu acabar com a dualidade historicamente construída no ensino de 2º grau7 e, 

por conseguinte, garantir a todos a mesma trajetória escolar. Para justificar a validade da nova 

Lei, o governo engendrou diversos argumentos que compuseram um discurso oficial sobre a 

reforma. Um primeiro era o de que a formação de técnicos era necessária pela escassez destes 

profissionais no mercado. Outro, de que a profissionalização do currículo serviria para evitar a 

“frustação dos jovens”, que, ao completarem o ensino de 2º grau, teoricamente não 

ingressariam na universidade nem no mercado de trabalho por não possuírem habilitação 

profissional. (RAMOS, 2012). Por fim, argumentou-se ainda que a reforma solucionaria as 

precariedades da LDB de 1961, resolveria os problemas educacionais no país, e que a 

formação para o trabalho estava em íntima relação com a auto realização dos jovens como 

finalidades do ensino nas escolas. (CFE, 1972, p.97) 

Não obstante, em termos concretos, a reforma da ditadura civil-militar buscou 

desarticular a formação básica do ensino superior e assim reprimir o crescente aumento da 

demanda por vagas advinda das classes médias. (ROMANELLI, 1978). Como nos diz 

Oliveira (2017, p.23), no discurso oficial do governo, a estrutura escolar tornar-se-ia mais 

adequada e eficaz na seleção dos mais “capacitados”, ou seja, estudantes abastados e de 

condição social favorecida, matriculados em escolas particulares, propensos à continuidade 

dos estudos depois do colegial em detrimento dos “incapacitados”, que ficariam, ao contrário, 

na etapa mínima, com formação técnica suficiente para obter um salário-base no sistema 

produtivo, aprofundando o sistema de exclusão. Nesse cenário e a despeito do esforço por 

parte do Estado em bancar a sua reforma educacional, a Lei 5.692/71 fracassaria em suas 

principais determinações, tendo sido abandonada já na década seguinte. 

Segundo Saviani (2013), na década de 1980, no contexto da redemocratização do país 

após duas décadas de autoritarismo, o aumento na produção acadêmica e a formação de 

grupos e organizações que defendiam uma proposta de educação eminentemente humana, 

pública e de qualidade, focada no desenvolvimento integral do jovem, alavancaram as 

                                                           
7 A dualidade aqui refere-se a divisão do 2° grau em ensino profissional e ensino propedêutico, um dos pontos 
centrais das reformas de Gustavo Capanema durante o primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1945). Sobre 
isso ver Saviani (2013). 
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chamadas pedagogias contra hegemônicas. Sendo assim, novos projetos foram levados para o 

âmbito da educação em diversas localidades do Brasil.8 Não obstante, a crise do 

endividamento do país com o Banco Mundial (BM) e do Fundo Monetário Internacional 

(FMI), a emergência do neoliberalismo e as mudanças ocorridas na produção no período da 3ª 

revolução industrial, ou reestruturação produtiva, acabaram por tornar-se a força central que 

delineou as políticas educacionais nas últimas duas décadas do século XX.  À mercê das 

determinações das instituições credoras, as políticas educacionais no Brasil se pautaram na 

busca da formação por capital humano que se adequasse ao novo padrão de acumulação e 

produção exigido pelo sistema do capital. (SOARES, 2007) 

Segundo Duarte (2010), as ações do estado para universalização da educação básica 

no Brasil nesse período se pautaram na universalização do ensino fundamental, conforme as 

determinações do Banco Mundial. A lógica descentralizadora, típica do discurso neoliberal de 

estado mínimo, permaneceu como a tônica das políticas educacionais durante os governos de 

Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016). Segundo o Censo da 

Educação Básica de 2016, das 28,3 mil escolas que ofertam ensino médio no Brasil, apenas 

517 são federais, dado que corresponde ao fato de que a responsabilidade da oferta desta etapa 

de ensino é dos estados, como determina a LDBEN. (BRASIL, 2017c). Esta ínfima 

participação da União traz consequências graves para a educação brasileira, uma vez que a 

capacidade de investimentos das unidades federativas e dos municípios é substancialmente 

menor, o que contribui para a precarização do ensino médio e da educação básica de modo 

geral. Não obstante, este é apenas um dos graves problemas que rondam o ensino médio. 

De acordo com o PNAD 2006, o acesso ao ensino médio é profundamente desigual. 
Consideradas as pessoas com idade de 15 a 17 anos, entre os 20% mais pobres 
apenas 24,9% estava matriculada, enquanto entre os 20% mais ricos, 76,3% 
frequentava esta etapa de ensino. [...] O recorte étnico-racial demonstra que apenas 
37,4% da juventude negra acessava o ensino médio, contra 58,4% branca. A 
qualidade do ensino, aferida pelos exames, também é marcada pelas desigualdades. 
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB/2005) foi de 3,4 para o 
ensino médio nacional. Para estudantes da rede privada foi de 5,6 e para os das redes 
públicas, 3,1. (KRAWCZYK, 2009, p.5).9 

Às desigualdades socioeconômicas e étnico-raciais somam-se ainda as discrepâncias 

que opõem diferentes regiões do país, como a região sudeste com 76,3% de seus jovens no 

ensino médio em detrimento a 33,1% da região nordeste (IDEM, IBIDEM), e um componente 

subjetivo, identificado por Krawczyk (2009), entre docentes e estudantes, que falam em falta 
                                                           
8 Como exemplo podemos citar a criação dos Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPS, idealizados 
por Darcy Ribeiro durante o primeiro governo de Leonel de Moura Brizola no estado do Rio de janeiro (1983-
1987). 
9 É importante assinalar que tanto os indicadores das escolas públicas quanto das instituições privadas 
apresentam rendimentos insuficientes para o ensino médio, embora o cenário mais frágil e de maior gravidade 
seja o das redes públicas. (KRAWCZYK, 2009, p.5) 
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de interesse, desmotivação e falta de identidade. Zibas (1992), já nos anos 1990, ao tecer um 

debate sobre a produção científica voltada para o ensino médio, atribuiu essa falta de 

identidade às questões históricas e à inconsistência das políticas educacionais que o enfocam. 

Com efeito, pode-se inferir que, em termos concretos, ainda hoje o ensino médio 

permanece como a etapa mais polêmica, problemática e desigual da educação básica no 

Brasil. O cenário foi agravado pela execução do processo de impeachment que destituiu a 

Presidenta Dilma Rousseff, em agosto 2016, que, como nos dizem Lombardi e Lima (2018, 

p.52), alçou ao poder um governo de caráter de caráter antinacional, antipopular e 

antidemocrático. Esse é, pois, o contexto de formulação da Lei nº 13.415/17, que tem o ensino 

médio, desigual, problemático e amorfo, como seu objeto. 

 

As linhas de força da Lei nº 13.415/17. 

Para início de discussão é necessário compreender que a Lei nº 13.415/17 representa, 

assim como várias de suas antecessoras, uma política de governo, ou seja, trata-se do 

amoldamento da educação ao projeto político do grupo que detém o poder, nesse caso, uma 

elite dirigente de viés neoliberal, alinhada aos interesses dos setores produtivos e do grande 

capital, que usurpou o poder através de um golpe parlamentar. (MASCARO, 2018; SOUZA, 

2017).Em uma perspectiva mais ampla, podemos entender que próprio cenário político 

vivenciado em 2016 é uma ruptura na história recente da ainda frágil e intermitente 

democracia brasileira, o que, conforme Saviani (2018) se reflete na inconsistência da própria 

educação no Brasil. Em termos concretos, não só a Reforma do Ensino Médio representou 

uma mudança de sentido nos rumos da educação, como também outras disposições, dentre as 

quais a EC nº 95, por exemplo, fizeram do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014 e suas 

principais metas letra morta. (SAVIANI, 2018, p.38-39). Nesse contexto, a instituição escolar 

é convocada para adequar a classe trabalhadora aos novos ditames do mercado e ao novo 

contexto de produção e acumulação do capital. (LOMBARDI e LIMA, 2018, p.49) 

Prometendo resolver os problemas identificados no ensino médio por todo país, o 

Poder Executivo Federal, através da figura do presidente Michel Temer e do Ministro da 

Educação, o administrador de empresas José Mendonça Bezerra Filho, apresentou a Reforma 

do Ensino Médio pouco menos de um mês após da consumação do golpe parlamentar, 

mediante medida provisória, como mencionado anteriormente. Logo em seus primeiros 

artigos, a Lei nº 13.415/17 determina mudanças que dizem respeito à carga horária mínima 

anual do ensino médio: “§ 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput 

deverá ser ampliada de forma progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, 
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devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil 

horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017.” (BRASIL, 2017b, n.p) 

Como vimos, de acordo com o texto legal, a ampliação progressiva da carga horária do 

ensino médio prevê o aumento das oitocentas horas atuais para mil e quatrocentas horas, 

divididos em pelo menos 200 dias letivos. Em outros termos, o disposto no artigo 1º da 

Reforma nos apresenta um dos objetivos da Lei, que é, como nos diz a redação oficial, a 

instituição da Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo 

Integral. Não obstante, nenhum artigo, parágrafo ou inciso contido na Lei indica um prazo 

para a implantação da carga horária de mil e quatrocentas horas, sendo determinando apenas 

um período de cinco anos para que os sistemas de ensino ofertem ao menos mil horas anuais, 

ou seja, duzentas horas a mais do que a carga horária atual, o que, em uma conta simples, 

representa um inexpressivo aumento de, em média, uma hora diária, se levarmos em conta o 

mínimo de duzentos dias letivos. 

Da Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo 

Integral ainda fazem parte outros oito artigos da Lei 13.415/17, que dispõem sobre o repasse 

de recursos para escolas que implementem o ensino integral e atendam a determinadas 

exigências e metas. Entretanto, o parágrafo 2º do art. 14 é enfático ao delimitar que “A 

transferência de recursos será realizada anualmente, a partir de valor único por aluno, 

respeitada a disponibilidade orçamentária para atendimento, a ser definida por ato do 

Ministério de Estado da Educação.” (IDEM, IBIDEM, grifo nosso). Sendo assim, entende-se 

que o repasse de recursos para as escolas, em um contexto de políticas de austeridade como a 

EC nº 95, está minado pela base e o MEC, por seu turno, aparece munido de um dispositivo 

legal que o permite eximir-se da responsabilidade para com o fomento do ensino médio em 

tempo integral. 

Ao legislar sobre o currículo ensino médio, o texto da reforma relega à Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) a definição dos direitos e objetivos de aprendizagem, que devem 

incorporar quatro áreas de conhecimento: “I – Linguagens e suas tecnologias; II – matemática 

e suas tecnologias; III – ciências da natureza e suas tecnologias; IV – ciências humanas e 

sociais aplicadas.” (BRASIL, 2017b). A partir disso, já pode-se mensurar a importância da 

BNCC para a concretização da Lei nº 13.415/17. Outro ponto a ser notado é que o dispositivo 

legal, no art. 3º, parágrafo 3º, prevê apenas que o ensino de língua portuguesa e de matemática 

são componentes obrigatórios nos três anos de ensino médio. A maior importância dada a 

esses conteúdos refere-se diretamente à lógica organizacional das grandes avaliações 
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nacionais, que auferem a qualidade da educação com base no desempenho dos jovens em 

português e matemática. 

As mudanças relacionadas ao currículo não param por aí, sendo nelas, inclusive, que 

reside aquela que, se não for a principal proposição da reforma do ensino médio, é, como 

demonstraremos adiante, um dos pilares centrais da sustentação das propagandas produzidas 

pelo MEC: a criação e inclusão dos chamados itinerários formativos. 

O art. 4º da Lei nº 13.415/17 altera o art. 36 da LDBEN e determina: “Art. 36. O 

currículo do ensino médio será composto pela Bse Nacional Comum Curricular e por 

itinerários formativos, [...] a saber: I – linguagens e suas tecnologias; II – matemática e suas 

tecnologias; III – ciências da natureza e suas tecnologias; IV – ciências humanas e sociais 

aplicadas; V – formação técnica e profissional. (IDEM, IBIDEM)” 

Com base no exposto, podemos compreender aquelas que são as principais linhas de 

força da mais recente reforma para o ensino médio no Brasil: o fomento ao ensino integral e a 

flexibilização do currículo mediante os itinerários formativos. Todavia, para além das 

possíveis interpelações embasadas no texto legal, a Lei nº 13.415/17 foi objeto de uma intensa 

campanha publicitária, cujo conteúdo produziu um discurso oficial acerca de seus 

pressupostos e objetivos. A análise desse conteúdo e desses discursos é o nosso próximo 

objetivo. 

 

As propagandas da reforma do ensino médio consubstanciada na Lei nº 13.415/17: eixos 

fundamentais e elementos coercitivos. 

Conforme indicado na introdução deste texto, as propagandas sobre a Lei nº 13.415/17 

surgem em um contexto de grandes manifestações de setores sociais contra a reforma e as 

mudanças que estavam sendo propostas. Como identifica Saviani: “[...] o governo, em lugar 

de levar em conta as críticas revendo a orientação impressa à reforma, ignorou-as e lançou 

uma agressiva campanha publicitária com muitas inserções diárias nos meios de comunicação 

[...]”. (2018, p.40-41). É justamente sobre parte dessa campanha que nossa pesquisa se 

debruça neste momento. Os resultados da análise conduzida através do software Iramuteq nos 

permitiu identificar, em primeiro lugar, os eixos fundamentais que compõem os anúncios. 

A primeira constatação refere-se à identificação de um eixo central comum presente 

em todas as propagandas examinadas, composto pela expressão “ensino médio” acrescida da 

palavra “novo”. Com efeito, “Novo Ensino Médio” é o título, ou mote, através do qual o 

discurso contido nas propagandas trata e “vende” a Lei nº 13.415/17. O exame 

individualizado dos anúncios mostra-nos ainda que em cada anúncio o referido eixo comum é 
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acrescido de outros termos que, via de regra, não se repetem entre uma propaganda e outra, o 

que denota que cada uma delas apresenta aspectos próprios. Entretanto, apesar de claras 

diferenças no tocante aos conteúdos, os sentidos das propagandas são complementares e, 

apesar de identificáveis objetivos particulares, todas estão voltadas para um objetivo comum: 

a exaltação da reforma do ensino médio. As evidências a respeito da existência desse objetivo 

comum começam pelo próprio tratamento dado pelo discurso oficial à reforma, o já 

mencionado título “Novo Ensino Médio”. 

Conforme descrito anteriormente, o contexto do ensino médio no Brasil é 

extremamente adverso. Primeiramente, tem-se as desigualdades (internas à escola e externas a 

ela) que tornam-no a etapa mais problemática da educação básica, com péssimos rendimentos 

nas grandes avaliações, inclusive quando observamos instituições privadas. Ao mesmo tempo, 

o ensino médio desperta em seus principais atores (docentes e alunos) uma gama de 

sentimentos negativos, como desinteresse e desestímulo, além de uma histórica falta de 

identidade. Diante desse cenário, o Estado encontrou a justificativa perfeita para a 

implantação de uma reforma: “[...] o ensino médio apresenta resultados que demandam 

medidas para reverter esta realidade, pois um elevado número de jovens encontra-se fora da 

escola e aqueles que fazem parte dos sistemas de ensino não possuem bom desempenho 

educacional. [...]” (BRASIL, 2016b, p.9) 

Esta citação, parte da defesa do governo e retirada da relatoria da ADI 5.599, é 

orgânica ao que se encontra no conteúdo das propagandas. Em P4, três personagens, um pai, 

uma mãe e um filho, travam o seguinte diálogo: “- Hum, muito bem filho, e esse novo ensino 

médio é pra já? - Sim pai, não dá mais para esperar. Tem muito jovem fora da escola. - É, eu 

andei pesquisando. São mais de 2 milhões de jovens fora da escola.” (MEC, 2017b) Essa 

passagem do anúncio refere-se às altas taxas de evasão do ensino médio no Brasil, embora 

não discuta as causas do problema que perpassa, inclusive, a necessidade do trabalho dos 

jovens das camadas menos favorecidas para sua própria sobrevivência ou de seus familiares. 

O discurso oficial também faz alusão ao desestímulo dos jovens com o ensino médio, 

que, segundo a relatoria, é causado pelo distanciamento das disciplinas obrigatórias da 

realidade dos jovens e do mundo do trabalho. (BRASIL, 2016b). Nos anúncios publicitários, 

por outro lado, uma das promessas é “deixar o aprendizado mais estimulante e compatível 

com a sua (do jovem) realidade!” (MEC, 2016b). Tomando por base esses argumentos, trazer 

frescor e ares de novidade ao ensino médio é uma questão de urgência. É aí que se cria, pois, 

o cenário para o “Novo Ensino Médio” e sua legitimação. O conceito do “novo” é, portanto, 

um dos principais elementos das propagandas sobre a Lei nº 13.415/17. 
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A utilização do termo “novo”, logicamente, não aparece como um componente 

isolado. Ao contrário, veremos que ele é apenas um componente de uma gama de outros 

termos que compõem os eixos fundamentais que, em conjunto, configuram um poderoso 

aparato coercitivo do discurso oficial publicitário. Conforme a nuvem de palavras, em se 

tratando de uma campanha de marketing referente a uma reforma do ensino médio, nos parece 

óbvio que a expressão “ensino médio” seja o destaque nos resultados da análise de conteúdo 

das propagandas. De mesmo modo, a partir da constatação de que a palavra “novo” compõe 

ao lado da expressão destaque o título da reforma, compreendemos a razão da sua 

proeminência na nuvem de palavras. Excluindo-se esses elementos, outros tomam a cena: 

“mais” “escolher”, “decidir”, “liberdade”, “querer”, “estudar”, “futuro”, “estimulante”, etc. 

Já a análise de similitude, além do destaque das palavras, evidencia as ligações entre 

estas no conjunto do conteúdo das propagandas. O advérbio “mais”, por exemplo, destacado 

na nuvem de palavras está em conexão direta com o substantivo “liberdade”, o verbo 

“escolher”, do adjetivo “estimulante” e do advérbio de tempo “já”. “Futuro”, por outro lado, 

aparece estreitamente ligado às palavras "ensino", “desejo” e “terminar”. Por fim, o verbo 

“querer” está associado aos termos “decidir” e “acordo”. Todas estas conexões, que aparecem 

como ramificações no gráfico de similitude, partem de um mesmo ponto central, composto 

pela palavra “novo” e pela expressão “ensino médio”. 

Partindo, pois, dessa estrutura e lançando luz às transcrições das propagandas, 

entendemos o sentido contido nessas ligações de palavras. Nos discursos, o “Novo Ensino 

Médio” trará ao jovem a liberdade para que ele escolha o que deseja estudar, de acordo com 

suas ambições e seu projeto pessoal de vida e de futuro. Ainda segundo os anúncios, o ensino 

se tornaria mais estimulante e até mesmo mais compatível com a realidade dos educandos. 

Trata-se, portanto, segundo o governo, de uma proposta de reforma para a criação de um 

ensino médio novo e atento ao querer, ou seja, ao desejo dos alunos. Na linguagem das 

propagandas: “Com o Novo Ensino Médio, o ensino nas escolas tem tudo para ficar mais 

estimulante, mais de acordo com o que a gente quer mesmo. [...]” (MEC, 2017a) 

O apelo à questão da liberdade e aos outros termos utilizados nessa construção 

discursiva é reforçado ainda nos próprios títulos das propagandas: “Com o Novo Ensino 

Médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar!” (MEC, 2016a) “O Novo Ensino 

Médio vai ser mais estimulante e compatível com a sua realidade!” (MEC, 2017c). Notemos 

ainda a existência do advérbio de tempo “já”, que se comporta como uma resposta dada pelas 

propagandas a um possível questionamento em relação a quando as mudanças ocorrerão. 
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A partir do que foi exposto, podemos concluir que a construção discursiva oficial 

contida nas propagandas sobre a reforma do ensino médio consubstanciada na Lei 13.415/17 

perpassa dois eixos fundamentais e complementares: a proposição de um ensino médio novo e 

revigorado (primeiro) que, por seu turno, traz como principal avanço a possibilidade de 

escolha por parte do aluno pelo que estudar (segundo). O aparato coercitivo fica por conta do 

enfoque dado às questões subjetivas como a suposta atenção ao desejo dos jovens e a 

construção de um ensino compatível com realidade e desejos destes para o futuro. Para além 

do discurso, entretanto, buscamos, nos limites desta pesquisa, contrabalancear a retórica 

governamental com os pressupostos da Lei e a realidade do ensino médio no Brasil. 

 

Entre o que diz as propagandas, a Lei e a realidade do ensino médio brasileiro. 

Primeiramente é preciso entender que a liberdade tão veementemente propalada pelas 

propagandas sobre a reforma do ensino médio parte do exposto no art. 4º da Lei nº 13.415/17, 

que dispõe sobre a nova organização curricular e determina a oferta dos itinerários 

formativos. É, pois, na escolha por parte dos estudantes que residiria a suposta liberdade, uma 

vez que, retirada a obrigatoriedade das atuais disciplinas, o jovem direcionaria sua trajetória 

escolar de acordo com seus desejos. Esse argumento, entretanto, não se sustenta a partir de 

uma análise mais cuidadosa. Observemos que, conforme o art. 4º, a oferta dos itinerários 

formativos está sujeita a “relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de 

ensino” (BRASIL, 2017b). Além disso, nenhum dos dispositivos da Lei determina quantos 

itinerários devem ser oferecidos por escola, definindo apenas que haja pelo menos um em 

cada instituição. 

Ora, diante de uma realidade em que nem mesmo está assegurada a universalidade do 

ensino médio, quiçá a sua qualidade, conforme citado anteriormente, o que se pode esperar, 

em termos concretos e materiais, da real possibilidade dos sistemas de ensino para a oferta 

dos itinerários? De mesmo modo, em virtude das desigualdades socioeconômicas, étnico-

raciais e regionais que marcam a qualidade e o acesso ao ensino médio em um país de 

dimensões continentais, podemos questionar em muito a “relevância para o contexto local” de 

que fala o texto legal. Estas constatações apontam para um cenário onde não só o Estado 

parece eximir-se da responsabilidade em aprimorar o ensino médio efetivamente, mas 

também reforça desigualdades ao equalizar e generalizar irresponsavelmente questões 

particulares que permeiam o já fragilizado sistema público de educação e o ensino médio no 

Brasil. Soma-se a isso o regime de austeridade fiscal e medidas como a EC nº 95. O resultado 

é simples: os jovens dos grandes centros urbanos e das escolas particulares poderão usufruir, 
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em termos concretos, de um ensino com mais liberdade, enquanto que a imensa maioria, 

usuária dos sistemas públicos de ensino, terá minada pela base sua possibilidade de escolha 

em face das péssimas condições materiais das redes. Em outras palavras: a suposta liberdade, 

principal elemento coercitivo e um dos eixos fundamentais das propagandas sobre a reforma 

do ensino médio é uma falácia construída a partir da retórica para azeitar as condições para 

implantação da reforma do ensino médio e garantir apoio junto à população. A eficácia do 

discurso, por sua vez, reside em sua capacidade de penetrar no imaginário do jovem, 

desiludido e descontente com a experiência escolar, notadamente nesta etapa. Com uma 

roupagem nova e moderna, na qual estão presentes gírias e representações cotidianas, as 

propagandas atingem em cheio o perfil e o público-alvo desejados. 

Em segundo lugar cabe ressalvar que, assim como os anúncios constroem uma falácia 

sobre a liberdade trazida pelo “Novo Ensino Médio”, a própria utilização do termo “novo” é 

questionável, uma vez que diversos autores têm constatado as semelhanças e aproximações 

com outras reformas educacionais. Kuenzer (2017), por exemplo, argumenta sobre as 

semelhanças entre os pontos que subsidiaram a Lei 13.415/17 e o Decreto 2.208/97, uma 

política para o ensino profissionalizante ocorrida durante o auge da agenda neoliberal do 

governo Fernando Henrique Cardoso. Oliveira (2017), por seu turno, vai defender a tese de 

que a Lei 13.415/17 é a mais completa atualização da reforma escolar do regime civil-militar, 

a Lei 5.692/71, necessária em função da necessidade de um novo trabalhador para um novo 

contexto de acumulação de capital e produção que emergiu com a chamada reestruturação 

produtiva, quando um mercado cada vez mais globalizado, com a incorporação da 

microeletrônica aos processos produtivos fez com que taylorismo/fordismo deixasse de ser a 

categoria de produção fundante, dando lugar a uma produção flexível influenciada pelo rápido 

desenvolvimento científico e tecnológico. Nessa mudança, reside a necessidade um novo 

trabalhador, conformado a um novo padrão de exploração, um padrão do século XXI. 

Essa questão nos leva à reflexão a respeito da problemática da profissionalização, um 

dos principais pilares da Lei 13.415/17 e presente nas propagandas, como podemos perceber 

na Figura 4 na qual está evidenciada a íntima conexão entre a expressão “ensino médio”, o 

verbo “concluir” e a expressão “formação técnica e profissional”. A partir dessa análise, 

entendemos que o discurso oficial dos anúncios fomenta que o aluno busque a conclusão do 

ensino médio mediante uma formação técnica profissional, estimulando a sua entrada precoce 

no mercado de trabalho. Não obstante, de acordo com Oliveira (2017, p.19), a reforma do 

ensino médio possui “práticas que agravam a desigualdade de acesso ao conhecimento pelas 

diferentes classes sociais, e visam conformar o trabalhador do século XXI ao novo padrão de 
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exploração exigido pela economia capitalista atual.” Tal manutenção confirma o caráter dual 

da nossa educação, mantendo o padrão desigual historicamente constituído no qual ficaram 

marcadas as trajetórias acadêmicas de duas classes sociais distintas, sendo que, de um lado, 

está a trajetória destinada aos filhos das elites, que sempre apontou para o prosseguimento dos 

estudos no ensino superior e para a formação visando os cargos dirigentes do setor produtivo, 

com melhor remuneração e, de outro, a formação restrita para o trabalho, destinada aos filhos 

da classe trabalhadora, que tem como uma de suas consequências a entrada precoce dos 

jovens no mercado de trabalho em funções periféricas na dinâmica da produção. (KUENZER, 

2009). Sendo assim, “Implementando a profissionalização precoce, nos moldes da Lei 

5.692/71 da ditadura civil militar, a nova Reforma do Ensino Médio busca impor a farsa 

tecnicista. (LOMBARDI e LIMA, 2018, p.57). 

A partir do que foi exposto, entendemos que o “Novo Ensino Médio” não representa, 

de fato, uma novidade de perspectiva para o ensino médio na busca pela melhora de sua 

qualidade. Comporta-se, antes de mais nada, como a busca pela adequação da instituição 

escolar ao novo padrão de exploração capitalista que visa conformar o trabalhador ao regime 

vigente. (MÉSZAROS, 2008, p.35). Nesse sentido, podemos inferir que a Lei 13.415/17 

mantém a lógica desigual do ensino médio no Brasil e a sua função enquanto ferramenta de 

legitimação da exploração e do sistema capitalista, sendo, portanto, condizente com o que se 

observa nas políticas educacionais nas últimas quatro décadas no país. 

 

Conclusões 

A reforma do ensino médio consubstanciada na Lei nº 13.415/17 se configura como a 

mais recente política pública educacional de grande envergadura no Brasil. Gestada nas 

instâncias de poder tomadas de assalto após a execução do golpe parlamentar de 2016, ela 

ocorreu na esteira de uma série de medidas de caráter antipopular (contrarreformas) e de uma 

rígida política de austeridade fiscal. Nesse contexto, a reforma foi alavancada por massiva 

campanha de marketing que lançou mão de uma roupagem moderna, democrática e atrativa 

para exaltar a Lei e suas determinações. Sendo assim, por trás de uma “capa bonita”, o Estado 

construiu um discurso oficial que se amparou em dois eixos fundamentais e complementares: 

a proposição de um ensino médio novo e revigorado e a defesa de uma maior liberdade de 

escolha por parte dos alunos pelo que estudar, de acordo com suas vocações, vontades e 

ambições de futuro. Como já mencionado, a eficácia desse aparato coercitivo repousa no 

enfoque dado pelas propagandas a questões subjetivas de desejo e motivação que são geradas 
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pela falta de interesse e desestímulo por parte dos jovens com esta etapa de ensino, como 

verificado por Krawczyk (2009), Zibas (1992), dentre outros.  

A condução da pesquisa evidenciou, entretanto, que os elementos presentes no 

discurso oficial contido no conteúdo das propagandas não se sustentam se postos à luz de 

questões socioeconômicas relacionadas à realidade do sistema educacional brasileiro, 

principalmente o público, interpretações do texto da Lei e do levantamento de políticas da 

história recente do ensino médio. Nesse sentido, podemos afirmar que a Lei nº 13.415/17 traz 

para a esta etapa da educação básica a visão de um grupo conservador de viés privatista e 

mercadológico, o que coincide com as políticas vistas nos anos 1990 no Brasil, no contexto 

do ajuste neoliberal. Além disso, a proposta de profissionalização contida na Lei, e defendida 

nas propagandas, aparece-nos como uma clara retomada da Lei nº 5.692/71, a reforma 

educacional do regime civil-militar, que redundou em fracasso. (OLIVEIRA, 2017; 

LOMBARDI e LIMA 2018; SAVIANI, 2018). A pesquisa permitiu identificar, ainda, 

semelhanças referentes aos discursos construídos pelos governos em cada política, mesmo 

separados por mais de quatro décadas, sendo que ambos aludiram para a busca da satisfação 

dos jovens com a escola e para o tratamento da respetiva política como solução para os 

problemas da educação no Brasil.  

Não obstante, a despeito da retórica oficial, pode-se inferir que a Lei nº 13.415/17 traz 

em seu bojo a tônica verificada na esmagadora maioria das políticas públicas educacionais das 

últimas décadas: a adequação da educação aos interesses do grande capital e dos setores 

produtivos, visando o fornecimento de mão de obra para a máquina capitalista, perpetuando a 

divisão de classes, a extração da mais-valia e da exploração das elites econômicas e dirigentes 

para com a classe trabalhadora. Nesse cenário, as diferenças entre as Leis e suas 

determinações, e nos discursos, são justificadas pela necessidade de “atualização” dos 

aparatos coercitivos a contextos diferentes. Isso explica, por exemplo, a diferença na forma 

com a qual os discursos se apresentam: sobre a Lei nº 5.692/71, num contexto de 

autoritarismo escancarado, um parecer técnico que circulou nas próprias dependências do 

poder (Parecer nº 45 de 1972); já num regime aparente de democracia, ou autoritarismo 

velado, lançou-se mão da propaganda política como ferramenta de coerção e formatação de 

opiniões relacionadas à Lei nº 13.415/17.  

Sendo assim, o título de “Novo Ensino Médio” não se encaixa na proposta de reforma 

proposta pelo governo Temer, nem tão pouco se sustenta diante da recuperação da história 

recente do ensino médio no Brasil. De mesmo modo, como já verificamos, a questão da 

liberdade, tão propalada pelas propagandas, apesar de fundamentar-se no texto legal da 
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13.415/17, configura-se como uma manifesta manipulação da proposta curricular desta 

última, uma vez que o artigo 4º define que a oferta dos itinerários será organizada conforme 

possibilidade dos sistemas de ensino e relevância para o contexto local. Num cenário de 

extremas desigualdades regionais e num contexto de políticas de austeridade fiscal como a EC 

nº 95, pode-se afirmar que essa suposta liberdade está minada pela base para aqueles que 

utilizam os sistemas públicos de ensino.  

Com base nisso, pode-se se afirmar que o discurso oficial e publicitário sobre a Lei nº 

13.415/17 apresenta um conteúdo falacioso que distorce e manipula as interpretações do 

próprio texto da Lei, cujo objetivo é garantir as condições de implementação de uma reforma 

educacional que convém àqueles interessados na manutenção do status quo social, no qual 

uma elite domina e dirige a sociedade e relega ao restante uma realidade socioeconômica 

totalmente adversa na qual nem mesmo a educação foi garantida para todos. 
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 GT 09 – Estado e Políticas Educacionais 

  

CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO: O PROJETO DE 
CONCERTAÇÃO NACIONAL EM CURSO NO BRASIL  

 
Renata Spadetti Tuão1 

Resumo 

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

 

 
1 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares,  
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1 Introdução  

 No final da chamada "década da educação" foi criada, no Brasil, a Campanha Nacional 

pelo Direito à Educação (CNDE), com vistas à participação do país na Conferência Mundial de 

Educação que foi realizada no ano de 2000, em Dakar2. A CNDE foi criada por aparelhos 

privados de hegemonia (APH) internacionais3, a partir dos princípios defendidos na 

Conferência Mundial sobre Educação Para Todos, realizada em Jomtien, em 1990. Tal 

Conferência foi organizada pelo Banco Mundial  em conjunto com a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e o Fundo das Nações Unidas Para a Infância (UNICEF). Nela, foi 

redigido um documento que continha recomendações, direcionadas aos países em situação de 

pobreza, acerca de “reformas” que deveriam ser realizadas na educação pública. A presença de 

uma grande quantidade de frações do capital financeiro, como organizadores e coorganizados 

da Conferência, segundo Barão (1999), marcou a função social da educação, assumida em 

tempos neoliberais, como canal de construção da hegemonia. A Conferência representou um 

marco e uma sistematização maior “dos princípios dos “homens de negócios” no campo 

educacional que agora, mais do que nunca, “propõem” diretrizes “globais [...] para a área 

educacional” (BARÃO, 1999, p. 97).  

Para a materialização desse projeto de educação, algumas ações foram desenvolvidas 

no interior do Estado ampliado: na sociedade política houve um amplo movimento de reformas 

orientadas pelos documentos produzidos nas conferências internacionais sobre educação; na 

sociedade civil houve o aprofundamento de um conjunto de APHs, sob a direção política de 

diferentes frações da classe empresarial, com o objetivo principal de conduzir as políticas 

públicas para a educação, a partir dos seus interesses privados. Identificamos a CNDE como 

um APH que vem disputando a organização da educação pública no Brasil, nos últimos 20 anos. 

Nesse artigo, procuramos registrar um dos movimentos políticos que constituem a estrutura da 

CNDE e, portanto, balizam as suas pautas e estratégias, nomeado por Coelho (2012) como 

 
2 A Conferência Mundial de Educação, aconteceu em Dakar, no ano de 2000. Foi organizada pelo Banco Mundial, 
a UNESCO, o UNICEF, o PNUD, o Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), junto aos governos 
dos Estados-nacionais, “ONGs” e “especialistas”. O objetivo da Conferência voltou-se para a avaliação dos 
resultados alcançados, a partir das “reformas” realizadas nos países signatários do compromisso assinado, em torno 
do projeto de Educação Para Todos (1990). Novas metas de ação em torno da reforma da educação nos países 
signatários do compromisso de Educação Para Todos foram projetadas com ampliação dos seus prazos de 
materialização. Reforçaram a ideia de educação como direito humano fundamental e mantiveram as políticas para 
educação focalizadas no “alívio à pobreza”, convergindo o projeto de EPT num programa mundial de Educação 
Básica para a camada “pobre” do globo terrestre.    
3 Os aparelhos privados  de hegemonia responsáveis pela criação da CNDE no contexto brasileiro foram a 
Actionaid e a Oxfam International, no campo internacional a Ação Educativa de caráter nacional. 
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Esquerda para o capital. Propomos uma breve contextualização desse movimento, seguida de 

algumas indicações de como a CNDE se organiza a partir desse movimento.  

1.1 O movimento político da Esquerda para o capital  

A década de 1980 marcou o início de uma nova etapa da crise orgânica (GRAMSCI, 

2011) vivida pelo sistema capitalista mundial, determinando algumas transformações 

significativas na correlação de forças, no processo de disputa pela hegemonia. A formação do 

bloco histórico se constituiu na relação entre reestruturação produtiva, avanço imperialista e 

neoliberalismo no que temos chamado de sua fase social-liberal. A dominação capitalista 

contou com os diversos APHs do capital disseminando, no senso comum, a ideia de que 

adentramos numa nova era, sem antagonismos de classe, e portanto, o caminho proposto 

voltava-se para a formação de um arranjo social de novo tipo, a partir da conciliação entre as 

diferentes classes sociais fundamentais.  A difusão da  ideologia neoliberal no Brasil perpassou 

caminhos diferentes de outras formações sociais ao redor do mundo, o que se deve, sobretudo, 

a resistência da classe trabalhadora organizada, em princípio, em movimentos contra a ditadura, 

seguidos da luta pela ampliação de direitos sociais e pelo fortalecimento da democracia.  

Nos anos 1980, a classe trabalhadora fortaleceu suas instituições organizativas, estando 

presente em movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos, que se propuseram a fazer a 

disputa pela via da democracia, num contexto político ditatorial. No entanto, a década de 1990, 

para os trabalhadores, foi um período de recuo na movimentação dos trabalhadores. A entrada 

do neoliberalismo no Brasil teve como uma de suas estratégias a desorganização política da 

classe trabalhadora.  

Paripasso a isso, as determinações estruturais provocaram o aumento do desemprego e 

a produção do exército industrial de reserva. As consequências desse processo, levaram os 

trabalhadores à concorrência entre si, acentuando a fragmentação, o corporativismo, as 

tendências à dispersão e dificultando, sobretudo, a formação da consciência unitária de classe. 

A fragmentação econômica da classe trabalhadora potencializou a sua fragmentação política.   

No interior dos movimentos da classe trabalhadora, a orientação que se seguia nesse 

período histórico, estava atrelada ao processo mundial de abandono do marxismo e a adesão de 

uma grande quantidade de intelectuais ao campo da pós-modernidade. Esse processo de 

formação de uma esquerda de novo tipo, estimulado pela classe dominante, colocou de lado 

algumas questões importantes para a formação da unidade classista dos trabalhadores. As 

discussões a partir do conceito de classe social foram colocadas em segundo plano, muitas 

vezes, ignoradas pelos intelectuais orgânicos da classe trabalhadora, que passaram a defender 
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questões identitárias sem a devida relação com o conceito de classe social. Esses intelectuais  

adotaram uma noção liberal de cidadania, numa espécie de apologia à uma universalização 

ilusória, já defendida pela classe dominante; estimularam o corporativismo e  a fragmentação; 

abandonaram o marxismo como projeto contra-hegemônico frente ao capital; e iniciaram um 

processo de apassivamento da classe trabalhadora. 

Para isso, o transformismo (GRAMSCI, 2015) foi uma estratégia importante utilizada 

pelo capital. Segundo Gramsci (2015),  o transformismo se caracteriza pela absorção de 

intelectuais orgânicos das classes subalternas pelas classes dominantes, individualmente ou em 

grupos inteiros, através de diferentes métodos, que implicam na ampliação molecular do grupo 

dominante e na desorganização política da classe dominada. O transformismo no Brasil, como 

um mecanismo constitutivo da hegemonia, serviu como fundamento para desvanecer os nexos 

orgânicos com a classe trabalhadora, “ao “decapitar” as classes subalternas, interrompeu os 

fluxos por onde os trabalhadores elaboravam e faziam chegar questões de grande política na 

sociedade civil e política” (COELHO, 2017, p. 165). Essa esquerda de novo tipo deixou de ter 

como projeto político a organização da classe trabalhadora, rendendo-se à concepção burguesa 

de mundo ao atuar como intelectual da classe dominante.  

O deslocamento transformista dessa esquerda de novo tipo em direção ao bloco 

dominante teve como caminhos principais de construção, segundo Coelho (2012), a via 

burocrática e a via intelectual. A ocupação de postos burocráticos garantiu certas vantagens 

materiais que a classe trabalhadora, em sua totalidade, não possuía, o que pôde pressionar os 

“ocupantes de tais postos [...] no sentido de sobrepor os objetivos ligados às necessidades de 

reprodução da própria organização [...] aos objetivos gerais de toda classe, e tais objetivos nem 

sempre são idênticos ou mesmo solidários” (COELHO, 2012, p. 303). A expansão da 

burocracia significou um distanciamento entre a base e seus dirigentes orgânicos, uma vez que 

os cargos burocráticos ofereciam maiores vantagens materiais do que a pura participação no 

partido, o que favoreceu o crescimento da burocracia em níveis superiores ao crescimento da 

base. Aliado a isso, houve um processo de desarticulação dos dispositivos de organização das 

bases do partido: núcleos, espaços de formação política, imprensa partidária. O trabalho voltou-

se para a formação de uma classe trabalhadora não mais como projeto antagônico à ordem 

vigente, mas, sobretudo como cidadãos, contribuintes, consumidores, atuando nas condições 

estabelecidas pelo próprio Estado burguês. 

Pela via intelectual, esse fenômeno foi direcionado por um retorno ao liberalismo, 

através das teorias pós-modernas, que promoveram o convencimento e a conversão de grande 

parte dos intelectuais de esquerda. Os projetos políticos defendidos passaram a ter como 
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referencial a democracia burguesa liberal aceitando as desigualdades sociais como uma 

condição permanente e inevitável. Coelho (2012) assinala que para as teorias pós-modernas “o 

ser humano deixou de ser o “conjunto das relações sociais” (MARX) e passou a ser, novamente, 

o indivíduo” (COELHO, 2012, p. 319), os laços estabelecidos pelos indivíduos, passaram a ser 

vistos sem nenhuma conexão com a condição de classe e a “ética” proclamada, passou a ter 

extrema ligação com a concepção liberal de “livre escolha” dos indivíduos. 

Wood (1999) destaca que as teorias pós-modernas atuais são consequência de uma 

consciência construída na “época de ouro” do capitalismo (HOBSBAWM, 1995), imersa na 

crença nos “triunfos” de prosperidade e consumismo. A esquerda pós-moderna, ou esquerda de 

novo tipo ou ainda esquerda para o capital (COELHO, 2012) possui uma vasta gama de 

tendências intelectuais. Seus interesses, a grosso modo, giram em torno da linguagem, da 

cultura e do discurso, numa visão “desconstrucionista” “segundo as quais nossos padrões de 

pensamento são limitados e modelados pela estrutura subjacente da língua que falamos” 

(WOOD, 1999, p. 11) descoladas das determinações estruturais e históricas. As estruturas e 

conexões estruturais, assim como as análises causais presentes na análise histórica, são 

suprimidas por fragmentos e contingências. Não há um sistema social amplo, sistêmico e 

abrangente como o sistema capitalista, o que existe na contemporaneidade é a defesa do 

efêmero, do poder, da opressão, da identidade e do discurso. Rejeita-se qualquer possibilidade 

de escrita de uma história universal, o que Wood (1999) aponta como uma contradição presente 

nas teorias pós-modernas, que se conclamam como uma teoria de mudança de época, como algo 

que transcende à época moderna, mas que, no entanto, se baseia na negação da história.   

As teses acerca do “fim da história” aliam-se a uma espécie de pessimismo político, 

onde a inexistência de sistemas que possam ter suas causas analisadas, leva a ideia de que não 

podemos compreender a origem dos problemas que “oprimem” a humanidade. A solução para 

essa problemática não está mais nas saídas coletivas de uma oposição unificada, propostas pelos 

socialistas, mas sim nas resistências particularizadas e fragmentadas. O caráter burguês da visão 

de mundo dessa esquerda de novo tipo retira a luta de classes como elemento ontológico da 

sociedade no capitalismo e referenda a ideia de fragmentação e dispersão do projeto político. 

Tudo isso defendido na contemporaneidade por diversos intelectuais, que no processo de crise, 

romperam com o marxismo e aderiram aos movimentos pós-modernos.  Já que “agora não mais 

representa a conquista, pela classe trabalhadora, de posições no complexo de trincheiras e 

fortificações da classe dominante, mas, ao contrário, a consolidação da hegemonia burguesa no 

interior do movimento operário” (COELHO, 2012, p. 320). 
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Nessa conjuntura, a CNDE foi criada como uma “ONG”, descrita juridicamente como 

“associação privada” de defesa de direitos sociais. Desde a sua criação, vem disputando o 

campo educativo: num primeiro momento com o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública 

(FNDEP), a partir de concepções diferentes de educação; num segundo momento, com o 

movimento empresarial Todos Pela Educação (TPE), a partir de concepções similares e com o 

objetivo maior de disputar o protagonismo das ações. A frente movimentada pela CNDE conta 

com organizações empresariais, “ONGs”, acadêmicos, think tanks, entidades religiosas, 

centrais sindicais e movimentos sociais que atuam tanto no campo nacional, quanto 

internacional. Nesse artigo, destacamos a presença de dois movimentos representantes da classe 

trabalhadora na direção da CNDE, são eles: a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).  

1.2 A Campanha Nacional pelo Direito à Educação e os movimentos representantes da 
classe trabalhadora  

A CNTE está presente na direção da CNDE, desde a sua criação, em 1999, sobretudo 

foi uma articuladora importante junto ao Fórum Nacional de Luta por Trabalho, Terra e 

Cidadania,  mobilizando mais de mil profissionais da educação das redes municipal e Estadual 

do Rio de Janeiro, para a participação do lançamento da CNDE, no Rio de Janeiro. A CNTE 

foi criada, no ano de 1990, a partir da aprovação da ampliação da base de filiados da 

Confederação dos Professores do Brasil (CPB), para todos os profissionais da educação, 

realizada no XXII Congresso da CPB, em janeiro de 1989. É portanto, uma central sindical 

representante dos profissionais da educação em nível nacional.  

A história da constituição da CNTE, no Brasil, a coloca no campo político de esquerda 

por ser uma central sindical que tem o objetivo de organizar os profissionais da educação, tanto 

no campo econômico-corporativo, quanto no campo ético-político. No entanto, ao analisarmos 

as relações que a constituem compreendemos que essa organização da classe trabalhadora se 

insere no movimento político da esquerda para o capital, com suas bases fundadas nas ações 

políticas definidas pelo sindicalismo de colaboração, a partir de estratégias de conciliação entre 

capital e trabalho. A CNTE participou e referendou importantes políticas públicas para a 

educação nacional propostas pelo capital como: o programa de Educação Para Todos (1990); o 

Plano Decenal de Educação Para Todos(1993); as pautas voltadas para o “alívio à pobreza”, 

orientação do Banco Mundial;  e os programas do governo Dinheiro Direto na Escola, o extinto 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), o  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
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Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)e o Plano de Desenvolvimento da Escola 

(PDE).  

Todas essas políticas foram empreendidas a partir da Conferência sobre Educação Para 

Todos (1990), que defendeu o crescimento econômico e o “alívio à pobreza”, como se o 

primeiro item nada tivesse a ver com a produção do segundo. A Conferência Mundial Sobre a 

Educação Para Todos e todos os documentos, conferências, programas e leis surgidas após a 

sua materialização, no ano de 1990, promoveram uma educação dual e fragmentada, que nada 

tinha, na essência, de proposta universalizante, sobretudo no seu fundamento de preparação do 

filho da classe trabalhadora para o mercado de trabalho: um trabalhador de novo tipo para as 

novas condições propostas pela acumulação flexível. Além de estar totalmente imbricada com 

a economia de mercado, foi responsável por orientar a implementação da gestão gerencialista 

no interior da educação pública. 

A atuação política da CNTE indica que seu trabalho, na disputa pela hegemonia, voltou-

se para uma universalização ilusória do “direito à educação”. Fora da prática social concreta, o 

“direito à educação” tem seu sentido esvaziado, abarcando concepções da classe dominante 

quando redimensionam pautas progressistas a partir de interesses conservadores.  Desse modo, 

participar de um movimento como a CNDE que abriga organizações empresariais e defende a 

conservação da estrutura social vigente, não fere os princípios da entidade. Compreendemos 

que a participação da CNTE é confluente com a política de conciliação assumida pela entidade, 

desde a sua criação, assim como com o sindicalismo de colaboração entre capital/trabalho, 

defendido também pela CUT, da qual a CNTE é filiada. A CNTE atribui ao movimento 

empresarial TPE uma posição de referência na defesa pelo “direito à educação”, na 

contemporaneidade, não percebendo tal movimento como antagonista nesse processo. A crítica 

principal que a instituição faz ao movimento empresarial TPE é que este apresenta os problemas 

da educação pública, no entanto não apresenta as soluções, sendo a principal diferença entre o 

TPE e a CNDE. Compreendemos, nessa pesquisa, que o movimento TPE não apenas trabalha 

sob a perspectiva da produção de números e estatísticas que projetam o fracasso da 

administração pública em relação à educação sem referenciar tais problemas com o sistema 

capitalista, como também propõe soluções que inserem o empresariado na administração 

pública.   

Dessa forma, a CNTE tem como estratégias a adoção da noção liberal do “direito à 

educação”, o abandono ao marxismo e a conciliação entre capital e trabalho atuando como um 

elemento apassivador da classe trabalhadora. Na direção da CNDE, a CNTE faz parte da frente 

social-liberal que pensa a educação nos moldes da economia de mercado e do gerencialismo, 
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políticas que não diferem do formulado pelas agências internacionais e movimentos 

empresariais nacionais. 

Já a presença do MST, na direção da CNDE, nos impôs o desafio de tentar compreender 

quais as transformações sofridas na sua agenda política, visto que o MST é um movimento 

social de tamanha relevância na conjuntura da organização da classe trabalhadora no Brasil. O 

caminho que utilizamos para entender essa articulação entre MST e CNDE, perpassou o 

entendimento acerca dos antecedentes históricos e determinantes sociais do contexto de 

formação do MST. Na década de 1980, os movimentos sociais se constituíam, no enfrentamento 

com o Estado, no sentido estrito, na ausência de políticas sociais, como expressão da luta de 

classes, na disputa pela hegemonia, representando a necessidade de uma ação coletiva 

organizada. Portanto, para analisar a constituição e atuação de um movimento social, é 

necessário buscar as redes de articulações que os movimentos estabelecem na prática cotidiana 

e indagar sobre a conjuntura política, econômica e sociocultural do país quando tais articulações 

acontecem (GOHN, 2011). Tais redes se configuram como primordiais na compreensão dos 

fatores que geram as aprendizagens e os valores da cultura política que vão sendo construídos 

nas relações sociais.  

 Na década de 1980, o marxismo foi a base ideológica de referência que permeou as 

discussões dos movimentos sociais, em sua maioria. Foram movimentos que se propuseram a 

avançar para além das questões estruturais, sobretudo por serem organizados pela ação coletiva 

de sujeitos inseridos nos problemas sociais sobre os quais exigiam transformações. No ano de 

1984, o MST foi criado em oposição aos sindicatos rurais, que se propunham a funcionar dentro 

dos limites da ordem capitalista. Os trabalhadores rurais se organizaram para o enfrentamento 

dos conflitos fundiários, a partir das ocupações de terra, como forma de pressão diante de um 

modelo agrário de concentração de terras, intensificado pelo golpe empresarial-militar, que teve 

como consequências o aumento do processo de exclusão dos pequenos agricultores e o êxodo 

rural. Foram as ocupações iniciais do MST, no sul do Brasil, aliadas à luta dos agricultores que 

perderam suas terras com a construção da barragem de Itaipu, no Paraná, no início da década 

de 1980, que deram início a tentativa de construção de uma unificação política entre os 

trabalhadores sem-terra. A relevância da atuação do MST, no cenário brasileiro, vai além da 

luta pela Reforma Agrária, tornando-se símbolo de resistência à ditadura militar. 

No processo de constituição do MST, enquanto movimento social, a educação foi se 

estabelecendo como uma preocupação. O MST vem adensando reflexões sobre a concepção de 

educação pública que mais possui confluência com suas vivências e práticas. Nesse sentido, na 

década de 1990, foi criado o setor de Educação do MST, que passou a organizar a Educação de 
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Jovens e Adultos, o Ensino Fundamental, a Educação Infantil e a formação de professores para 

o trabalho na educação do campo. O setor de educação do MST vem se debruçando na 

construção coletiva da concepção de educação do movimento e na sua organização. Num dos 

primeiros textos produzidos, escrito no ano de 1990, encontramos a concepção de educação 

defendida pelo MST, pautada no trabalho como princípio educativo e voltada para a 

"construção do projeto de sociedade socialista que defendemos e na emancipação social e 

humana dos seus sujeitos" (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM 

TERRA, 2005). Os objetivos fundamentais almejados pela educação do MST concentravam-se 

na afirmação da identidade política e pedagógica de uma escola pública vinculada a um 

movimento social e mobilizada em torno da educação do campo, além da construção de um 

projeto de educação vinculado às lutas de resistência do conjunto dos camponeses e à 

transformação da sociedade.  

A educação no MST se constituiu, portanto, a partir da luta de classes. A pedagogia que 

se desenvolveu coletivamente, no decorrer da década de 1990,  partiu das reflexões acerca da 

prática educativa do MST e se propôs a pensar desde a organização estrutural de uma instituição 

escolar, presente num movimento pela reforma agrária, até seu conteúdo – o currículo, as 

metodologias, a avaliação, as questões político-pedagógicas. Numa trajetória que permeou a  

luta pela criação de escolas oficiais nos assentamentos até a luta pela direção política e 

pedagógica do processo educativo que deveria ser desenvolvido nessas escolas. Entendemos 

que, desse modo, a concepção de educação defendida pelo MST partiu de uma perspectiva 

revolucionária.  

Se a CNDE não possui um projeto revolucionário de educação, em que medida a 

concepção de educação defendida pelo MST tem confluência com a concepção defendida pela 

CNDE? A concepção de educação do MST ainda se mantém sob o viés revolucionário? Quais 

os motivos levaram o MST a compor a direção de um movimento em conjunto com entidades 

empresariais? Nossa tentativa, nessa pesquisa, foi compreender os caminhos que levaram um 

movimento, que tem a sua constituição enraizada na luta de classes, na transformação social, 

na organização da hegemonia dos trabalhadores, vir a compor a direção de uma organização 

imbricada com a manutenção da ordem social vigente e a atualização da nova sociabilidade 

exigida pelo capital para o século XXI. Trazemos nesse artigo, alguns apontamentos que 

sugerem reflexões sobre essas questões. Reiteramos que a constituição de um movimento social 

não tem as mesmas características da constituição de partidos políticos e centrais sindicais. O 

MST vem se constituindo na tentativa de responder as questões impostas pela sua prática social 

2919



 

 

e, portanto, não está apartado das determinações e condicionantes impostos pela estrutura 

social, econômica e política.  

   A análise partiu da relação com a educação, a nível nacional, a partir de documentos 

produzidos desde a década de 1990. Os documentos apontam diferenças na concepção de 

educação defendida, nos últimos anos, sugerindo uma perspectiva pós-moderna de educação.   

O Caderno de Educação, número 13, apresenta uma coletânea de documentos produzidos sobre 

a educação desenvolvida no MST, no período de 1990 a 2001. A apresentação do Dossiê indica 

a possibilidade de uma mudança no pensamento do MST, acerca da concepção de educação. 

Os editores explicam que a escolha dos textos dessa coletânea não foi aleatória, uma vez que 

foi  o período no qual o MST "se dedicou a uma produção teórica específica sobre a escola de 

educação fundamental e foram estes os principais estudos e documentos que referenciaram o 

trabalho do Setor de Educação até aqui”. (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM 

TERRA, 2005, p.5). A apresentação também indica o texto que apreende a mudança de 

concepção na educação do MST, referindo-se ao:   

décimo terceiro texto “Como fazemos a Escola de Educação Fundamental”, [...] 
publicado no final de 1999, mas sua elaboração, como mencionamos antes, foi 
iniciada ainda em 1994[....] Ele substituiu os outros cadernos com temáticas 
específicas do cotidiano da escola assumindo um novo e mais alargado entendimento 
sobre a totalidade pedagógica da escola. [...] Na reflexão sobre a escola este texto 
marca uma inversão da lógica de pensar ou de planejar o processo pedagógico: a sala 
de aula não é o único (talvez nem mesmo o principal) espaço educativo da escola e 
não é apenas para o tempo das aulas que se deve voltar nosso planejamento escolar e 
nossa intencionalidade pedagógica.(MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM 
TERRA, 2005, p.5)  

 A preocupação na formação identitária “do sujeito social de nome Sem Terra” 

(MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA, 2005, p. 200) passou a ter destaque 

nas produções escritas acerca da educação. Segundo o texto, “ser Sem Terra hoje é bem mais 

do que ser um trabalhador ou uma trabalhadora que não tem terra, ou mesmo que luta por ela” 

(MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA, 2005, p. 199). No documento, a 

identidade Sem Terra se configura como uma condição social que “aos poucos não mais como 

uma circunstância de vida a ser superada, mas sim como uma identidade de cultivo: somos Sem 

Terra do MST” MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA, 2005, p. 199). Os 

autores não abandonaram a categoria trabalho, no entanto a centralidade passou a concentrar-

se na produção identitária do sujeito Sem Terra.  O projeto pedagógico desenvolvido pelo MST 

resulta da materialidade, das relações de produção e das relações sociais vividas no campo, 

todas em constante movimento. Tais relações são determinadas pelo modo de produção 

capitalista, portanto, compreender as possibilidades de educação dos trabalhadores sem-terra 

significa percebe-las como componente constituinte da totalidade formada pelas relações 
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sociais capitalistas em seu desenvolvimento, no que tange às condições materiais e 

superestruturais que as mantém e, concomitantemente, as transformam. 

A compreensão da educação dialoga com alguns pressupostos do programa de Educação 

para Todos, nos moldes da concepção de educação ao longo da vida, difundida pela "Pedagogia 

das Competências". Ressaltamos que tal concepção foi desenvolvida pela classe dominante, 

com o objetivo de manter a sua condição de dominação. Os debates acerca do conceito de 

aprendizagem ao longo da vida, no cenário educacional brasileiro, possuem uma dimensão 

estratégica e funcional, na difusão das teses pós-modernistas e do novo modelo de sociabilidade 

que se quer para o século XXI. Aliado à acumulação flexível, a concepção de educação ao longo 

da vida procurou incutir nos trabalhadores a ideia de que para se ter emprego, é preciso estar 

em permanente processo de formação, de qualificação. A dimensão conceitual da qualificação 

remete à formação teórica e ao mercado da certificação que vai produzir os diplomas que 

certificam essa formação a partir das competências individuais. A concepção de educação ao 

longo da vida pensada internacionalmente e desenvolvida nos nacionalmente está imbricada 

com a lógica do capital e, portanto, defende-la entra em contradição com uma pedagogia contra-

hegemônica. 

Segundo o MST, compor a direção de uma organização como a CNDE, é importante e 

fundamental, por conta da articulação, nacional e internacional desempenhada pela CNDE. 

Embora, a CNDE não possua uma pauta específica sobre a educação no campo, o MST acredita 

que a CNDE vem aglutinando diferentes movimentos sociais e organizações em torno da pauta 

da educação, diante da fragmentação da esquerda brasileira. O MST acredita que os 

movimentos sociais voltados para a educação, no campo da esquerda, não possuem a mesma 

capacidade de aglutinação que a CNDE apresenta. O MST, embora, tenha se colocado contra 

as políticas de conciliação, nesse caso específico, a participação num movimento estruturado a 

partir da conciliação não é visto como contradição aos princípios do movimento. A CNDE é 

uma organização que reúne frações de classe do empresariado, “ONGs” financiadas pela fração 

financeira, movimentos sociais e centrais sindicais adeptos de um programa de esquerda de 

novo tipo, configurando-se  num grande projeto de concertação nacional, empreendido por um 

conjunto expressivo de frações da classe dominante, em concertação com setores dos 

dominados, com suas bases fincadas nas teses sociais-liberais.  

Não é contraditório, nesse sentido, a participação do MST em “parcerias” com “ONGs” 

como a Actionaid, fundações ligadas a empresas como a Fundação ABRINQ, organismos 

internacionais como as organizações ligadas à ONU e a União Europeia, entre outros. O MST 

garante que o financiamento de tais instituições não interfere no posicionamento político da 
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organização, e que se faz necessário tais "parcerias" a fim de garantir a sobrevivência do 

movimento, uma vez que não possuem recursos financeiros advindos do aparelho estatal. É fato 

que os APHs não costumam financiar projetos, que não estejam em confluência com as 

ideologias que desejam difundir. Dessa forma, que ações educativas e políticas poderiam ser 

desenvolvidas por tais instituições em “parceria” com o MST, se os projetos de sociedade que 

ambas almejam caminham em direções contrárias? Se o movimento compreende que a 

educação é um ato político e que a entrada do empresariado na educação determina um tipo de 

educação, voltada para o capital, parece contraditório que o capital seja o financiador das suas 

ações.  Como fica a questão da autonomia frente às fontes financiadoras? 

Muitas questões surgiram nesse processo de pesquisa que necessitam de um tempo 

maior para que sejam, de fato, compreendidas. Por hora, compreendemos que, seguindo o 

movimento da sociedade, o campo da educação no MST demonstrou uma aproximação com 

algumas estratégias desenvolvidas pela “nova esquerda”. Encontramos algumas contradições 

que necessitam de maiores reflexões e pesquisas. De fato, as classes sociais fundamentais não 

comungam dos mesmos interesses. A existência de um movimento capaz de reunir 

organizações representantes das duas classes sociais fundamentais acaba por representar um 

projeto político que não se faz contra-hegemônico. Compreendemos que a participação da 

CNTE e do MST, na direção da CNDE, confere legitimidade a atuação da mesma, que passa a 

ser vista por suas pautas, na aparência, progressistas, como um movimento capaz de representar 

a defesa pelo “direito à educação” na perspectiva da classe trabalhadora. Referendamos que o 

“direito à educação”, defendido pela CNDE, parte de uma concepção liberal de universalização 

ilusória possuindo caráter de manutenção da ordem social vigente, legitimando, sobretudo, a 

hegemonia da classe dominante.  

Considerações Finais 

Como preposto do grande capital, a CNDE, por meio de um intenso trabalho educativo, 

com bases na nova pedagogia da hegemonia e fundamentado pelas teses neoliberais de face 

social-liberal, vem legitimando a hegemonia da classe dominante em torno do projeto de 

concertação nacional. Sua estrutura e função social comprovam a inserção no movimento 

político da Esquerda para o capital, responsável por penetrar no tecido social, disseminando a 

ideia de um capitalismo onde, supostamente, não haveria antagonismos de classe, tão pouco 

exploração e dominação. A educação como caminho para a construção da hegemonia é o campo 

de atuação desses intelectuais do capital, que no contexto brasileiro, necessitou de um pacto 

conciliatório, que apontasse para a ampliação das estratégias de desenvolvimento do capital, 
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sem trazer alterações nas bases macroeconômicas nas quais o neoliberalismo foi gestado. O 

exercício da hegemonia no Brasil, passou pela difusão das teses pós-modernas com um retorno 

a ideologia liberal para a classe trabalhadora, a partir de uma sofisticada rede de conceitos e 

perspectivas elaboradas e difundidas pelos intelectuais orgânicos em seus processos 

transformistas.  

Nessa conjuntura, a  CNDE vem atuando na educação brasileira, há vinte anos, com o 

objetivo de tornar palatáveis as reformas educacionais propostas pelo capital a partir de 1990, 

consolidando a concepção de mundo burguesa. Por trás de pautas aparentemente progressistas, 

os APHs que formam a CNDE incutem suas ideias-força balizadas na nova pedagogia da 

hegemonia. Assim reforçam um Estado gerencial, a formação de uma “sociedade civil ativa” 

num processo de “repolitização da política” na qual a conciliação de classes é estratégia 

principal. Para a educação, difunde-se ainda mais uma perspectiva dualista, pautada na 

sociedade do conhecimento, na pedagogia das competências, na educação ao longo da vida e 

nas cidades educadoras, mediante um conjunto de estratégias que perpassa a naturalização de 

uma cultura única, de uma sociabilidade do capital e da reprodução ampliada capitalista. 

Propondo, sobretudo, um projeto que pretende reorganizar os mecanismos de mediação dos 

conflitos de classe, a partir da criação de um consenso ampliado em torno da defesa do lema  

da “Educação Para Todos” no processo de consolidação da hegemonia. 
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LEITURA E POLÍTICA EDUCACIONAL: DA PROPOSTA À 

MATERIALIZAÇÃO 
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Resumo 

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

 

 

1. Introdução  

Um dos papéis da escola é ampliar o letramento dos alunos, para que estes 

possam desenvolver capacidades de leitura e escrita em diversos contextos sociais, 

buscando uma participação ativa na sociedade. Esta perspectiva ressalta a natureza 

social e cultural da leitura, concepção que embasa esse trabalho, considerando o caráter 

múltiplo das práticas letradas. As práticas letradas, incluindo a leitura, são produto da 

cultura, da história e do discurso (STREET, 2014), amplamente reforçadas em 

orientações de organismos internacionais a partir da década de 1990. 

O trabalho aqui proposto visa expor a relação existente entre as orientações de 

agências internacionais, a incorporação de tais orientações em políticas brasileiras e a 

execução de tais políticas em programas propostos pelo(s) governo(s). Delimitamos 

nosso estudo em orientações, políticas e programas que relacionam leitura e escrita 

(linguagem numa perspectiva mais ampla). Num primeiro momento, fazemos uma 

análise das políticas implementadas no Estado brasileiro a partir de 1990 sob influência 

de agências internacionais. Na sequência, trazemos uma análise do Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD) enfatizando seus aspectos históricos, principalmente a 

história de como o livro didático foi tratado no campo da política educacional no Brasil; 

e também problematizando a centralização do PNLD e sua relação com o mercado 

editorial brasileiro. 

 

2. Organismos internacionais: promoção do consenso e construção de políticas 

educacionais para a leitura e escrita no Brasil 

 A década de 1990 foi marcada por inúmeras mudanças no campo educacional 

brasileiro, especialmente no que se refere ao debate sobre a universalização da educação 

básica3. As discussões acerca da temática democratização da educação ganharam 

                                                           
3 Embora o slogan “Educação para Todos” tenha ganhado força a partir de 1990 com a Conferência 
Mundial de Educação para Todos, no Brasil, em 1985, o ministro da educação Marco Maciel apresentou a 
proposta de Educação para Todos – Caminho para a Mudança, que tinha como objetivo a 
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destaque na Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990, organizado e 

patrocinado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciências e a 

Cultura – Unesco, Banco Mundial – Bird, Fundo das Nações Unidas para a Infância - 

Unicef e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Pnud, com o objetivo 

de promover um evento mundial a fim de garantir as necessidades básicas de 

aprendizagem de crianças, jovens e adultos, em especial às meninas e mulheres e 

populações das áreas rurais, que compunham a maior fração de analfabetos naquele 

período. 

 A Conferência Mundial de Educação para Todos resultou na “Declaração 

Mundial de Educação para Todos” (1990), um dos marcos da Agenda Globalmente 

Estruturada para a Educação, que configurou a homogeneização das políticas 

educacionais de formação de professores, dos currículos, das avaliações externas e do 

material didático, com o objetivo de estabelecer um consenso mundial em torno da 

educação (DALE, 2004). 

 Nessa perspectiva, o compromisso pela educação básica defendida na 

“Declaração Mundial de Educação para Todos”, tem a leitura, a escrita, expressão oral, 

o cálculo e a solução de problemas, como instrumentos essenciais para a aprendizagem. 

No quadro de ação prioritária em nível nacional do referido documento, foram definidas 

estratégias específicas para as políticas de melhoria da educação básica, dentre elas a 

citar: a aprendizagem dos educandos, a formação de pessoal (docentes, gestores e 

demais interessados), o currículo, a avaliação da aprendizagem e, por fim, materiais 

didáticos e instalações. Como ação em nível regional, o documento trata da necessidade 

de ações integradas para cooperação internacional de troca de experiências e 

informações, com objetivo de empreender atividades conjuntas: capacitação de pessoal, 

coleta e análise da informação, pesquisa, material didático, meios de comunicação para 

satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem e viabilizar o incremento de gestão e 

uso de educação a distância (UNESCO, 1998). 

 A leitura, a escrita e raciocínio lógico envolvendo a resolução de problemas, 

constituiu-se em um dos pilares da educação para a década de 1990, e foram reforçadas 

no Relatório Jacques Delores (DELORS, 1998), em que o ler, escrever e contar aparece 

                                                                                                                                                                          
universalização da educação básica, bem como padrões satisfatórios de qualidade no Brasil. Disponível 
em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/200466 
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como “saberes básicos”, que garantia a construção de outros pilares postulados no 

relatório: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. 

Portanto, a leitura e a escrita, enfoque deste estudo, consta como uma das 

recomendações/orientações para educação do século XXI, sendo ela uma 

“aprendizagem básica clássica” que possibilita “[...] exprimir em uma linguagem 

suscetível de facilitar o diálogo e a compreensão” (DELORS, 1998, p. 33), assim como 

desenvolver capacidades indispensáveis para se tornar um cidadão: 

 

A participação democrática depende, de algum modo, das virtudes cívicas; no 
entanto ela pode ser incentivada ou estimulada pela educação e por práticas 
adaptadas à sociedade da informação. Trata-se de fornecer referências e 
grades de leitura a fim de fortalecer as habilidades de compreensão e 
discernimento (DELORS, 1998, p. 28, grifo nosso). 

 

Nessa perspectiva, a leitura e escrita assumiriam um papel central para 

desenvolver as habilidades e competências exigidas para a educação do século XXI, 

bem como a formação para cidadania, via democratização do acesso à educação básica, 

que talvez conseguiria desenvolver capacidades necessárias “para satisfazer a demanda 

do mercado por trabalhadores flexíveis que possam facilmente adquirir novas 

habilidades” (ALTMANN, 2002, p. 87).  

Na ótica neoliberal, o acesso à educação é tratado como um princípio para a 

cidadania, isto é, o meio pelo qual garantiria igualdade e liberdade a todos os seres 

humanos. O discurso da educação para cidadania oculta a lógica perversa do sistema 

capitalista, este que se sustenta a partir da desigualdade entre os sujeitos, resultado da 

ausência de liberdade daqueles que não detém os meios de produção. Portanto, a leitura 

e a escrita por si só não garantem uma participação democrática e acesso aos bens 

produzidos pela humanidade. Ou seja, o conceito de cidadania empregado pelas 

agências internacionais em suas proposições para as políticas educacionais do século 

XXI, limitam-se à formação de indivíduos conscientes dos seus direitos e deveres, 

ativos e adaptáveis à lógica do capital. 

 

Para os neoliberais a democracia não tem nada a ver com isso. Ela é 
simplesmente um sistema político que deve permitir aos indivíduos 
desenvolver sua inesgotável capacidade de livre escolha na única esfera que 
garante e potencializa a referida capacidade individual: o mercado [...] É 
neste quadro que se reconceitualiza a noção de cidadania, através de uma 
revalorização da ação do indivíduo enquanto proprietário, enquanto 
indivíduo que luta para conquistar (comprar) propriedade-mercadorias de 
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diversa índole, sendo a educação uma delas O modelo de homem neoliberal é 
o cidadão privatizado o entrepreneur, o consumidor (GENTILI, 1996, p. 14, 
grifo do autor). 

 

De acordo com Gentili (1996), existe um consenso estratégico entre os 

intelectuais conservadores e agências internacionais sobre como enfrentar as crises 

ligadas à educação. Para isso é realizado um diagnóstico comum, no qual se apresentam 

ajustes comuns para a resolução da crise, que se configuram em forma de 

metas/objetivos a serem executados por meio de mecanismos de controle e avaliação, a 

fim de subordinar à educação as demandas do mercado de trabalho. O enfoque no ler, 

escrever e contar se justifica como principal meta a ser atingida em termos 

educacionais, pois trata-se do mínimo necessário para que o indivíduo possa se inserir 

no mercado de trabalho e se tornar um cidadão-consumidor.  

A leitura e a escrita, amplamente disseminadas nos documentos da Unesco e do 

Banco Mundial a partir de década de 1990, foram materializadas na política educacional 

brasileira por meio de reformas educacionais no campo curricular, na formação de 

professores e nos materiais didáticos, com vistas a melhorar os índices nas avaliações 

externas, em que a leitura é o principal componente avaliado. Nesse sentido, foram 

criados projetos, programas, planos e políticas para atender as demandas estabelecidas 

pelas avaliações externas, dentre elas: Programa Nacional Biblioteca na Escola – PNBE 

(1997); Política Nacional do Livro – PNL (2003); Programa Nacional do Livro do 

Ensino Médio – PNLEM (2003); Pró-Letramento (2005); Plano Nacional do Livro e 

Leitura – PNLL (2006); Programa Nacional do Livro Didático – PNLD4 (2008); 

Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos – 

PNLA (2009); Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e 

Adultos – PNLD-EJA; Programa Nacional do Livro Didático – PNLD para a educação 

básica (2009); Programa Nacional do Livro Didático – PNLD-Literário (2018)5 e 

Política Nacional de Leitura e Escrita – PNLE (2018). 

Além da atuação da Unesco nas proposições políticas no âmbito da educacional, 

o Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e o Caribe – CERLALC6, 

                                                           
4 Resolução do PNLD (2008) que dispõe sobre da execução do programa, embora o PNLD tenha sido 
instituído em 1985. 
5 Substituiu o Programa Nacional Biblioteca na Escola – PNBE (1997).  
6 Foi idealizado em 1966, durante a 14ª Conferência Geral da Unesco, na qual formalizou um plano de 
trabalho para o fortalecimento da produção e circulação do livro. Mas somente em 1971, em um Acordo 
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organização intergovernamental da Unesco, especializado no fomento do livro e da 

leitura, tem contribuído e direcionado às políticas de leitura, de escrita, de bibliotecas e 

de compra e circulação de livros no Brasil7. Tal constatação foi realizada após análise 

comparativa entre PNLE (BRASIL, 2018) e o documento Modelo de Lei para o 

Fomento da Leitura, do Livro e das Bibliotecas (CERLALC-UNESCO, 2011), este 

último que serviu para “oferecer aos países um instrumento efetivo no processo de 

definição de novas leis da leitura, do livro e das bibliotecas que se ocupe de maneira 

equilibrada dos componentes do setor e que permita avançar na construção de 

sociedades leitoras” (CERLALC-UNESCO, 2011, p. 13). 

Ao analisar brevemente a PNLE, é possível identificar os mesmos elementos 

presentes no documento, tanto na CERLALC quanto na legislação brasileira, como: Art. 

1. “A presente Lei se aplica ao Fomento da Leitura, da Escrita e das Bibliotecas; bem 

como à produção e à circulação do livro em qualquer forma, e às entidades, processos e 

recursos relativos a eles” (CERLALC- UNESCO, 2011, p. 23); “Art. 1. Fica instituída a 

Política Nacional de Leitura e Escrita como estratégia permanente para promover o 

livro, a leitura, a escrita, a literatura e as bibliotecas de acesso público no Brasil 

(BRASIL, 2018). Além disso, em ambos os documentos ressalta-se a necessidade de 

fortalecer a compra e a circulação de livros, por meio de incentivos públicos e privados 

para viabilizar a democratização do acesso à leitura, à escrita e à criação/manutenção de 

bibliotecas,  

Esta relação de semelhança entre os dois documentos, de certo modo, atesta que 

a influência/orientações de agência internacionais, se materializa na política educacional 

brasileira na letra da lei. Na área da leitura e escrita (ou linguagem, de modo mais 

amplo) esta relação também se evidencia em programas que têm a finalidade de 

executar as orientações e políticas internacionais. É o caso do PNLD, analisado na 

sequência do texto. 

 

 

                                                                                                                                                                          
de Cooperação Internacional foi assinado entre a Unesco e a Colômbia, em que o país assumiu o 
compromisso de criar o Centro Regional. 
7 O Brasil se tornou membro da Cerlalc em 11 de dezembro de 1973, e está vinculado ao Ministério da 
Cultura. 
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3. Programa Nacional do Livro Didático: contradições e desafios na execução das 

políticas educacionais 

Em outra pesquisa desenvolvida8 analisamos representações de leitura e 

bibliotecas no imaginário de adolescentes. Na caracterização das representações foi 

possível perceber que a leitura, para o público estudado, é compreendida, 

simultaneamente, como elo com um universo ficcional e elo com a realidade. A leitura 

é, por suas funções sociais, entendida como uma prática cultural diversificada, 

desenvolvida com finalidades diferentes. O público estudado oscilou no modo de 

entender a prática por vivenciar, no próprio ambiente escolar, as tensões entre uma 

perspectiva recreativa e outra utilitarista de leitura. Além disso, os dados coletados 

apontaram para o entendimento de que a prática de leitura, em ambas as perspectivas, 

configura-se como atividade escolar, ausente da prática social da maioria dos 

adolescentes. As bibliotecas, por sua vez, estão distantes do horizonte de muitos; estes 

espaços só foram mencionados quando a temática foi descolada da esfera do 

interesse/prazer para a esfera da obrigação. Entretanto, as bibliotecas continuam sendo 

uma alternativa economicamente viável para os estudantes terem contato com os livros, 

evitando também a procura desorientada. 

 Para chegar a tais resultados, o processo de pesquisa possibilitou o contato com 

textos provindos de universos diferenciados que versavam sobre o mesmo tema: a 

leitura. Observamos discursos provenientes do campo político (políticas públicas, 

programas governamentais, documentos oficiais, campanhas de incentivo), do campo 

mercadológico (campanhas publicitárias, campanhas de incentivo, pesquisas 

estatísticas) e do campo educacional (teses, dissertações, artigos e um material 

bibliográfico vasto). A partir disto, observamos que estes três pilares (política, mercado, 

educação) possuem uma regularidade no modo como abordam a problemática, 

promovendo, dessa forma, um consenso quanto à democratização e o incentivo à prática 

de leitura como necessária na sociedade atual.  

 Hoje há um discurso da necessidade da prática de leitura e de se formar leitores, 

destacando com algumas sutilezas seu caráter puramente funcionalista. Tal discurso se 

alimenta das orientações de organismos internacionais multilaterais já mencionados, 

                                                           
8 Pesquisa realizada durante o Mestrado entre os anos de 2010 e 2012 pelo Programa de Pós-graduação 
em Letras da Universidade Estadual de Maringá. 

2931



 

 

pois a leitura é posta como um dos pilares para a democratização do acesso ao 

conhecimento, na redução das desigualdades de aprendizagem e, consequentemente, 

redução da pobreza e desenvolvimento econômico dos países periféricos. Isso significa 

que a leitura tem cumprido um papel diferente daquele que se defendia na década de 

1980 – leitura como prática da liberdade, emancipação e transformação, assumindo cada 

vez mais um caráter funcionalista e mercadológico. 

Impõe-se, desse modo, um paradigma da leitura pautado em regras que a 

comunidade atual, explícita e implicitamente, cria para que a leitura seja uma prática 

incentivada, nunca combatida. Assim, se em outros momentos e situações históricas 

foram lançados olhares de medo/preconceito/resistência sobre a leitura, hoje, um 

universo de elogio à leitura enfatiza os benefícios e propõe políticas/propagandas de 

incentivo a essa prática de maneira massiva. A existência desse consenso, no entanto, 

não significa que mesmo o campo político, o mercado editorial e o campo educacional 

atuando para a promoção da prática leitora, haja, de certo modo, outro consenso em 

relação à finalidade de suas ações. Também não significa que todos atuem do mesmo 

modo, sem nenhuma relação hierárquica.  

Surgem alguns questionamentos que contribuem para a compreensão desse 

sistema a partir de algumas problematizações: de que modo essas três esferas se 

articulam na construção de um universo de elogio à leitura? São apenas essas três as 

bases de sustentação desse universo? Há papéis diferentes para cada área? Quais são as 

concepções de leitura propagadas? Que impactos o consenso do incentivo produz nas 

práticas efetivas de formação de leitores de literatura? A atuação dos setores público e 

privado e suas demandas específicas interferem no potencial humanizador e 

emancipatório das práticas de formação de leitores? De que modos essa 

interferência/relação aparece na realidade?  

Tais indagações apontam um caminho a trilhar numa área de pesquisa que é 

vasta e muito explorada. A amplitude desse campo de pesquisa se evidencia ainda mais 

quando propomos pensar a leitura articulando três grandes áreas, cada uma com suas 

idiossincrasias: políticas públicas, mercado editorial e educação. Diante de tal 

abrangência, é imperativo que se faça algumas delimitações para mostrar a relação das 

proposições de organismos internacionais, sua materialização na política educacional 

brasileira, a execução desta política por meio de programas como o Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD) e suas relações com o mercado.  
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 O PNLD pode ser entendido como um programa estratégico de apoio à política 

educacional que o Estado brasileiro propôs a partir da Constituição de 1988. Pensado 

desta forma, sua atuação supre uma demanda tornada obrigatória: a efetivação do dever 

do Estado de fornecer material didático-escolar ao público estudante, conforme art. 208 

da Constituição. É possível, no entanto, flexibilizar a interpretação desta 

obrigatoriedade, pois o próprio governo certamente considera seu empenho na compra e 

distribuição gratuita de livros às escolas, sendo o PNLD sistematicamente mencionado e 

politicamente usado para fazer referência ao nomeado “sucesso” da política educacional 

brasileira.  

 O PNLD é um programa de ampla proporção, envolvendo em seu planejamento 

e implementação questões também muito amplas. Para a otimização do PNLD, a 

descentralização de sua execução tem sido colocada em debate. Pela amplitude e pelo 

caráter que assume no âmbito da política educacional, consideramos o PNLD uma 

unidade autônoma de política educacional (que envolve leitura e escrita) para análise, 

estando nele próprio contidos os contornos de uma política pública de corte social, 

como é toda política educacional.  

 Esta compreensão, no entanto, não está na base de criação do Programa, o que 

significa que as primeiras mobilizações em torno da articulação e das ações do PNLD 

não estavam relacionadas à materialização de uma política educacional nacional num 

sentido amplo. Uma análise de materiais que perpassam a história do Programa mostra 

que a consolidação das suas ações está mais ligada a interesses mercadológicos e 

estrangeiros. 

 A primeira proposta de regulamentação para a produção e a distribuição de 

material didático para as escolas brasileiras apareceu na década de 1930, buscando 

desenvolver “uma política educacional consciente, progressista, com pretensões 

democráticas e aspirando a um embasamento científico” (FREITAG et al., 1993, p. 12). 

Foi nesta época que se usou o termo livro didático, conforme o Decreto-Lei nº 1.006 de 

30 de dezembro de 1938 – Art 2: “Compêndios são os livros que expõem total ou 

parcialmente a matéria das disciplinas constantes dos programas escolares (...) tais 

livros também são chamados de livro-texto, compêndio escolar, livro escolar, livro de 

classe, manual, livro didático (OLIVEIRA, 1980, p.12 apud OLIVEIRA et al. 1984, 

p.22). De outro modo, até os dias de hoje é concebido como o livro adotado na escola, 

destinado ao ensino, cuja proposta deve obedecer aos programas curriculares escolares.  
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 Este mesmo decreto criou a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) com 

a finalidade de examinar, avaliar e julgar os livros didáticos, concedendo ou não 

autorização para o seu uso nas escolas. Ressalta-se que a CNLD foi criada no período 

do Estado Novo, isto é, em um momento político autoritário, bastante marcante e 

polêmico, que buscava garantir, sobretudo, a Unidade/Identidade Nacional. Era tarefa 

da CNLD controlar a adoção dos livros, assegurando que eles atendessem aos 

propósitos de formação de um certo espírito de nacionalidade, o que fez com que os 

critérios para as avaliações dos livros valorizassem muito mais aspectos politico-

ideológicos do que pedagógicos.   

 Dos impedimentos estabelecidos pela CNLD para a utilização do livro didático, 

segundo Oliveira et al. (1984), a maioria estava relacionada à questão ideológica, ou 

seja, aspectos morais, cívicos e políticos se sobrepunham aos aspectos didático-

metodológicos-pedagógicos.  Mesmo assim, em 1945 o Decreto-lei 8.460 consolidou a 

legislação 1.006/38 e dispôs sobre a organização e o funcionamento da CNLD, que, 

apesar dos sérios problemas detectados na sua operacionalização, foi ampliada e se 

manteve com plenos poderes.  

 Os grandes obstáculos envolvendo os livros didáticos permaneceram reclamando 

soluções, sempre esbarrando na ineficácia da política governamental, da qual temos 

herança até os dias atuais. Mas surge outro agravante: o livro didático se transformou 

em um produto de mercado muito lucrativo, o que fez surgir, no já complicado cenário 

educacional, uma crescente especulação comercial. 

 A esse respeito, neste processo de retomada histórica, não podemos deixar de 

fazer menção ao “escândalo da COLTED”, relatado por muitos pesquisadores que 

estudam as políticas do livro didático no Brasil. Durante os anos 1960, já sob o regime 

militar, se estabeleceu, pelo acordo MEC/USAID (Ministério da Educação e United 

States Agency for International Development), a criação da Comissão do Livro Técnico 

e do Livro Didático (COLTED) mudando, em muitos sentidos, a orientação da política 

do livro didático no Brasil.  Freitag et al. (1993) esclarecem que esse convênio, 

firmado em 06/01/67, tinha como objetivo tornar disponíveis cerca de 51 milhões de 

livros para estudantes brasileiros no período de três anos, sendo essa distribuição 

gratuita. Além disso, segundo os mesmos autores, a COLTED propunha um programa 

de desenvolvimento que incluiria a instalação de bibliotecas e um curso de treinamento 

de instrutores e professores em várias etapas sucessivas. Para a consolidação desse 
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programa, a comissão contava com uma farta disponibilidade financeira. Entretanto, 

críticos da educação brasileira denunciaram que, por trás da ajuda da USAID, havia um 

controle americano das escolas brasileiras e, obviamente, dos livros didáticos que 

sofriam, por assim dizer, um controle rígido de conteúdo (FREITAG et al., 1993).  

 Podemos dizer que o trabalho desenvolvido pela COLTED apresentou resultados 

desastrosos, culminando em uma Comissão de Inquérito encarregada de apurar 

irregularidades advindas de falcatruas que envolviam o mercado livreiro, especialmente 

o de livro didático, o que levou, em 1971, à extinção do órgão. Com isso, a 

responsabilidade de desenvolver um programa nacional de livros didáticos ficou 

delegada ao Instituto Nacional do Livro (INL), criado pelo Decreto-lei nº 93 de 21 de 

dezembro de 1937. A esse programa cabia  

 

definir diretrizes para formulação de programa editorial e planos de 
ação do MEC e autorizar a celebração de contratos, convênios e 
ajustes com entidades públicas e particulares e com autores, tradutores 
e editores, gráficos, distribuidores e livreiros (OLIVEIRA et al., 1984, 
p.57).  
 
 

 Em 1976, a política do livro didático sofre nova redefinição. O Decreto-lei nº 

77.107 transferiu para a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME) a 

responsabilidade do Programa do Livro Didático. A FENAME deveria  

 

definir as diretrizes para a produção de material escolar e didático e assegurar 
sua distribuição em todo território nacional; formular programa editorial; 
cooperar com instituições educacionais, científicas e culturais, públicas e 
privadas, na execução de objetivos comuns (FREITAG, et al. (1993, p.15) 

 

 Ainda segundo Freitag et al. (1993), é a partir dessa época que surge 

explicitamente a vinculação da política governamental do livro didático com a criança 

carente. Sempre com o intuito de tentar solucionar os entraves da política do Livro 

Didático, no início da década de 1980 o governo, por meio de uma política 

centralizadora e assistencialista, decidiu passar para a Fundação de Assistência ao 

Estudante (FAE) a incumbência de gerenciar, dentre outros, o PLIDEF (Programa do 

Livro Didático – ensino fundamental). Tal medida resultou nos seguintes problemas 

apontados por Freitag et al. (1993): dificuldades de distribuição do livro dentro dos 
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prazos previstos, lobbies das empresas e editoras junto aos órgãos estatais responsáveis, 

autoritarismo implícito na tomada de decisões pelos responsáveis no governo.  

 A história das mobilizações políticas em função do livro didático no Brasil, até a 

década de 1980 resume-se, como vimos, em uma série de decretos-lei e iniciativas 

governamentais que criaram novas comissões e novos acordos com vistas a 

regulamentar uma política satisfatória tanto para a produção quanto para a distribuição 

de livros. Entretanto, as decisões, na maioria das vezes, partiam de um único órgão 

(CNLD, COLTED, INL, FENAME, FAE) composto por técnicos e assessores do 

governo, pouco familiarizados com a problemática da educação e, raras vezes, 

qualificados para gerenciar a questão do livro didático (FREITAG et al., 1993), o que 

nos permite dizer que as decisões em torno do livro didático foram, via de regra, 

ineficazes, possivelmente, por conta da inexperiência e, sobretudo, da incompetência 

daqueles que respondiam pelo ensino no Brasil, além, é claro, de toda essa questão estar 

inserida em uma política altamente centralizadora. O professor não participava dos 

processos decisórios do sistema educacional, em geral, nem das discussões sobre o livro 

didático, em particular. Situação que só veio a se alterar com o Decreto 91.542, de 1985, 

o qual definiu que os professores poderiam proceder “permanentes avaliações dos livros 

adotados, de modo a aprimorar o processo de seleção”. Dessa forma, muitas 

contradições percebidas ao longo da história das políticas do livro didático no Brasil 

advêm de uma política educacional autoritária, burocrática e centralizadora que, por 

força da própria ideologia que a sustenta, exclui o professor de todas e quaisquer 

decisões sobre a problemática do ensino e, consequentemente, do livro didático.  

 A produção de livros didáticos, desde o início do século XX, foi o grande motor 

da atividade de editoração no Brasil (LINDOSO, 2004). O livro didático, além de se 

constituir numa poderosa ferramenta pedagógica, sempre exerceu um papel de grande 

importância na política educacional brasileira. Tendo início oficialmente em 1929, a 

trajetória oficial da política do livro didático no Brasil culminou com a aprovação do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), em 1985 e que está em vigor até hoje. 

 Esse programa tem sido apontado como um modelo de sucesso, apresentando, 

no entanto, dificuldades decorrentes – entre outros fatores – da ação de empresas que 

comprometem a publicidade do processo de escolha, interferem indevidamente na 

escolha do professor, além de restringirem o acesso público ao livro. Assim, em um 

contexto como o do Brasil, onde as políticas educacionais ainda são fortemente 
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influenciadas por organizações internacionais, a questão da escolha desse tipo de livro 

torna-se complexa, indo além da opção apresentada pelo professor.  

 As políticas públicas de corte social – dentre as quais estão as políticas 

educacionais – adquirem uma importância estratégica para o Estado capitalista, 

particularmente durante a década de noventa, diante da subordinação da política 

econômica do governo brasileiro às exigências das instituições financeiras multilaterais. 

Como analisa o professor José Luis Sanfelice: 

 

Já que a escola pública, em seus diferentes níveis e modalidades, tem sido 
necessária ao capitalismo, é melhor incluí-la na orquestra sob a regência de 
uma mesma batuta, do que viabilizar que ela desafine. As economias locais, 
os Estados nacionais [...] não importa mais a nomenclatura que se use com 
suas respectivas políticas educacionais para os seus sistemas públicos de 
ensino, vão gradativamente sendo obrigados, mas também com o 
consentimento de representantes locais, a dançarem uma única música […]. 
Internamente as situações vão se repetindo em nível estadual [...] Garantidos 
os interesses privatistas, a escola pública que vai sobrevivendo por 
necessidade do capital [...] tem que ser afinada pela mesma regência para 
que, apesar dos resultados adversos, a vitória final seja do contendor por 
enquanto mais forte: o capital (SANFELICE, 2002, p. 16-17). 

 

 

 A constituição do conhecimento escolar e, em particular, dos livros didáticos 

está fortemente entrelaçada com as relações de poder estabelecidas com base no 

contexto político, econômico e cultural, e isto é um processo histórico. Assim, a 

trajetória oficial das políticas do livro didático no Brasil, assim como as políticas 

educacionais mais amplas, serão usadas como importantes instrumentos do aparelho 

ideológico do Estado. 

 A retomada democrática no Brasil coincide com uma nova crise do capitalismo 

mundial e, de acordo com Peroni (2008), as estratégias apontadas para sua superação – 

neoliberalismo, globalização, reestruturação produtiva, terceira via, e a adoção do 

modelo de administração gerencial em substituição à burocrática, entre outras – passam 

a conduzir a redefinição do papel do Estado, diminuindo a sua atuação como executor 

das políticas públicas. Ou seja, a redemocratização fará com que o país viva a tensão 

entre ter conquistado direitos, inclusive na legislação, mas a dificuldade de implementá-

los. 

 A adoção desta política neoliberal influenciará a elaboração do PNLD, que tinha 

o objetivo inicial de universalizar o acesso ao livro didático para os alunos do ensino 
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fundamental da escola pública, uma vez que o Banco Mundial privilegiava a adoção de 

programas como este ao conceder empréstimos para países da América Latina. Os 

objetivos do Estado ficarão ainda mais explícitos com a aprovação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. 

 Deste modo, apesar de o Estado estabelecer como princípios “a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”, bem 

como “o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas” (conteúdo presente na LDB), 

o mercado ainda restringe essas práticas através de legislações que regulam as práticas 

de produção, circulação e consumo de bens intelectuais. 

 O fato de os livros didáticos representarem, de acordo com Ortellado (2009), o 

setor mais relevante do mercado editorial brasileiro – respondendo por 37% dos títulos, 

61% dos exemplares e 42% do faturamento de todo mercado – e ainda, pelo fato de 

metade desse setor ser destinada a compras governamentais – por meio de diversos 

programas, mas, sobretudo, do PNLD – faz com que o mercado editorial interfira de 

maneira indevida na escolha do professor, pois o poder de publicidade das editoras 

condiciona a decisão do docente. 

 

4. Considerações Finais 

O trabalho proposto visou expor a relação existente entre as orientações de 

agências internacionais, a incorporação de tais orientações em políticas brasileiras e a 

execução de tais políticas em programas propostos pelo(s) governo(s). Delimitamos 

nosso estudo em orientações, políticas e programas que se relacionam com a linguagem 

numa perspectiva mais ampla. Fizemos uma análise das políticas implementadas no 

Estado brasileiro a partir de 1990 sob influência de agências internacionais. Tais 

políticas se materializaram em legislações e programas relacionados à leitura, escrita, 

promoção do livro e de materiais de modo geral.  

Trouxemos também uma análise do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) enfatizando seus aspectos históricos, principalmente a história de como o livro 

didático foi tratada no campo da política educacional no Brasil e também 

problematizando a centralização do PNLD e sua relação com o mercado editorial 

brasileiro.   

A história das mobilizações políticas em função do livro didático no Brasil, até a 

década de 1980 resume-se, como vimos, em uma série de decretos-lei e iniciativas 
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governamentais que criaram novas comissões e novos acordos com vistas a 

regulamentar uma política satisfatória tanto para a produção quanto para a distribuição 

de livros. Entretanto, as decisões partiam de um único órgão composto por membros do 

governo, pouco familiarizados com a problemática da educação e, raras vezes, 

qualificados para gerenciar a questão do livro didático, o que nos permite dizer que as 

decisões em torno do livro didático foram por conta da inexperiência e, sobretudo, da 

incompetência daqueles que respondiam pelo ensino no Brasil, além, é claro, de toda 

essa questão estar inserida em uma política altamente centralizadora. O professor não 

participava dos processos decisórios do sistema educacional, em geral, nem das 

discussões sobre o livro didático, em particular. 

O fato de os livros didáticos representarem o setor mais relevante do mercado 

editorial brasileiro – respondendo por 37% dos títulos, 61% dos exemplares e 42% do 

faturamento de todo mercado – e ainda, pelo fato de metade desse setor ser destinada a 

compras governamentais – por meio de diversos programas, mas, sobretudo, do PNLD 

– faz com que o mercado editorial interfira de maneira na escolha do professor, pois o 

poder de marketing e propaganda das editoras condiciona a decisão do docente. 
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 [GT 9 – Estado e Políticas Educacionais] 

 

O ESTADO, A SOCIEDADE E O INDIVÍDUO: DISCUSSÕES A PARTIR DE 

MANUEL CASTELLS 

 
PRZYLEPA, Mariclei1; 

SOUSA, Ana Paula Moreira de2; 
OLIVEIRA, Sonia Maria Borges de3. 

 

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

O presente artigo objetiva apreender as concepções de Manuel Castells acerca do 

Estado, da Sociedade e do Indivíduo, baseando-se em duas de suas obras que compõem a 

trilogia “A era da informação: economia, sociedade e cultura”: volume I – “A sociedade em 

rede (2016)” e volume II – “O poder da identidade (2008)”. 

 Para tanto, inicia-se com uma sucinta apresentação de obras relevantes do autor. 

Posteriormente, propõe-se a discussão acerca da sociedade contemporânea em uma sociedade 

em rede e finaliza-se refletindo a relevância da construção identitária coletiva do indivíduo 

nesta sociedade, bem como o papel da educação nesta construção, a partir das concepções e 

percepções de Castells4.  

Manuel Castells é autor de vários livros traduzidos em diversos idiomas. Sua obra 

célebre é constituída da trilogia: “A era da informação”, composta por “A sociedade em 

rede”, “O poder da identidade” e o “Fim de milênio”. Outra obra importante e complementar 

da anterior é a “Rede de indignação e esperança”, em que o autor busca estabelecer uma 

relação entre as novas formas de comunicação da sociedade em rede e explicita caminhos 

para que a autonomia comunicacional das telas adquira materialidade na realidade social com 

um todo. 

A atualidade que se apresenta, a partir das concepções de Castells, é uma sociedade 

organizada em rede, no qual o capital é global e o trabalho é local. O informacionalismo gera 

a concentração e a globalização do capital por meio do emprego do poder descentralizador 

das redes. A mão de obra está desagregada em seu desempenho, fragmenta em sua 

organização, diversificada em sua existência e dividida em sua ação coletiva.  

A sociedade em rede apresenta uma nova estrutura social, em que o tempo é fator 

preponderante, uma vez que o tempo linear, irreversível, mensurável e previsível está sendo 

fragmentado na sociedade em rede. A libertação do capital em relação ao tempo e a fuga da 

cultura ao relógio são decisivamente facilitadas pelas novas tecnologias da informação e 

embutidas na estrutura da sociedade em rede.  

                                                           
4 Manuel Castells nasceu em Hellín, Espanha, no ano 1942, foi refugiado político em Paris onde fez doutorado 
em Sociologia e em 1967 começou sua carreira universitária. Na atualidade, é professor de Comunicação na 
University of Southern California, em Los Angeles, Estados Unidos. Castells é professor nas áreas de sociologia, 
comunicação e planejamento urbano e regional, pesquisa os efeitos da informação na economia, na cultura e na 
sociedade como um todo e analisa a era da informação e das sociedades conectadas em rede.  
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1.1 Objetivos 

Apreender e compreender as percepções de Manuel Castells acerca da Sociedade e do 

Indivíduo, para tanto o estudo pautou-se se em duas de suas obras: “A Sociedade em Rede 

(2016)” e “O Poder da Identidade (2008)”. 

 

2 Referencial Teórico 

O referencial teórico se baseia na análise da Sociedade em Rede a partir de Castells 

(2008; 2016). 

 

2.1 A sociedade contemporânea em Castells   

No final do século XX, com a reestruturação do modo de produção capitalista surge 

uma nova estrutura social, anunciada de várias formas pela diversidade cultural, em que 

ocorre um rearranjo dos mercados, o aumento da concorrência econômica global, o 

desenvolvimento de um novo modo de comunicação (informacional) e o crescimento das 

redes de computadores. Apresenta-se uma nova ordem econômica e social, tendo como 

centralidade a revolução tecnológica focada na tecnologia da informação e da comunicação. 

No entanto, o Castells (2016, p. 43) adverte que, apesar da nova ordem social estar 

centrada na revolução tecnológica, não ocorre um determinismo tecnológico, pois, a 

“tecnologia não determina a sociedade: incorpora-a. Mas a sociedade também não determina a 

inovação tecnológica: utiliza-a”. 

Sendo assim, a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou 

representada sem as ferramentas tecnológicas. Então, o que infere na sociedade em sua 

totalidade?  

Pressupondo que o trabalho é o centro da estrutura social, as transformações 

tecnológicas e administrativas do trabalho, bem como das relações produtivas nas novas 

empresas em redes5, pois ele é o principal instrumento pelo qual o paradigma informacional e 

o processo de globalização inferem na sociedade e alteram sua estrutura social.  

                                                           
5 As redes são instrumentos apropriados à economia capitalista baseada na inovação, globalização, concentração, 
descentralizada, aos trabalhadores e empresas voltadas para a flexibilidade e adaptabilidade, a cultura de 
desconstrução e reconstrução contínua, a uma política destinada ao processamento instantâneo de novos valores 
e públicos e a uma organização social que vise à suplantação do espaço e invalidação do tempo (CASTELLS, 
2016). 
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A mudança substancial na forma de produção, que antes no industrialismo visava o 

crescimento da economia por meio da maximização da produção e agora no 

informacionalismo objetiva o desenvolvimento tecnológico por meio da acumulação de 

conhecimentos e complexos processamentos de informações, fez surgir uma nova estrutura 

social. 

O autor anuncia que essa nova estrutura social advinda do capitalismo informacional, 

caracterizado pela geração de riqueza, produtividade, competitividade e subjulgado a 

informação, ao conhecimento e a capacidade tecnológica de processar as informações e gerar 

conhecimento, constitui a sociedade informacional. Esta sociedade se apresenta como uma 

nova forma de organização social, na qual a “geração, o processamento e a transmissão da 

informação são fontes fundamentais de produtividade e poder” (CASTELLS, 2016, p. 210). 

Portanto, corrobora-se com Castells (2016) que a era da informação pensada dentro de 

uma cultura informacional constitui a base da sociedade contemporânea, nas quais funções e 

processos sociais encontram-se cada vez mais organizados em torno de redes de 

informação/produção. Esclarece-se que, o novo paradigma da tecnologia da informação 

proporcionou a base material para o adentramento da rede em toda a estrutura social.  

A sociedade encontra-se cada vez mais propensa a se organizar em rede, portanto, 

acredita-se ser necessário apreender a função da rede no contexto societal.  

Para tanto, as considerações do autor são profícuas e esclarecedoras, ao anunciarem 

que as redes constituem a nova morfologia social de nossas sociedades e que a difusão da 

lógica de redes modifica de forma fundamental a operação, os resultados dos processos 

produtivos, as experiências, o poder e a cultura social. Nas palavras do autor, é o começo de 

uma nova existência, de uma nova era, a era da informação, referendada pela autonomia da 

cultura, que origina as bases materiais de nossa existência. 

Ressalta-se que a sociedade atual está se (re) construindo ao vivenciar esta nova 

existência, uma nova era marcada pelo capitalismo global, por riquezas e desigualdades 

sociais, pela cultura informacional, pelo poder local e global e pela busca de identidade 

coletiva e individual. Tem-se então uma sociedade organizada em rede, na qual os processos 

de transformação social ultrapassam a esfera de relações sociais e técnicas de produção, 

afetam a cultura e o poder de forma irreversível.  

Nas inferências de Castells (2016), adentra-se em um modelo genuinamente cultural 

de interação e organização social. A informação representa o principal ingrediente de nossa 
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organização social, e os fluxos de mensagens e imagens entre as redes constituem a conexão 

básica de nossa nova estrutura social.   

Não obstante, Castells (2008, p. 297) considera que a globalização da produção e do 

investimento ameaça o Estado do bem-estar social, tendo em vista que:  

 

Somente um contrato social global (que diminua as diferenças, sem necessariamente 
equalizar as condições sociais e de trabalho), juntamente com acordos internacionais 
de tarifação, seria capaz de impedir a derrocada dos maiores Estados do bem-estar 
social. Contudo, devido ao fato de que na nova economia global, liberalizada e 
integrada em rede, a realização de um contrato social de tamanha abrangência é 
muito pouco provável, tais Estados vêm sendo reduzidos ao mais baixo 
denominador comum, que se mantém numa espiral descendente contínua. 
 

Em sequência, o autor observa a globalização da mídia, sendo visualizado neste 

aspecto certo controle do Estado sobre informações e entretenimento, fazendo-o sustentar-se 

no poder. Paralelamente a essa globalização, também é verificado crescimento de mídias 

locais, sobretudo em rádio e TV a cabo. Essas mídias adquirem certa autonomia, mediante uso 

de tecnologias flexíveis. 

Em suma, entendendo que a constituição de uma sociedade perpassa pela existência 

humana, suas formas de organização e reinvindicação social, acredita-se pertinente buscar a 

compreensão do ser/indivíduo (grifo nosso), bem como sua construção identitária nesta nova 

sociedade que se apresenta. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O estudo é de caráter qualitativo, baseando em pesquisa e análise bibliográfica das 

obras supracitadas na introdução deste artigo.  

 

4 Resultados  

Na contemporaneidade existe uma nova forma de poder que interliga a sociedade em 

rede, o qual encontra-se no pensamento humano, portanto, apreender e construir identidades 

coletivas são essenciais, pois elas podem construir/reconstruir, solidificar, alterar e 

materializar interesses, valores e projetos sociais. O subitem a seguir se propõe a discutir a 

construção identitária do indivíduo na Sociedade em Rede.  
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4.1 O indivíduo na sociedade contemporânea a partir das contribuições de Castells   

As transformações ocorridas no contexto econômico, social, político, cultural e 

ambiental na contemporaneidade inferem diretamente na maneira de se conceber e 

materializar a ciência, o conhecimento, as instituições sociais e os indivíduos.  

Para apreender o indivíduo neste contexto societal é preciso considerá-lo enquanto ser 

e coletividade, ou seja, as construções identitárias, formas de organização social, relações 

individuais e coletivas, o pensar e agir como sujeito e grupo social, tendo em vista que, nas 

constatações de Castells (2008), a globalização e o cosmopolitimo são desafiados pelas 

expressões de identidade coletiva e pela singularidade cultural e pelo controle que as pessoas 

possuem de suas vidas e ambientes. 

Paralelamente as transformações sociais, têm-se as mudanças advindas das lutas 

contra o patriarcalismo, da nova consciência ambiental, da crise de legitimidade da política, 

da fragmentação dos sindicatos e de grupos sociais e da perda de identidade. Essas mudanças 

são significativas, incontroláveis e subsidiam uma tendência de reagrupamentos social, ou 

seja, os indivíduos buscam se reagrupar em torno de identidades religiosas, étnicas, territoriais 

e nacionais.   

Salienta-se que as expressões de identidade coletiva integram movimentos essenciais 

para a existência humana, como: feminismo, ambientalismo, religiosos, regionalistas, 

nacionalistas, étnicos, familiares, dentre outros, e esta coletividade possui legitimidade e força 

social para se contrapor a qualquer forma de segregação social advindas da globalização, do 

capitalismo ou da sociedade em rede. 

Portanto, compreender o indivíduo na sociedade contemporânea requer apreender 

como ocorre a constituição de sua identidade individual e coletiva, pois as transformações 

sociais levam a uma nova forma de organização social e individual. Nesta direção, o processo 

de construção de identidade perpassa por uma individualização, em que os próprios sujeitos 

sentem-se partícipes das construções coletiva e dos projetos que se encontram na estrutura 

social, no qual os indivíduos transformam-se em atores sociais e assim fazem parte.  

Não obstante, Castells (2008) evidencia que o processo de construção da identidade 

ocorre de três maneiras diferentes, a saber: identidade legitimadora (imposições por 

instituições dominantes da sociedade); identidade de resistência (em posições desvalorizadas 

e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação); e identidade de projeto (redefinição da 

posição social por meio de qualquer tipo de material cultural, por exemplo, o ambientalismo). 
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O autor explicita que os movimentos autônomos são essenciais por construírem 

espaços de autonomia fora dos condicionantes do Estado, das corporações, das empresas e dos 

partidos políticos, eles constroem suas redes próprias e sem líderes.    

Compreende-se que, das constituições de identidades apresentadas, a identidade de 

projeto torna-se a mais legítima, significativa e com poder de ação social, por ser uma 

construção cultural de indivíduos.  

No entanto, corrobora-se com a assertiva do autor em que afirma ser necessário 

construir um processo de mobilização social, não necessariamente revolucionário, mas as 

pessoas precisam participar de movimentos que revelem e defendam interesses comuns, 

partilhem a vida e produzam novos significados coletivos e sociais. 

As tecnologias de informação e comunicação, sobretudo a internet, são meios 

importantes para a mobilização e organização dos movimentos sociais, e a vivência da 

sociedade em rede contribui para tal, ao propiciar um amplo acesso e disseminação de 

conhecimento, em tempo real, aos indivíduos. Contudo, Castells (2016) sinaliza que a internet 

é uma tecnologia velha, criada em 1969, mas se constitui como um produto cultural, a partir 

de valores como liberdade e autonomia. 

 Defende-se a ideia que a ação coletiva constrói uma identidade, uma comunidade 

coletiva e pode representar formas de reinvindicações e conquistas sociais frente às 

transformações locais e globais. Contudo, concorda-se que as comunidades coletivas 

“constroem abrigos, mas não paraísos” (CASTELLS, 2008, p. 84) e, somente, a luta 

politizada pode apreender e transformar realidades sociais. 

Salienta-se que a politização social é fortalecida pelas comunidades coletivas, porém, 

ela se torna instrumento de conscientização e luta social, por meio da teorização e da práxis 

educativa. Neste sentido, na era informacional, que perpassa a sociedade contemporânea, não 

é a tecnologia por ela mesma que garante mudanças, e sim a formação de uma cultura 

informacional.  

Castells (2016) esclarece que a informação já se encontra digitalizada e disponível na 

internet, o que falta a pessoa é ter a capacidade mental de saber o que quer, buscar, 

recombinar e produzir um tipo de conhecimento inovador, o qual não vem do ensino 

tradicional, pois advém da capacidade de inovar.    

A ênfase na constituição das comunidades locais ocorre por que elas não produzem 

um padrão de identidade individual. Com o passar do tempo, os indivíduos sentindo-se 

partícipes destas comunidades construirão uma identidade cultural e coletiva, que os unirá em 
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um projeto social comum. Esta identidade os fortalecerá enquanto grupos identitários, com 

legitimidade individual e coletiva, para as lutas sociais que se apresentam advindas do 

capitalismo, da globalização e das transformações econômicas, sociais e culturais próprias da 

contemporaneidade.  

A assertiva de Castells (2016) é fundante ao afirmar que as transformações sociais não 

ocorreram por meio das instituições políticas, já que elas estão na mente dos indivíduos. Não 

cabe aos movimentos sociais tomar o poder, mas dissolver o poder na mente das pessoas, as 

quais podem transformar-se e agir em suas realidades, uma vez que, “somente por meio de um 

olhar livre de opiniões preconcebidas sobre o novo cenário histórico, é que seremos capazes 

de encontrar caminhos bem iluminados, abismos profundos e passagens ainda obscuras na 

nova sociedade que surge a partir das crises de nosso tempo” (CASTELLS, 2008, p. 95). 

Portanto, se as transformações sociais podem advir do “poder” conscientizador do 

sujeito, a educação torna-se o cerne da vida humana, pois ela é “[...] uma prática social que 

atua na configuração da existência humana individual e grupal, para realizar nos sujeitos 

humanos as características de “ser humano” [...]” (LIBÂNEO, 1998, p. 22).  

Não obstante, segundo Freire (1987), a educação é um ato político, então, ela pode 

contribuir para a emancipação humana e social e não para a subordinação dos sujeitos a 

globalização e ao mercado de trabalho.  

 

5 Considerações Finais 

As transformações sociais constitutivas da sociedade contemporânea proporcionada 

pelo paradigma tecnológico informacional originaram uma nova estrutura social, tendo em 

vista sua inferência nos meios de produção, na cultura, nas vivências sociais, nas formas de 

conceber o mundo, as pessoas, os movimentos sociais, bem como os processos identitários 

individuais e coletivos. 

Portanto, a sociedade contemporânea encontra-se marcada por uma nova era, uma 

nova existência em que a ciência, o conhecimento, os processos, as organizações sociais, as 

pessoas, as vidas e as ações sociais necessitam serem revisitadas, descontruídas e 

reconstruídas a partir de um novo paradigma, que altera as bases epistemológicas do ser e da 

própria sociedade como um todo.  

Neste sentido, sociedade e indivíduos na atualidade perpassam por transformações 

profundas e têm como um dos seus fenômenos mais fundamentais a autonomia, ou seja, as 
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pessoas possuem a capacidade de pensar e decidir sua própria vida, apesar das limitações 

socioeconômica e cultural existentes. 

Na atualidade, a vida se integra por meio da rede. A rede se apresenta muito mais que 

um mundo físico e virtual, ela é um mundo híbrido. Ela expressa identidades individuais e 

coletivas e contribui com a transformação estrutural e relacional de nossa realidade. É uma 

realidade pautada em uma nova ordem econômica e social, em que a revolução tecnológica, 

concentrada nas tecnologias da informação e comunicação é responsável por essas 

transformações. Para Castells (2008), os movimentos sociais e a política são resultantes da 

interação entre a globalização induzida pela tecnologia, pelo poder da identidade e pelas 

instituições do Estado. 

Salienta-se que, as discussões do autor perpassam pela ideia que a identidade 

legitimadora dá origem a uma sociedade civil. Nesse sentido, Castells (2008) adota a visão de 

Gramsci, ressaltando que a sociedade civil é constituída por aparatos, como igrejas, 

sindicatos, partidos, cooperativas, entidades cívicas, etc., os quais prolongam a dinâmica do 

Estado e, ainda, estão profundamente arraigados entre as pessoas. 

A estrutura social na era da informação consubstancia-se em globalização, 

reestruturação do capitalismo, formação de redes organizacionais, cultura da virtualidade real, 

e primazia da tecnologia a serviço da tecnologia. Conclui-se então que, o poder hoje não está 

centrado nas instituições (Estado), nas organizações (empresas) ou nos mecanismos 

simbólicos de controle social (mídia, igrejas), mas sim nas redes globais de riqueza, poder, 

informações, comunicação e imagens. 

Em suma, na contemporaneidade existe uma nova forma de poder que interliga a 

sociedade em rede, que está na mente das pessoas, sendo assim, apreender e construir 

identidades coletivas são essenciais, tendo em vista que elas podem construir/reconstruir, 

solidificar, alterar e materializar interesses, valores e projetos sociais. 
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A PRECARIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM RONDÔNIA: O ENSINO 
MÉDIO COM MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA 

Marco Antônio de Oliveira Gomes1 
Gedeli Ferrazo 2 

Cláudia Barbosa Lobo3 
Resumo 

O presente trabalho se propõe a analisar as formas de materialização das políticas 
públicas em torno do projeto “Ensino Médio com Mediação Tecnológica” (EMMTec) 
no Estado de Rondônia e seus desdobramentos. Tal análise se insere no âmbito do grupo 
de trabalho Estado e políticas públicas, a partir da compreensão do caráter de classe 
presente no âmbito do Estado capitalista. A pesquisa se fez a partir da análise dos 
documentos disponibilizados pela SEDUC-RO que evidenciam o acelerado processo de 
mercantilização própria da sociedade capitalista. Assim, faz-se necessário para a 
compreensão da totalidade que se insere o objeto a adoção de uma perspectiva teórica 
alicerçada no materialismo histórico e dialético. Por isso, acreditamos que a leitura de 
Marx; Engels (1984;2007), Lombardi (2012), entre outros, possa servir de suporte para 
uma análise sobre os significados do projeto “Ensino Médio com Mediação 
Tecnológica” que se materializa em Rondônia.  De forma sintética, é possível 
verificarmos que tal empreendimento se configura em uma medida administrativo-
pedagógica, apresentando como justificativa o problema da falta de docentes habilitados 
nas diferentes áreas do conhecimento em Rondônia, bem como na oferta do ensino 
médio no campo. Diante do exposto, para uma compreensão adequada do projeto em 
tela, é necessário compreender a crise em que se insere o modo de produção capitalista 
no plano internacional e com particularidades no Brasil e seus desdobramentos no 
campo da educação, cuja compreensão fica mutilada se o fenômeno for analisado 
abstratamente ou de forma isolada. Dito de outra forma, o fenômeno educativo não pode 
ser visto de forma estanque e separado das relações materiais de produção da vida dos 
homens que o determinam em última instância. Assim, urge compreender e diferenciar 
o que é proclamado nas políticas emanadas pelo Estado, tendo como base o Projeto de 
Ensino Médio com Mediação Tecnológica/SEDUC/RO, 2016, e sua forma de 
materialização real no “chão da escola”. Nesses termos, a pesquisa aponta para a 
necessidade de compreensão da distância entre as declarações oficiais presentes nos 
documentos e pareceres do Estado e o que se materializa no chão da escola.  
Palavras-chave: Educação. EMMTec. Rondônia. 
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1 Introdução  

A relação entre capital e trabalho que emergiu a partir de meados da década de 

1960 e materializou-se no decênio seguinte nas nações capitalistas avançadas penetrou 

progressivamente nas mais diferentes regiões do planeta, configurando uma nova 

relação entre as empresas, regulada pela desverticalização, terceirização e 

subcontratação da mão de obra, além da recolocação de unidades deprodução para 

regiões que apresentassem o atrativo maior da rentabilidade do capital. As mudanças 

descritas apresentaram como desdobramento a intensificação da competição, processos 

de fusão ou aquisição, e por fim, a aceleração da concentração econômica.  

Nesse cenário, marcado pela crise estrutural do capitalismo e de colapso do 

“socialismo real”, com a queda do Muro de Berlim (1989) e desintegração da U.R.S.S 

(1991), verifica-se a consolidação hegemônica das proposições liberais nas políticas 

públicas no Brasil. No campo educacional, verifica-se a reincidência do discurso que 

apregoa um poder social reformador, fato observado em grande parte nos meios de 

comunicação que transmitem, de forma acrítica e sem embasamento empírico, a ideia de 

que a educação pode ser o fator-chave do sucesso ou fracasso de um indivíduo.  

São inúmeras as transformações que ocorrem no âmbito das relações de 

trabalho, em desdobramento da reestruturação produtiva que ocorre no cenário de 

intensificação da mundialização econômica. No caso brasileiro, essas mudanças foram 

aceleradas com a abertura econômica do Governo Fernando Collor (1990-1992) e 

aceleradas durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 2002. A 

ampliação do “livre mercado” acelerou o processo de reestruturação produtiva das 

empresas e contribuiu para a ampliação do desemprego e aniquilação de algumas 

profissões.  

As proposições liberais fundamentam-se no princípio da liberdade de escolha 

entre todos os homens e, nesse caso, a educação cumpre o papel de garantir a formação 

mínima que garante, ainda que ideologicamente, a igualdade. Assim, a educação escolar 

toma a forma de redentora social, assumindo a tarefa de proporcionar mudanças na 

sociedade, independente dos antagonismos de classe existentes em nosso país. No 

entanto, trata-se de uma falácia, pois a “igualdade” de acesso se traduz como 

legitimadora de uma profunda desigualdade, que passa a ser entendida pelos 

missionários da ordem liberal como de responsabilidade apenas do indivíduo.  
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Essa perspectiva conservadora aprofunda, ainda mais, o quadro em que se 

encontram as políticas públicas à medida que o Estado ratifica novos mecanismos e 

formas de gestão subordinando-os, predominantemente, à expansão do capital.  

 

1.1 Objetivos 

Diante desse contexto historicamente modificado, o objetivo do presente 

trabalho é analisar o projeto “Ensino Médio com Mediação Tecnológica” (EMMTec) no 

Estado de Rondônia e seus desdobramentos. De forma sintética, é possível verificarmos 

que tal empreendimento se configura em uma medida administrativo-pedagógica, 

apresentando como justificativa o problema da falta de docentes habilitados nas 

diferentes áreas do conhecimento em Rondônia, bem como na oferta do ensino médio 

no campo. Em sua organização, o projeto se estrutura no ensino por meio de vídeo 

aulas, ministradas por uma equipe de docentes da Secretaria de Educação de Rondônia 

(SEDUC/RO) de Porto Velho e transmitidas para as escolas por meio de sinal via 

satélite (RONDÔNIA, 2016a). 

 

2 Referencial Teórico 

Diante do exposto, para uma compreensão adequada do projeto em tela, é 

necessário compreender a crise em que se insere o modo de produção capitalista no 

plano internacional e com particularidades no Brasil. Trata-se de uma crise que se 

manifesta nos planos econômico, social, político, e, também, no âmbito da educação, 

cuja compreensão fica mutilada se o fenômeno for analisado abstratamente ou de forma 

isolada. Dito de outra forma, o fenômeno educativo não pode ser visto de forma 

estanque e separado das relações materiais de produção da vida dos homens que o 

determinam em última instância.  

Trata-se de apreender as determinações constitutivas do objeto e expor o 

processo real de produção, partindo da produção material da vida imediata. Assim 

sendo, não se parte da ideia: o que os homens dizem, imaginam ou representam, e muito 

menos pela forma que homens são pensados, imaginados e representados, mas sim dos 

homens realmente ativos e, a partir de seu processo de vida real expõe-se também o 

desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida (MARX; 

ENGELS, 1994). Portanto, torna-se uma exigência conhecer e analisar o que está 
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prescrito no projeto e, fundamentalmente, averiguar empiricamente o que ocorre de fato 

no interior da escola.   

Isto posto, partimos de uma distinção fundamental e absolutamente central, entre 

o fato comprovável e ficção, entre declarações e/ou documentos baseados em evidências 

e sujeitas à evidenciação e aquelas que não o são. É necessário ter clareza que a 

educação e os profissionais que atuam direta ou indiretamente neste segmento não 

produziram ou produzem ideias desvinculadas das condições materiais que o cercam, 

mas em conformidade com a correlação de forças das lutas travadas no interior da 

sociedade. Por isso, faz-se necessário tomar cuidado com as declarações oficiais, 

documentos, a imprensa etc., pois nem sempre correspondem aos fatos empiricamente 

comprováveis.  

A questão de saber se ao pensamento humano cabe alguma verdade 
objetiva não é uma questão da teoria, mas uma questão prática. Na 
prática tem o homem de provar a verdade, isto é, na realidade o 
poder, na citerior de seu pensamento. A disputa acerca da realidade 
ou não realidade de um pensamento que se isola da prática é uma 
questão puramente escolástica (MARX; ENGELS, 2007, p. 537). 

Assim, urge compreender e diferenciar o que é proclamado nas políticas 

emanadas pelo Estado e sua materialização no “chão da escola”. Daí a necessidade de se 

chegar até o “chão da escola” para analisar e compreender as transformações que de fato 

ocorrem no trabalho docente. Por isso, acreditamos que a leitura de Marx e Engels 

(1984, 2007), Lombardi (2012), entre outros, possa servir de suporte para uma análise 

sobre os significados do projeto “Ensino Médio com Mediação Tecnológica” que se 

materializa em Rondônia. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O procedimento metodológico utilizado orientou-se pela pesquisa bibliográfica e 

na análise documental para fundamentação dos conceitos relacionados ao projeto 

proposto pela SEDUC-RO. O campo empírico teve como alvo os documentos 

divulgados pela SEDUC-RO e as audiências públicas em torno do projeto “Ensino Médio 

com Mediação Tecnológica” (EMMTec). 

Por fim, foram utilizados autores que fundamentam-se na perspectiva do 

materialismo histórico e dialético que contribuem para a crítica sobre o processo de 

legitimação da ordem burguesa no âmbito da educação.  
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4 Resultados 

Diante do anunciado déficit de professores na rede pública e da proclamada 

dificuldade de acesso a determinadas áreas do Estado de Rondônia, a Secretaria da 

Educação do Estado lançou a proposta do Ensino Médio com Mediação Tecnológica.  

Considerando que o Conselho Estadual de Educação de Rondônia (CEE/RO) “tem por 

finalidade funcionar como órgão normativo, consultivo, deliberativo e mobilizador do 

Sistema Estadual de Ensino de Rondônia” (2015), em 2013 o projeto é submetido para 

apreciação e aprovação no CEE/RO sob o título “Projeto de Implantação do Curso 

Ensino Médio presencial com Mediação Tecnológica”, tendo como objetivo “Implantar 

o Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica nos municípios e respectivas 

zonas rurais, conforme orienta o princípio constitucional quanto à obrigatoriedade 

gradativa da universalização do Ensino Médio até 2016”. No primeiro projeto 

submetido ao CEE/RO a metodologia anunciada previa: 

As aulas serão transmitidas pela televisão, em tempo real, proferidas 
pelo professor ministrante, do estúdio localizado em Porto Velho, as 
quais o aluno assiste na sala de aula interativa da escola de sua 
comunidade. Orientado por um professor que estará presente na sala 
de aula, chamado de professor presencial, o aluno interage com o 
professor ministrante, posicionando-se diante de uma webcam, que 
transmitirá sua imagem, sua voz e dados, do que resultará um diálogo 
efetivo, em tempo real, garantindo a completa comunicação entre os 
participantes do processo de ensino e aprendizagem (RONDÔNIA, 
2013). 

Após análise e parecer (Parecer 032/2013 CEE/RO) do conselheiro João Romão, 

representante do Sindicato Estadual dos Professores (SINTERO), o projeto foi aprovado 

com a ressalva de que se suprimisse do título a palavra “Presencial”, mantendo-se 

apenas “Projeto de Implantação do Curso Ensino Médio com Mediação Tecnológica”. 

No entanto, a Secretaria do Estado não conseguiu viabilizar a implantação do projeto 

por falta de recursos na infraestrutura para acomodação de um estúdio. Apenas em 

2015, após termo de cooperação com o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de 

Rondônia (IFRO), o qual teve como objeto o pagamento para utilização do estúdio do 

IFRO, é que o projeto caminhou para implantação. 

Vale destacar que nesse percurso de aprovação do projeto e implantação, 

diversos movimentos sociais, principalmente do campo, se manifestaram contra o 
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projeto, buscando formas legais de garantir a participação na proposição de outras 

medidas para a universalização da educação básica. Contudo, todas as tentativas foram 

frustradas, já que em Rondônia a instância participativa para deliberação e normatização 

da educação, a qual seria o Conselho Estadual de Educação, não se materializou em 

uma instância sem representação da sociedade civil, sendo um colegiado com grande 

porcentagem de conselheiros indicados pelo governador, o que reitera a premissa de um 

órgão que existe apenas para referendar as necessidades do governo do Estado.   

Isto posto, em março de 2016, o projeto foi implantado em 89 escolas estaduais 

de Rondônia, por meio da portaria nº 680/2016-GAB/SEDUC de 08 de março de 2016, 

a qual “Implanta o Ensino Médio com Mediação Tecnológica nas escolas da rede 

pública estadual de ensino”. Contudo, o projeto implantando não correspondia ao 

projeto aprovado no CEE/RO, o que levou a SEDUC a submeter um novo projeto, sob o 

nome “Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica” ao CEE/RO para 

regulamentar as alterações do projeto em curso. No entanto, apenas em 23 de maio de 

2016 que o projeto alterado foi submetido para aprovação do CEE/RO, momento este 

que diversos movimentos sociais se reuniram solicitando a suspensão imediata do 

projeto em curso. O resultado das manifestações culminou na prorrogação da votação 

projeto pelo CEE/RO por 45 dias, prazo este estabelecido para se discutir com a 

sociedade o projeto. 

Diversas ações de mobilização para discussão do projeto foram promovidas no 

Estado, principalmente com as comunidades do campo, o público alvo. Tais ações 

culminaram na proposição de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do 

Estado de Rondônia, realizada no dia 23 de junho de 2016, a qual reuniudiversos grupos 

organizados como: Movimento dos Pequenos agricultores (MPA), Via Campesina, Liga 

dos Camponeses Pobres, Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Movimento 

dos Sem Terra (MST), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Movimento Estudantil 

Revolucionário, Levante Popular da Juventude, Territórios da Cidadania, bem como os 

grupos de pesquisas da Universidade Federal de Rondônia e alunos e professores da 

SEDUC, além do Ministério Público Estadual de Rondônia e a parte interessada, a 

SEDUC. Após quatro horas interruptas de debate e considerações ao projeto, com a 

participação de apenas três deputados estaduais, a audiência pública foi encerrada com a 

proposição de construção de um novo projeto com a participação dos movimentos 

sociais.  
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No entanto, no dia 06 de junho de 2016, data anterior à audiência pública, o 

CEE/RO encaminhouà SEDUC o projeto em diligência, por meio do Ofício 315/16 

CEE/RO, a fim de que a SEDUC promovesse ajustes ao projeto e providências 

indicadas no ofício: 

1. mantenha a denominação do projeto conforme aprovação pelo 
parecer 032/13 CEE/RO e pela resolução 1166/13 CEE/RO, bem 
como providências quanto à alteração dos demais documentos que 
constem denominação diversa desta; 
2. desvincule a Educação Profissional do projeto de Ensino Médio 
com Mediação Tecnológica, ficando a oferta do curso técnico 
concomitante, livre para todos os alunos da rede pública estadual, 
conforme legislação de ensino em vigor; 
3. altere, a partir do segundo semestre de 2016, o calendário com a 
sequência de oferta de aulas com os componentes curriculares no 
módulo/ano, proporcionando ao aluno os conteúdos dos diversos 
componentes curriculares ao longo do semestre, facilitando assim as 
adaptações de alunos transferidos; 
4. oferte aos alunos, a partir do próximo ano letivo, atividades 
práticas, ministrada por professor de Educação Física, além das aulas 
teóricas; 
5. oferte recuperação paralela, de forma contínua, pelo professor 
presencial, no mesmo turno, evitando prejuízos na aprendizagem dos 
alunos que não podem comparecer à escola no contraturno; 
6. oferta de recuperação final aos alunos, sem limites de componentes 
curriculares;  
7. garantia, aos alunos e professores, de acesso à internet nas escolas, 
com qualidade suficiente para possibilitar a interação entre o aluno e o 
professor ministrante e demais ambientes virtuais;  
8. oferta regular dos serviços de supervisão escolar e de orientação 
educacional aos alunos e professores, respectivamente; 
9. providencie acervo bibliográfico, conforme referências 
bibliográficas necessárias ao Ensino Médio nas escolas contempladas 
pelo projeto; 
10. inclua nos vídeos as identificações oficiais da logomarca da 
SEDUC/RO; 
11. produção das aulas com tradução em LIBRAS; 
12. publique ato legal da criação do Projeto Ensino Médio com 
Mediação Tecnológica, com retroatividade que alcance o início de sua 
implantação; 
13. encaminhe a este Conselho o Plano de Trabalho referente ao 
convênio assinado entre a secretaria e o IFRO; 
14. promova as devidas alterações na Portaria n. 680/2016-
GAB/SEDUC (CEE, 2016).  

 Diante das providências indicadas pelo CEE/RO, a primeira medida tomada 

pela SEDUC foi publicar o ato legal de criação do projeto. Para tanto, foi encaminhado 

à Assembleia Legislativa de Rondônia, no dia 14 de junho de 2016, o Projeto de Lei 

(PL) 424/2016:  
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Art. 1°. Fica instituído o Projeto Ensino Médio com Mediação 
Tecnológica no âmbito da Secretaria de Estado da Educação - 
SEDUC, com o objetivo de implantar o Ensino Médio com Mediação 
Tecnológica aos estudantes que residem na zona rural, cujas 
localidades são de difícil acesso, com demanda reprimida ou em 
localidades onde houver carência de profissionais habilitados 
(RONDÔNIA, 2016c).  

A tramitação do projeto na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 

ocorreu com grande celeridade. Em 21 de junho de 2016, data esta que precedia a 

audiência pública agendada para discutir o projeto, o PL 424/2016 foi encaminhado 

para o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, tendo como relator 

o Deputado Estadual Laerte Gomes e, para a Comissão de Educação e Cultura, o relator 

Deputado Aélcio José da Costa (Aélcio da TV), sendo inserida no mesmo dia para 

aprovação do Plenário. No entanto, ocorreu o pedido de vistas do deputado Jesuíno 

Boabaid sobre a justificativa que a casa iria discutir o projeto em pauta no dia 23 de 

junho de 2016 em audiência pública. 

Conforme previsto, a audiência pública ocorreu no dia 23 de junho de 2016, 

contando com a presença maciça dos movimentos sociais, da universidade, Ministério 

Público Estadual, professores e alunos. Sobre gritos de protestos, a Secretaria de 

Educação de Rondônia apresentou o projeto. Em sua apresentação foi possível constatar 

que a finalidade real do projeto se resume em enxugar recursos para a educação do 

Estado. 

[...] um comparativo econômico: são 80 escolas que são assistidas 
pelo projeto. Nós temos oito professores habilitados para atender toda 
a nossa grade curricular; seria necessário, hoje, contratar 712 
professores. Se nós tivéssemos que suspender a Mediação hoje, eu 
teria que colocar para dentro 712 professores. Supondo que 
precisássemos contratar quatro profissionais para cada unidade, com 
uma média de salário que nós temos hoje na Folha, nós teríamos ali 
R$ 1.068.000,00 por mês; o que vale a R$ 13.884.000,00 por ano, e o 
que vale o período do contrato com o Instituto Federal a R$ 
41.652.000,00. Então vejam os senhores, com a Mediação eu vou 
gastar vinte e com a não Mediação, correndo o risco de fazer concurso 
e o cara nem estar lá para dar aula R$ 41.752.000,00 (RONDÔNIA, 
2016b, p. 2720). 

A audiência pública teve como resultado a elaboração de um documento com as 

proposições apresentadas, a saber: Criação de um projeto para a formação de 

professores para a Educação do Campo; a implantação de uma coordenadoria de 

educação voltada para o campo; a valorização dos educandos do curso de licenciamento 
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em Educação do Campo-UNIR; o cumprimento da Lei de Diretrizes de Base que trata a 

Educação do Campo; a elaboração de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre os 

envolvidos na educação para estabelecer critérios no projeto de Mediação Tecnológica 

(RONDÔNIA, 2016b). 

Adverso às proposições supracitadas, no dia 28 de junho de 2016 o PL 424/2016 

seguiu para a deliberação do Plenário. Na tentativa de impedir a mobilização dos 

segmentos organizados dos trabalhadores contrários, o PL não constou na pauta da 35° 

sessão, o que de fato, inviabilizou a participação de grande parte dos movimentos 

sociais. No entanto, um grupo pequeno dos movimentos sociais presentes, protestou 

pela necessidade dos deputados estudarem a fundo o projeto, já que na audiência 

pública apenas três deputados compareceram. As atrativas evidenciaram a verdadeira 

faceta do poder legislativo no estado de Rondônia. Diante da total falta de conhecimento 

sobre o projeto e sua implantação irregular, os deputados referendaram a solicitação do 

Governo do Estado com a aprovação do projeto por 20 votos favoráveis e quatro 

contrários.  

É passível de constatação que em Rondônia, assim como em qualquer estado 

burguês, o Legislativo organiza-se de forma a defender os interesses econômicos da 

classe que a representa. A igualdade política meramente formal é incapaz de impedir o 

domínio de classe que também se expressa na esfera legislativa. Não por acaso, sob o 

manto da democracia, referenda-se a ausência de uma escolha real, de modo que a 

democracia posta apenas contribui eficientemente para a legitimação da ordem 

burguesa. 

Nesse cenário, a formação aligeirada alicerçada no “aprender a aprender” 

representa uma das estratégias políticas presentes no atual regime de acumulação, 

objetivando integraras políticas públicas para preencher lacunas, como por exemplo, o 

déficit de professores habilitados nas diferentes áreas do conhecimento.  

O Governo do Estado de Rondônia, por intermédio da Secretaria de 
Estado de Educação - SEDUC/RO, valendo-se da experiência, das 
orientações e do material de apoio concedido pela Secretaria de 
Estado da Educação do Amazonas -SEDUC/AM, por meio da 
Coordenação do Centro de Mídias de Manaus, apresenta o Projeto de 
Implantação do Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica, 
constituindo-se em mais uma alternativa administrativo-pedagógica 
para garantir o acesso e assegurar a qualidade no atendimento dos 
alunos concluintes do Ensino Fundamental, das comunidades rurais, 
cuja oferta atual enfrenta além dos problemas qualitativos, a falta de 
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vagas para atender a demanda e também para atender 
excepcionalmente a área urbana nos municípios interioranos, haja 
vista que o déficit de professores habilitados atinge vários 
componentes curriculares do Ensino Médio (RONDÔNIA, 2013). 

Essa postura permite reforçar a ênfase sobre a expansão do atendimento escolar 

alicerçada na “mediação tecnológica”. A argumentação paira na superfície, mesmo 

quando questões importantes são levantadas, a exemplo do déficit de professores. O 

documento omite, por exemplo, a ausência de concursos públicos para provimento de 

vagas, assim como a questão salarial, plano de carreira e condições de trabalho. O 

discurso oficial da SEDUC/RO é a culpabilização dos professores, como é possível de 

se verificar na fala da Secretária de Educação do Estado de Rondônia, Aparecida de 

Fátima Gaviolli: 

Gente, a história da mediação é assim: em Rondônia, já tem seis anos 
que nós fazemos concurso para professores, mas não conseguimos 
preencher o número de vagas. Pra onde a gente preenche as vagas? 
Todas as informações que eu passar para os senhores estarão 
disponibilizadas em dados estatísticos, vocês podem ter certeza. Eu 
jamais viria aqui com qualquer coisa que não tivesse como provar. Eu 
faço concurso público e aprovo professor pedagogo em grande 
quantidade. Para as áreas de difícil acesso, nem pedagogo eu consigo 
aprovar. Quando eles fazem o concurso, eles escolhem oslugares 
distantes somente para passar no concurso naquela localidade, só 
que depois que eles são aprovados, ainda no probatório, eles começam 
uma luta pra vir para as cidades do eixo da BR. E infelizmente tem um 
limite que a gente consegue suportar. Por exemplo, o professor faz um 
concurso e diz que vai trabalhar em Jacinópolis, em Rio Pardo, só que 
depois que ele fez o concurso, ainda no probatório, ele tenta duas 
coisas: a primeira, ele se agarra no político mais poderoso da região e 
transforma a vida do secretário de educação numa verdadeira novela, 
inclusive dizendo: “eu quero que a senhora tire esse professor de lá e 
lote na cidade que eu estou pedindo”. E esta Assembleia Legislativa, 
esses 24 deputados que nós elegemos há dois anos, eles têm um perfil 
diferente, realmente, eu não posso dizer a vocês que nesta minha 
passagem pela SEDUC eu já sofri chantagens ou ameaças para 
transferir professor de um lugar pequeninho para um lugar grande. 
Mas como não estão conseguindo força política pra vir para a cidade 
grande, existe um outro caminho que os professores tomam. Eles 
procuram um médico e lá na junta médica, eles apresentam um 
problema de saúde e o médico vai dizer o seguinte: “solicito que essa 
pessoa seja transferida para eixo da BR, tendo em vista que o médico 
que ela precisa é um médico especialista que aqui na localidade não 
tem”. Aí eu nego de novo, quando eu nego, essa pessoa entra no 
Ministério Público e mostra para o MP que ela tem uma enfermidade e 
que ela não tem naquela localidade um especialista. Então na maioria 
das vezes é concedido um mandado de segurança para que aquele 
professor seja transferido daquela localidade. Resultado, meus amigos, 
quase sempre eu início o ano em fevereiro, vai março, vai abril, vai 
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junho e eu continuo sem professor, porque o professor que estava 
naquela localidade, um ou dois que passaram no concurso eles foram 
embora para outra cidade (RONDÔNIA, 2016b, p. 2717). 

 

Diante da exposição da Secretária de Educação do Estado de Rondônia, cabe 

ressaltar que tornou consenso culpabilizar os professores pelo fracasso escolar ou por 

outras mazelas na educação, sem levar em conta questões relativas ao processo 

formativo, condições estruturais de trabalho e da má remuneração do trabalho docente. 

Contudo, a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia omite as condições de 

trabalho dos professores nas escolas citadas, a imagem 01 foi extraída de uma escola no 

distrito de Jacinópolis-RO, na qual foi implantada a Mediação Tecnológica.  

 

Figura 1 - Estudantes em aula noprojeto EMMTec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores (2016). 
 
A imagem supra, reitera os dados do Panorama da Educação do Campo (INEP, 

2007) referente às condições precárias das escolas do campo, o documento ainda 

destaca a dificuldade do acesso dos professores e alunos às escolas em razão da falta de 

um sistema adequado de transporte escolar, salários baixos dos professores com elevada 

carga de trabalho, quando comparada com a dos professores que atuam na zona urbana. 

Contudo, no projeto “Ensino Médio com Mediação Tecnológica”, proposto pela 

secretaria de Educação do Estado de Rondônia, tais dados são omitidos, não tomando 

como base a realidade efetiva da educação do campo no estado. O que reitera a premissa 
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de um projeto de “gabinete” que não conversa com a realidade das escolas de Rondônia, 

principalmente com as escolas do campo, as quais não dispõem de infraestrutura 

adequada para a introdução de um projeto sustentado na premissa da educação à 

distância. Nessa direção, a ênfase anunciada no projeto recai na ampliação do 

atendimento educacional nas comunidades rurais: 

[...] Objetivando solucionar essa problemática educacional e 
estabelecer avanços substanciais na ampliação do atendimento nas 
comunidades rurais, o Governo do Estado, por meio da SEDUC/RO, 
em parceria com o IFRO, com o fulcro na resolução n° 1 de 02 de 
fevereiro de 2016, propõe a implantação do Ensino Médio regular 
concomitante ao ensino profissional com Mediação Tecnológica, 
tendo como firme propósito garantir condições sociais dignas para os 
jovens das populações rurais, oferecendo-lhes uma educação com 
padrão de qualidade que possibilite a continuidade dos estudos, a 
construção e reconstrução de conhecimentos para o exercício da 
cidadania, oportunizando a inserção no mercado de trabalho e 
desenvolvimento econômico do Estado (RONDÔNIA, 2016a). 

Cabe reiterar a falta de articulação do projeto com a realidade da educação no 

estado, contrário ao que é proclamado, “estabelecer avanços substanciais na ampliação 

do atendimento nas comunidades rurais”, o estado de Rondônia lidera o ranking com 

49% de escolas do campo inativas no ano de 2013. Dessa forma, tal projeto é 

insustentável, pois sem um real investimento em infraestrutura, condições de trabalho, 

plano de carreira, formação continuada, entre outros, não será possível garantir o acesso, 

a permanência e o sucesso escolar.  

Isto posto, reitera-se que se trata de mais um projeto concebido no plano ideal 

que não traduz a realidade material da educação pública, consagrando o caráter obsceno 

abalizado pelo discurso da “igualdade de oportunidades”, o qual não garante nem 

permanência muito menos sucesso. Contrário ao que é anunciado no projeto, a saber, 

“tendo como firme propósito garantir condições sociais dignas para os jovens das 

populações rurais, oferecendo- lhes uma educação com padrão de qualidade que 

possibilite a continuidade dos estudos”, trata-se de mais um projeto que visa ampliar a 

dualidade educacional no Estado.  

Fica claro, em nossa análise, a existência de uma escola de classe. Trata-se de 

um fenômeno que traduz uma manifestação singular de uma situação universal. No 

cenário brasileiro, e mais especificamente em Rondônia, há uma escola que atende aos 

interesses dos filhos da burguesia, que é a escola com o perfil de continuidade, ou seja, 

que possibilita o acesso aos cursos mais concorridos das universidades públicas. E, no 

2962



 

 

sentido oposto, uma escola que atende precariamente aos filhos da classe trabalhadora, 

que objetiva formá- los para o mercado de trabalho. Saliente-se, que não há impedimento 

legal para os filhos de trabalhadores frequentarem e concluírem qualquer curso nas 

universidades brasileiras, mas certamente as condições materiais de existência e 

formação escolar constituem-se em grande obstáculo. Isso fica evidente na fala da 

Secretária de Educação do Estado de Rondônia, Aparecida de Fátima Gaviolli, em uma 

Audiência Pública que ocorreu em 23 de junho de 2016.  

O Ensino Médio no Brasil vem sofrendo uma decadência 
generalizada. Nós temos dados do INEP que provam que 83% dos 
nossos alunos hoje, hoje, eles não passam na prova do ENEM. 
Imaginem vocês, apenas 17% dos nossos alunos são aprovados no 
ENEM, 83% não conseguem fazer a prova e entrar na Universidade. 
Isso não são dados da Mediação Tecnológica, isso são dados atuais da 
educação presencial. Acontece, senhores, que o mal que nós estamos 
cometendo é porque nós estamos ensinando esses meninos como se 
todos eles fossem gênios e todos eles fossem para a universidade, mas 
nem no Brasil e nem nos Estados Unidos nós temos alunos que entram 
na Universidade. Nós vamos ter sempre o aluno que conclui o ensino 
médio e vai se profissionalizar. Ele vai fazer um curso 
profissionalizante e vai abrir sua própria cooperativa, sua própria 
empresa e isso existe no mundo todo (RONDÔNIA, 2016b, p. 2717).  

Tornou-se lugarcomum falar que nem todos podem acessar o ensino superior, 

além de afirmar que a escola pode contribuir para uma formação empreendedora. 

Afinal, o aluno “vai abrir sua própria cooperativa, sua própria empresa e isso existe no 

mundo todo”. Ora, em uma economia cada vez mais monopolizada e com concentração 

de capital haverá espaço para todos abrirem “sua empresa”? Seria o “Ensino Médio com 

Mediação Tecnológica” capaz de possibilitar aos alunos oriundos da classe trabalhadora 

a mesma formação destinada aos filhos da burguesia? O projeto garante aos alunos do 

ensino médio do campo, a igualdade de condições para o acesso e a sua permanência na 

escola? Ou seja, as condições estabelecidas no projeto garantem o princípio de 

igualdade e isonomia, aos alunos do campo? Em nosso entendimento, uma escola 

comprometida com os interesses do proletariado não deve ser reduzida à pura 

transmissão de conhecimento por vídeo aulas desconectadas das condições materiais de 

existência dos alunos, mas se impõe a compreensão do real.  

A implantação do projeto “Ensino Médio com Mediação Tecnológica no Estado 

de Rondônia”, ao se apoiar na experiência e nas justificativas do projeto executado no 

Estado do Amazonas, se torna anacrônico do ponto de vista geográfico, sociocultural e 
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demográfico. Ao compararmos a realidade dos dois Estados, é expressiva a diferença. O 

Estado do Amazonas é o maior estado brasileiro, com 1,5 milhões de km², cortado pela 

maior malha hidrográfica do mundo, com mais de 1.000 rios, com uma população de 

3.483.985 de habitantes, dos quais 2.755.490 vivem na área urbana e 728.495 na área 

rural, e que apresenta uma realidade sociocultural peculiar. Já o estado de Rondônia 

ocupa uma área de 237.590,547 km², sua malha hidrográfica representa 95 rios, com 

uma população de 1.562.409 de habitantes, dos quais 1.144.556 vivem na área urbana e 

417.853 na área rural, e apresenta uma realidade sociocultural diversificada. Os dados 

representam a inadequação do projeto, ao valer-se de uma realidade distinta para 

viabilizar o projeto.  

Cabe destacar que, diferente da realidade do estado do Amazonas que implantou 

o projeto em áreas de difícil acesso e comunidades isoladas, o projeto em curso no 

estado de Rondônia não se estabelece enquanto uma medida complementar ao 

disponibilizar o ensino médio em regiões de difícil acesso. De acordo com a relação das 

escolas de implantação do projeto, constata-se que das 130 escolas elencadas, 58 são 

escolas situadas na área urbana, enquanto 72 são situadas na área rural e que em maior 

parte não estão localizadas em áreas de difícil acesso. Destaca-se que a exceção se 

tornou regra, de modo que o projeto se pauta em um plano estratégico de cunho 

administrativo que nem de longe expressa uma proposta pedagógica.  

No que diz respeito à base legal do EMMTec, destaca-se que tal projeto foi 

autorizado e implantado sem amparo legal. A legislação vigente no Brasil garante o 

processo de democratização da educação pública, para tanto, o Art. 206 da Constituição 

Federal, no Inciso VI, garante a gestão democrática enquanto um dos princípios 

elencados na Carta Magna, fundamento replicado na LDB n° 9394/1996, no Art. 3°, 

Inciso VIII e também enquanto diretriz do PNE 2014-2024, no Art. 2°, Inciso VI: 

“promoção do princípio da gestão democrática da educação pública”.  

Neste sentido, o Art. 14 da referida LDB, rege como princípios da gestão 

democrática na educação básica: “I – a participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola; II participação da comunidade escolar e 

local em conselhos escolares ou equivalentes”. Sendo assim, para que se cumpra este 

preceito legal, a implantação de qualquer projeto na escola, deve garantir, 

primeiramente, o protagonismo da equipe de profissionais da educação daquela escola; 

bem como a apreciação e aprovação do projeto pelo conselho escolar ou colegiado 
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equivalente, com garantia de participação da comunidade escolar e local. Observadas 

estas indicações da lei, fica assegurada, minimamente, a autonomia da unidade escolar 

pública, conforme prescreve o Art. 15 da LDB. Diante do exposto, é passível de 

constatação que o projeto em tela, em nenhum momento anuncia a participação da 

comunidade escolar na construção da proposta, o que fere os princípios da gestão 

democrática. 

Quanto à alusão anunciada no projeto que por meio do slogan “mediação 

tecnológica” comete certo eufemismo, a fim de acobertar que se trata de um projeto na 

modalidade EaD, cabe ressaltar que a legislação brasileira apenas prevê dois tipos de 

modalidades de ensino: presencial e a distância. Em nenhum momento estabelece a 

mediação tecnológica enquanto uma modalidade de oferta do ensino, haja vista que a 

mediação se insere enquanto uma ferramenta didática.  

Isto posto, destaca-se que o Decreto nº. 5.622/2005, que regulamenta o Art. 80 

da LDBN 9.394/96, o qual discorre em seu Art. 30, que:  

As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância 
poderão solicitar autorização, junto aos órgãos normativos dos 
respectivos sistemas de ensino, para oferecer os ensinos fundamental e 
médio a distância, conforme § 4o do art. 32 da Lei no 9.394, de 1996, 
exclusivamente para: 

I - a complementação de aprendizagem; ou 
II - em situações emergenciais. 
Parágrafo único.  A oferta de educação básica nos termos do 

caput contemplará a situação de cidadãos que: 
I - estejam impedidos, por motivo de saúde, de acompanhar 

ensino presencial; 
II - sejam portadores de necessidades especiais e requeiram 

serviços especializados de atendimento; 
III - se encontrem no exterior, por qualquer motivo; 
IV - vivam em localidades que não contem com rede regular 

de atendimento escolar presencial; 
V - compulsoriamente sejam transferidos para regiões de 

difícil acesso, incluindo missões localizadas em regiões de fronteira;  
ou 

VI - estejam em situação de cárcere. 

É evidente que o projeto EMMTec não corresponde à “complementação de 

aprendizagem”, considerando que o processo de ensino-aprendizagem se estabelece por 

meio de televisão via satélite, entre o professor ministrante e o aluno, caracterizando-se 

enquanto ensino semipresencial aos moldes da educação a distância. Ainda, cabe 

ressaltar que a justificativa apresentada no projeto para sua implementação não 

corresponde a “situações emergenciais”, já que o projeto tem por objetivo “Implantar o 
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Ensino Médio com Mediação Tecnológica nos municípios e respectivas zonas rurais” 

do Estado. Nessa linha, é passível de constatação que a implantação do EMMTec se 

estabeleceu em diversas escolas que disponibilizavam ensino regular, muitas dessas 

escolas com professores habilitados nas diversas áreas do conhecimento.  

No que se refere ao material didático, anunciado no projeto, a saber: livros 

fornecidos pela SEDUC, materiais de apoio produzidos pelos professores ministrantes e 

notebooks para os alunos. Constatou-se que o material didático disponível aos 

estudantes são reproduções dos slides utilizados pelos professores ministrantes. Tal 

dado evidencia o caráter fragmentado e simplista de tal proposta. Se considerarmos que: 

O manual didático surgiu com a pretensão de consubstanciar uma 
síntese dos conhecimentos humanos de uma forma mais adequada ao 
desenvolvimento e à assimilação da criança e do jovem [...] Ao 
realizar um certo grau de simplificação e de objetivação do trabalho 
didático, o manual possibilitou a queda dos custos da instrução 
pública (ALVES, 2006, p.76-77). 

É passível de constatação que a escola ignorou e deixou de incorporar ao 

processo de ensino-aprendizagem os avanços tecnológicos produzidos pela humanidade, 

no entanto, no que se refere ao EMMTec, este não se estabelece com o intuito de 

romper com a lógica da simplificação e da objetivação do trabalho didático, mas pelo 

contrário, continua a reproduzir um processo conservador de encarar o processo de 

ensino-aprendizagem, colocando os alunos apenas como meros receptores de 

INFORMAÇÃO. Dogmatizando o processo de ensino-aprendizagem de forma 

padronizada, que impossibilita a compreensão que as situações que se apresentam em 

cada região, em cada escola, são únicas e exigem respostas únicas e não padronizadas.  

É consenso afirmar que as ferramentas didáticas tecnológicas, se estabelecem 

enquanto um meio para potencializar o processo de ensino-aprendizagem, mas no caso 

do EMMTec, o que se verificou é que esse projeto se converte em um fim em si mesmo, 

descaracterizando o papel da escola no processo de produção conhecimento e anulando 

os sujeitos desse processo. 

 

Considerações finais 

Como síntese provisória deste artigo, é possível afirmar que, na conjuntura 

contemporânea, as políticas destinadas à educação do trabalhador apontam para a 

desresponsabilização do Estado na questão do fomento de uma educação pública, ao 
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mesmo tempo em que verifica a responsabilização do indivíduo pelo êxito ou fracasso 

de sua formação. Dessa forma, o projeto de EMMTec não pode ser compreendido 

isoladamente nem ser desvinculado da crise estrutural do capitalismo e do avanço 

conservador que observamos no embate das lutas de classe atualmente. No campo 

educacional, verifica-se a hegemonia das proposições liberais que fazem da escola 

pública brasileira um laboratório de experiências que contribuem para a desqualificação 

da educação pública, gratuita, universal e democrática.  

Um projeto de superação radical do capitalismo deve levar em consideração as 

possibilidades de socialização do conhecimento pela educação escolar. A ruptura das 

condições materiais que geram a alienação e a desumanização do trabalhador é 

impensável sem a construção de uma “nova cultura”. Em outras palavras, trata-se de 

reforçar uma luta histórica pela socialização do conhecimento, de superação da “divisão 

entre os que falam, são cultos, possuem bens materiais e detêm o poder e aqueles outros 

que apenas fazem, produzem e nada possuem” (NOSELA, 1996, p.2).  

Diante da análise que realizamos e reforçando a importância da resistência frente 

ao momento atual, é necessário lembrarmos as lutas travadas pela efetivação da 

educação pública, que ainda falta muito por se materializar. O discurso da “falta de 

dinheiro” escamoteia os interesses de abertura do mercado para os interesses privados. 

Por isso, o acesso ao conhecimento socialmente produzido pela humanidade é uma 

necessidade. No entanto, tal proposição não implica em uma adesão aos pressupostos da 

“escola redentora”, que enxergam um poder redentor ou quase mítico da escola. É 

importante ressaltar que, se a educação não possui o caráter milagroso a ela atribuído, 

tampouco será possível a elevação cultural do trabalhador sem conquistarmos o espaço 

escolar. Se por um lado, o Estado burguês não possui condições de suprimir as 

profundas desigualdades econômicas pela educação, por outro lado, a escola não pode 

ser encarada como uma simples reprodutora das concepções de mundo das classes 

dominantes. Se essa assertiva fosse verdadeira, estaria negado aqui o próprio 

materialismo histórico e dialético.   

Dessa forma, a análise do projeto EMMTec é parte da luta de resistência para 

fomentar e apontar a possibilidade concreta de outro modelo de formação 

comprometido com a formação omnilateral do homem.  
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GT 9: Estado, Mundialização e Políticas Educacionais

O LUGAR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA FRENTE AOS ACORDOS
INTERNACIONAIS COM PAÍSES DA AMÉRICA LATINA: ELEMENTOS

CONSTITUINTES DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SOB A
PERSPECTIVA DA POLÍTICA EDUCACIONAL COMPARADA

Jennifer de Carvalho Medeiros1

Raquel de Almeida Moraes 2

Resumo

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

A criação da Rede Federal inaugura um novo marco para a educação profissional no

Brasil. A missão dos institutos é “oferecer ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação

Profissional  e  Tecnológica,  por  meio  da inovação,  produção e difusão de conhecimentos,

contribuindo para a formação cidadã e o desenvolvimento sustentável, comprometidos com a

dignidade humana e a justiça social.” (Instituto Federal de Brasília, 2010).

Nesse  sentido,  os  Institutos  Federais,  com  características  semelhantes  às

universidades,  trabalham  baseados  na  tríade  ensino,  pesquisa  e  extensão.  A

internacionalização se incorpora a essa tríade por meio da troca de experiências, estudos e

conhecimentos entre as mais variadas instituições ao redor do mundo, com vistas a aprimorar,

importar e exportar ideias no campo da ciência e tecnologia. É importante, pois, identificar

qual tendência de educação profissional é difundida, sobretudo na perspectiva da manutenção

ou ruptura da dualidade da educação, isto é, uma educação para a formação intelectual e outra

educação para formação manual.

2 Objetivo geral e metodologia

Apontamos como objetivo geral analisar os acordos internacionais firmados entre o

Instituto Federal de Brasília e demais instituições internacionais no âmbito da América Latina

em 2017 e 2018. A partir dessa análise, lançamos as seguintes questões: qual perspectiva de

educação profissional  é  assumida pelo Instituto Federal  de Brasília  frente  ao processo de

internacionalização?  Qual  é  a  agenda  para  educação  profissional  a  partir  do  contexto  da

mundialização da educação e da relação educação e trabalho?

Para a resposta desses questionamentos, lançaremos mão da pesquisa documental e

bibliográfica para descrever e analisar os acordos internacionais firmados entre o IFB e os

países da América Latina nos anos de 2017 e 2018. Adotaremos como caminho metodológico

a perspectiva crítica dos estudos comparados, corroborando com as ideias de Trojan (2010),

que destaca a importância de se pensar na educação comparada para além de um processo que

classifica as práticas educacionais dos países por meio dos processos globais de avaliação.
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Significa, portanto, compreender, no âmbito da América Latina, os fatores condicionantes que

desencadearam  as  reformas  educacionais,  sobretudo  aquelas  ligadas  às  reestruturações

políticas e econômicas dos países em questão.

3  As  políticas  educacionais  na  América  Latina  e  a  influência  dos  organismos

internacionais

De acordo  com Bendrath  e  Gomes  (2010),  a  educação  segue diretrizes  que  estão

alinhadas aos interesses da sociedade. As políticas públicas, por sua vez, estão condicionadas

aos projetos políticos e econômicos e à definição do papel do Estado na sociedade. Para isso,

os autores definem o Estado Capitalista na intenção de identificar suas bases:

Definimos  como  Estado  Capitalista  aquele  na  qual  a  política
macroeconômica  dita  as  diretrizes  das  políticas  públicas  em  seus  mais
diversos setores, tendo como parâmetro o acesso ao mercado, os índices de
produção,  taxas  cambiais,  metas  inflacionais,  e  o  desenvolvimento  social
como  aporte  ao  desenvolvimento  econômico.  (BENDRATH  &  GOMES,
2010, p. 158)

No  contexto  do  Estado  Capitalista,  os  organismos  internacionais  atuam  como

instrumentos que fomentam a reestruturação do capital.  A política neoliberal dá ênfase ao

desenvolvimento econômico e a todos os fatores que influenciam direta ou indiretamente os

rumos da economia do país. No caso da educação, o Banco Mundial e a UNESCO assumiram

o papel de financiar e fomentar políticas educacionais que levassem a educação a um número

maior  da  população,  sobretudo  dos  países  considerados  em desenvolvimento.  De  acordo

Bendrath e Gomes: “Assim, o estabelecimento de acordos na área de educação ressalta  o

interesse  internacional  em  outros  setores  de  responsabilidade  do  Estado,  favorecendo  a

articulação entre diversos setores econômicos e sociais  de um governo”. (BENDRATH &

GOMES, 2010, p. 169)

Os organismos internacionais ou multilaterais investiram nos países emergentes com o

objetivo de reestruturar o capital. Esse investimento se traduziu na intervenção que dissemina

ideologias neoliberais de reestruturação, desenvolvimento e manutenção do capitalismo. Cabe

aqui destacar a influência destes organismos na definição das políticas internas desses países,
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agindo conforme afirma Silva (2002) por meio da intervenção e do consentimento.  Entre as

inúmeras exigências feitas pelo Banco Mundial e pelo FMI – todas voltadas à promoção e

estabilidade econômica –, destacamos o aumento da eficiência dos investimentos em capital

humano (SILVA, 2002).

Saviani (2011) afirma que as novas formas de produção fordista e taylorista exigiram

um indivíduo extremamente competitivo e flexível às demandas do mercado. Para conseguir

se adaptar a esse contexto, esse indivíduo deve ter uma formação polivalente que reforce a

educação como processo econômico-produtivo. 

A partir dos anos 1990, a teoria do capital humano foi empregada para incentivar e

satisfazer  os  interesses  privados,  cabendo  ao  indivíduo  fazer  as  escolhas  adequadas  e

necessárias para garantir o seu espaço em um mercado competitivo. Nesse sentido, Saviani

(2011,  p.  430)  aponta  que “a educação passa a  ser  entendida  como um investimento  em

capital  humano  individual  que  habilita  as  pessoas  para  a  competição  pelos  empregos

disponíveis”. 

A teoria do capital humano relacionada com os objetivos de promover a estabilidade

econômico-financeira  justifica  o  interesse  dos  organismos  internacionais  em  investir  na

educação, sobretudo no nível básico, onde se encontra grande parte da população, na qual os

efeitos da ideologia do consumo e do acúmulo se manifestam com maior destaque.

A ideologia do capital humano está diretamente ligada às políticas de desenvolvimento

da  educação  como  estratégia  de  investimento  no  setor  econômico.  Karatzia-Stavlioti  e

Lambropoulos  (2012)  destacam  três  principais  argumentos  que  embasam  a  ideologia  do

capital humano:

1.  Análise da taxa de retorno  – baseia-se em aspectos da teoria do capital
humano, segundo a qual a educação é tratada como investimento que pode
aumentar a produtividade e produzir retornos monetários e não monetários.
2.  Abordagem de recursos humanos  – utiliza a ideia de que, por meio de
educação  e capacitação,  poderiam ser  planejadas  e atendidas  necessidades
futuras  e  específicas  de  trabalhadores  qualificados,  com  vistas  ao
desenvolvimento econômico.
3.  Análises sobre educação e crescimento econômico  – baseiam-se na ideia
de  que  a  educação  tem  papel  multiplicador  importante  na  análise  do
crescimento econômico. (KARATZIA-STAVLIOTI & LAMBROPOULOS,
2012, P. 745)
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Em  face  do  observado,  convém  investigar  em  que  medida  podemos  identificar

rupturas ou continuidades desses argumentos no atual paradigma da educação profissional,

principalmente considerando a criação da Rede Federal como política inovadora que supera a

dualidade histórica presente na educação profissional. Além disso, é importante relacionar tais

argumentos ao processo de internacionalização, com vistas a analisar o sentido dos acordos e

dos interesses envolvidos.

A Conferência  Mundial  sobre  Educação  para  Todos  marcou  um novo período  de

reajuste  dos planos do Banco Mundial,  com base na doutrina neoliberalista.  As bases do

neoliberalismo na educação estão na relação entre educação e trabalho. De acordo com Silva

(2002),  observa-se  uma  efemeridade  nas  relações  trabalhistas  amplamente  marcadas  pelo

individualismo e pela competitividade, traços requeridos na formação do sujeito que precisa

ser produtivo e eficaz.

Acirra-se a competitividade entre empresas, entre instituições e entre pessoas, de tal
modo que, para as últimas, o aprender permanentemente, o refletir criticamente, o
agir responsavelmente e o comportar-se com flexibilidade constituem requisitos e
habilidades indispensáveis para a reestruturação dos processos de produção na ótica
dos dirigentes mundiais (SILVA, 2002, p. 33).

De fato, a formação requerida no contexto neoliberal reserva espaço para uma reflexão

que não emancipa, nem muito menos analisa as condições materiais contraditórias inerentes a

um processo competitivo e desigual. A reflexão crítica apontada pelos dirigentes mundiais é

focada na necessidade de capacitação permanente, confundindo-se, em certa medida, com a

formação propriamente dita.

A  educação  é  vista  por  esses  organismos  como  um  mero  serviço  que  pode  ser

comercializado  de  forma  irrestrita  e  com  a  menor  participação  do  Estado,  para  que

potencialize  a  competitividade  entre  as  instituições  fornecedoras  de  educação,  visando  o

aumento da qualidade do ensino. 

De  acordo  com  Haddad  et.  al  (2008)  a  concepção  de  educação  defendida  pela

Organização Mundial do Comércio, por exemplo, reduz a educação a um serviço desprovido

da  dimensão  de  educação  como  direito  humano.  Para  os  referidos  autores,  a  educação
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enquanto direito humano é “uma necessidade intrínseca ao ser humano e como um direito

universal (para todos e com igual qualidade), indivisível e interdependente com relação aos

outros direitos humanos destinados a garantir a dignidade para todas as pessoas.” (HADDAD

et. Al, 2008, p. 95). 

Shiroma et al. (2011) afirmam que esse tipo de concepção da educação, reduzida à

mercadoria incentiva os empresários da educação a gerar lucro a partir da desqualificação dos

trabalhadores. Segundo as referidas autoras:

A situação de instabilidade, incerteza, vulnerabilidade a que estão expostos
com  o  aumento  do  desemprego  impulsiona  o  mercado  de  venda  de
consultorias, de diplomas, de promessas de empregabilidade. A escola que na
origem  grega  designava  o  'lugar  do  ócio'  é  transformada  em  um grande
'negócio'. (SHIROMA et al., 2011, p.100)

Assim, a adoção da teoria do capital humano em tempos neoliberais reforça o conceito

limitado  de  educação  enquanto  uma  mercadoria,  passível  de  negociações  e  deliberações

alheias ao processo de emancipação do indivíduo.

Trojan (2010) afirma que as políticas educacionais na América Latina decorrem do

estabelecimento de metas no campo político e econômico e do processo de financiamento dos

projetos educacionais. Esses dois processos são fomentados pelos organismos internacionais

na intenção de reproduzir no âmbito educacional a tendência global de homogeneização dos

processos.

4 As  políticas  educacionais  na formação profissional  brasileira  e  a  criação  da Rede

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

As  políticas  educacionais  para  formação  profissional  no  Brasil  sempre  estiveram

alinhadas com o setor produtivo de cada contexto histórico. A partir da Revolução Industrial

torna-se evidente a demanda por formação de mão-de-obra para lidar com o sistema fabril de

produção do capital. É nesse contexto que a relação educação e trabalho revela a dualidade na

formação do sujeito. 

O  trabalho  enquanto  categoria  que  define  o  ser  social  é  capaz  de  produzir

transformações  na  natureza  e  no  próprio  homem,  contudo,  tais  transformações  são
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determinadas a partir da lógica da propriedade. Significa dizer que não basta apenas provocar

a transformação da natureza a partir do trabalho. Importa saber quem é detentor dos meios e

modos de produção. 

Desse modo e  sob a  lógica  de  pensamento  marxista,  a  dualidade  na formação do

sujeito tem suas bases na propriedade daqueles que são donos dos meios onde a força de

trabalho se manifesta.  De acordo com Saviani (2007), aos donos da propriedade é dada a

formação intelectual, enquanto aos que não têm propriedade é reservada a única possibilidade

de vender sua força de trabalho aos donos dos meios de produção. A educação para o trabalho

fica, portanto, restrita à apreensão de saberes imediatos e práticos para a execução de tarefas

preestabelecidas.

A criação da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia se apresenta como uma

possibilidade de superar a dualidade histórica presente na formação dos sujeitos.  A proposta

dos Institutos Federais é oferecer formação profissional qualificada para atender demandas

locais e nacionais do sistema produtivo.

Compreendemos que a criação dos Institutos carrega em si a intenção de superar a

dualidade entre formação intelectual e formação manual, a partir da compreensão do trabalho

enquanto princípio educativo, por exemplo. Contudo, ainda não se tem elementos suficientes

para afirmar que houve a superação da dualidade, uma vez que é preciso analisar as políticas

educacionais dentro de um contexto mais amplo da totalidade, que hoje está relacionada aos

condicionantes estabelecidos pelos organismos internacionais. Assim, é relevante conhecer os

projetos  internacionais  de  educação  profissional  a  fim  de  identificar  tendências  que

corroboram ou rompem em definitivo com a educação dual que ainda se faz presente.

Analisar os acordos internacionais celebrados entre o Instituto Federal de Brasília e os

países da América Latina podem nos ajudar a identificar as tendências internacionais para a

educação profissional e o que se tem feito na direção de promover uma formação para o

trabalho que ultrapasse os limites do conhecimento da técnica pela técnica e considere de fato

a relação educação e trabalho como elementos constituintes da formação do ser social.
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5  Acordos  Internacionais  do  Instituto  Federal  de  Brasília  firmados  com  países  da

América Latina em 2017 e 2018: algumas perspectivas

A Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia incentiva as ações e políticas com

o viés para internacionalização, como forma de atender às demandas globais de produção do

conhecimento. Sob esse aspecto, Ferrari (2015) declara que a internacionalização decorre do

processo de homogeneização das ações educacionais, sobretudo no campo da elaboração de

políticas públicas que, alinhadas aos interesses globais, ditam os caminhos que a educação

deve seguir. De acordo com a referida autora, a internacionalização é um processo para além

da  mobilidade  estudantil  por  meio  dos  programas  de  intercâmbio,  por  exemplo.  É  a

sinalização  para  tendências  educacionais  e  para  novos  marcos  que  definirão  as  políticas

públicas.

Nesse sentido, foi criada em 2009, no Fórum de Relações Internacionais dos Institutos

Federais, a Política de Relações Internacionais dos Institutos Federais de Educação, Ciência e

Tecnologia.  Foi um documento construído coletivamente,  por representantes dos Institutos

Federais e foi baseado em uma série de documentos da UNESCO e da Secretaria de Educação

Técnica do Ministério da Educação.

Uma das justificativas para o fomento da internacionalização reside na característica

dos Institutos de dar ênfase às particularidades locais e regionais,  considerando também o

âmbito  internacional  como  campo  de  atuação  indispensável  para  o  desenvolvimento  dos

Institutos Federais.

As  Relações  Internacionais  representam  condições  fundamentais  para  o
desenvolvimento institucional e dos cidadãos, em especial, quando se trata da
temática  educacional,  com  relevantes  aspectos  científicos  e  tecnológicos.
Torna-se  essencial  conhecer  experiências  de  outros  países,  buscando  o
diálogo entre culturas, permitindo a compreensão das diferenças, a troca de
conhecimentos e o estímulo à solidariedade e à cultura da paz. (BRASIL,
2009, p.3)

A partir desse posicionamento, o referido documento destaca a necessidade de formar

profissionais com a capacidade de se adaptar à complexidade global, o que nos leva a analisar
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o  discurso  da  empregabilidade  que  se  faz  presente  e  constitui-se  marca  das  políticas

neoliberais de qualificação profissional.

Na perspectiva da educação comparada,  Bash (2012) destaca a agenda de políticas

com foco nas questões relacionadas à empregabilidade, pautadas principalmente no impacto

do  desenvolvimento  da  globalização.  A  autora  explica  que  a  a  partir  do  processo  de

globalização, a formação para o trabalho também se modificou, uma vez que as demandas

globais passaram a exigir um trabalho superespecializado, que reúne saberes que vão além da

vocação para o desempenho de determinada atividade. É desse modo que a profissionalização

se torna elemento importante na relação entre trabalho e educação.

A Política de Relações Internacionais tem os seguintes objetivos:

-Desenvolver  gestões  articuladas  entre  os  Institutos  Federais  e  a
SETEC/MEC,  por  meio  da  Assessoria  Internacional  desta  Secretaria  de
Governo;
-Proporcionar  visibilidade  às  ações  dos  Institutos  Federais,  em  âmbito
nacional e internacional;
-Promover  atividades  que  proporcionem  a  ampliação  dos  processos  de
cooperação e de intercâmbio internacionais dos Institutos Federais, no âmbito
do ensino, da pesquisa e da extensão;
-Estimular  a  inserção  internacional  dos  Institutos  Federais,  visando  ao
aperfeiçoamento  e  à  qualificação  dos  estudantes,  professores  e  técnicos
administrativos destas instituições e das instituições parceiras internacionais;
-Promover atividades de relações internacionais sintonizadas com o princípio
da educação como um bem público;
-Promover eventos para possibilitar o debate e o aperfeiçoamento da política
internacional das instituições de ensino técnico e tecnológico;
-Promover a realização de cursos e oficinas para a qualificação das equipes
que integram o sistema de relações internacionais dos Institutos Federais;
-Debater  e  apresentar  ideias,  projetos,  programas  e  ações  que contribuam
para  o  desenvolvimento  das  unidades  responsáveis  pelas  relações
internacionais dos Institutos;
-Buscar  mecanismos  para  disseminar  a  visão  internacional  no  âmbito  das
instituições de ensino profissional e tecnológico, de maneira que o processo
de internacionalização seja uma atividade que inclua, além da cooperação e
do intercâmbio, a discussão de currículos, pesquisa, avaliação, certificação
profissional, acreditação, extensão e gestão administrativa; 
-Conhecer diferentes práticas de políticas públicas da Educação Profissional e
Tecnológica, além de outras culturas e idiomas. (BRASIL, 2009, p.4)

Os objetivos da política partem do pressuposto que a educação é um bem público e

compreendem a  internacionalização  como uma estratégia  de  desenvolvimento  econômico,

político  e  social  dos  países  participantes,  destacando  que  os  países  que  alcançaram  o
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desenvolvimento  econômico  o  fizeram  graças  ao  forte  investimento  em  educação.  Tal

posicionamento vai ao encontro das diretrizes dos organismos internacionais, cuja educação é

vista como fator de desenvolvimento econômico e social. Apesar de considerarem a educação

como um bem público, o contexto neoliberal de reestruturação do sistema capitalista torna a

educação como mercadoria, podendo ser assumida como um bem, mas voltado aos interesses

do setor produtivo.

O  documento  que  define  as  políticas  de  internacionalização  da  Rede  Federal  de

Educação,  Ciência e Tecnologia aponta no item 4.3 a necessidade de estabelecer  relações

solidárias com os países, em especial aqueles da América Latina e da África. No entanto, de

acordo com o levantamento realizado no sítio eletrônico do Instituto Federal de Brasília, em

2017 e 2018, foram feitos acordos com os seguintes países no ano de 2017: Alemanha, Benin,

Canadá,  Dinamarca,  Estados  Unidos,  Finlândia,  França,  Irlanda,  Peru,  Portugal,  Sudão  e

Suriname. Em 2018 não foi firmado nenhum novo acordo com países da América Latina.

Observa-se,  portanto,  que  a  maioria  dos  acordos  celebrados  foram  entre  países

considerados desenvolvidos nos campos da ciência e da tecnologia. Cabe investigar a razão

do número reduzido de países da América Latina. Entretanto, reconhecendo as limitações do

presente artigo, abordaremos brevemente o sistema educacional do Peru e do Suriname e em

seguida apresentar a natureza do acordo firmado entre o Instituto Federal de Brasília com

esses países.

O sistema educacional  peruano está organizado em quatro níveis:  inicial,  primário,

secundário e superior. O nível inicial corresponde à pré-escola, que vai dos três aos cinco anos

de idade. Em seguida o estudante passa para a educação primária, que possui duração de seis

anos, divididos em três ciclos de dois anos cada. A matrícula na educação primária é feita aos

seis anos. A educação secundária tem duração de cinco anos. 

De acordo com o ministério da educação do Peru, a educação básica deve pautar-se no

desenvolvimento de habilidades e competências para se desenvolverem no mundo com as

suas  complexidades  e  exercerem  a  cidadania,  fazendo  uso  de  diferentes  linguagens,

conhecimento das ciências e dos progressos educativos que favoreçam o desenvolvimento do

indivíduo e do país. Usam o aprender a aprender.
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A educação superior é destinada aqueles que concluíram a educação secundária e pode

ser  cursada  nos  institutos  superiores  tecnológicos  ou  nas  universidades.  Esses  institutos

tecnológicos oferecem cursos de três anos e emitem um certificado de formação técnica. De

acordo  com  o  Ministério  da  Educação  peruano,  a  educação  superior  está  voltada  ao

desenvolvimento e à formação dos jovens para o setor produtivo, principalmente aos setores

que favorecem o crescimento econômico do país.

A educação profissional peruana está muito vinculada à aquisição de saberes para o

mercado e para as demandas globais,  estabelecendo parcerias  principalmente  com o setor

privado. De acordo com a Agência CNI de Notícias,  a relação entre o Brasil  e o Peru se

mostra  fortalecida  em função das  parcerias  comerciais  entre  os  países.  De acordo com o

Ministério das Relações Exteriores,  entre 2009 e 2013, o intercâmbio comercial brasileiro

com o país cresceu 98,6%, de US$ 1,97 bilhão para US$ 3,92 bilhões. 

A parceria com o Instituto Federal de Brasília ocorreu no âmbito do intercâmbio e das

experiências nas áreas de formação para língua espanhola e da gastronomia. A parceria deu

ênfase  aos  aspectos  culturais  do  país  peruano  como forma de  aprimorar  a  formação  dos

estudantes de Letras Espanhol e dos estudantes do curso técnico em Cozinha.

O  sistema  educacional  do  Suriname  recebe  fortes  influências  do  período  de

colonização holandesa. A educação é obrigatória e gratuita até os doze anos de idade. Os

dados sobre as taxas educacionais do Suriname não são oficializados,  mas divulga-se que

mantém um padrão de qualidade em função do processo colonizador da Holanda.

No  âmbito  da  educação  profissional,  o  Instituto  Federal  de  Brasília  celebrou  um

acordo  com  o  Polytechnic  College  Suriname  para  a  oferta  do  curso  de  Português  para

Estrangeiros  na  modalidade  a  distância.  Além  do  curso  de  português,  há  a  previsão  de

intercâmbio de estudantes surinameses para os cursos de graduação do eixo  tecnológico de

Infraestrutura e Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Brasília.

A  parceria  com  o  Suriname  é  compreendida  no  âmbito  do  IFB  como  forma  de

apresentar e divulgar a prática do próprio instituto a um país que vê no Brasil a possibilidade

de ser cooperado e encontrar novas formas de trabalho, razão pela qual o curso de português é

estabelecido como prioridade no conjunto das metas do acordo.
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6 Considerações Finais

Observamos  que  a  internacionalização  é  uma  tendência  das  novas  políticas

educacionais, fruto do desenvolvimento dos processos de globalização e que no contexto da

educação profissional vem se constituindo como estratégia para o crescimento econômico,

considerando  a  formação  para  o  trabalho  a  partir  da  lógica  das  competências  e  da

individualização da formação do trabalhador.

De acordo com o objetivo  do  presente  artigo,  identificamos  e  analisamos  as  duas

parcerias do Instituto Federal de Brasília com países da América Latina: Peru e Suriname.

Nesses países, a educação profissional está alinhada às demandas do setor produtivo, sendo

que no Peru é destacada a parceria com instituições privadas que movimentam a economia do

país. No Suriname, observamos a partir do acordo firmado com o Instituto Federal de Brasília

que a educação profissional do referido país busca no Brasil novas experiências de inovação e

intercâmbio  cultural,  sobretudo a  partir  da  demanda de ensino  da  língua  portuguesa  para

estrangeiros.

Apesar  da  explícita  orientação  de  fomentar  parcerias  e  acordos  com os  países  da

América Latina, consideramos que o número ainda pode melhorar, no sentido de fortalecer e

trocar experiências com países que, historicamente, apresentam semelhanças na constituição

da relação educação e trabalho com o Brasil.

Evidenciamos que a agenda política para educação profissional caminha na direção da

lógica das competências, dando ênfase à formação pragmática e individualizada. Contudo, o

Brasil tem nos Institutos Federais a possibilidade de reinventar a educação profissional, sendo

preciso agir frente às determinações dos organismos internacionais e das agendas neoliberais

de produção de políticas educacionais que revelam a continuidade da dualidade dos processos

educativos.

2981



Referências 

AFONSO, Ismália. Senai inaugura centro tecnológico no Peru que ajudará o país a 

cumprir o protocolo de Quioto. Disponível em: 
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2015/03/senai-inaugura-centro-
tecnologico-no-peru-que-ajudara-pais-a-cumprir-protocolo-de-quioto/. Acesso em 20 de 
janeiro de 2018.

BASH, Leslie. Educação, emprego e treinamento profissionalizante. In: Educação 
comparada: panorama internacional e perspectivas; volume um / organizado por Robert 
Cowen, Andreas M. Kazamias e Elaine Ulterhalter. – Brasília: UNESCO, CAPES, 2012.

BRASIL. Política de Relações Internacionais dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia. Brasília, 2009.

BRASIL. IFB tem trinta alunos do Suriname se preparando para estudarem no Brasil. 
Disponível em: http://www.ifb.edu.br/reitori/16016-ifb-tem-30-alunos-do-suriname-se-
preparando-para-estudarem-no-brasil. Acesso em 20 de janeiro de 2018.

BENDRATH, Eduard Angelo. GOMES, Alberto Albuquerque. Estado, políticas públicas e 
organismos internacionais: a educação no foco do debate. InterMeio: Revista do Programa 
de Pós-Graduação em Educação. Campo Grande, MS, v.16, n.32, p. 157-171 -  jul/dez. 2010

FERRARI, Mari. A internacionalização dos Institutos Federais: um estudo sobre o acordo 
Brasil-Canadá. Revista Educação e Sociedade, Campinas, v.36, n.133, p.1003-1019, 
out/dez.2015

HADDAD, Sérgio (Orgs.) Banco Mundial, OMC e FMI: o impacto nas políticas 
educacionais: Cortez, 2008.

KARATZIA-STAVLIOTI, Eleni. LAMBROPOULOS, Haris. Educação e Desenvolvimento 
Econômico: avaliações e ideologias. In: Educação comparada: panorama internacional e 
perspectivas; volume um / organizado por Robert Cowen, Andreas M. Kazamias e Elaine 
Ulterhalter. – Brasília: UNESCO, CAPES, 2012.

SAVIANI, Demerval. Trabalho e Educação: fundamentos ontológicos e históricos. 
R.Brasileira de Educação, v. 12, n. 34, jan./abr. 2007.

SAVIANI, Demerval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2011.

SHIROMA, Eneida Oto. Política Educacional. Rio de Janeiro: Lamparina, 2011.

2982

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2015/03/senai-inaugura-centro-tecnologico-no-peru-que-ajudara-pais-a-cumprir-protocolo-de-quioto/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2015/03/senai-inaugura-centro-tecnologico-no-peru-que-ajudara-pais-a-cumprir-protocolo-de-quioto/
http://www.ifb.edu.br/reitori/16016-ifb-tem-30-alunos-do-suriname-se-preparando-para-estudarem-no-brasil
http://www.ifb.edu.br/reitori/16016-ifb-tem-30-alunos-do-suriname-se-preparando-para-estudarem-no-brasil


SILVA, Maria Abádia. Intervenção e consentimento: a política educacional do Banco 
Mundial. Campinas, SP: Autores Associados/Fapesp, 2002

TROJAN, Rose Meri. Estudo comparado sobre políticas públicas educacionais na 
América Latina e as influências dos organismos internacionais. RBPAE- v. 26, n.1, p.55-
74, jan/abr. 2010

2983



 
 

 

A IMPLANTAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES E BASES (LDB) NO GOVERN O DE 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO E OS DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO.  

 

RESENDE, Jacione Aparecida Cabral. Mestranda em História/ UFU. Linha de Pesquisa 

Trabalho e Movimentos Sociais. Bolsista da Capes. jacirezendecabral@gmail.com 

MORAIS, Sérgio Paulo. Doutor em História PUC/SP. Professor da Linha de Pesquisa 

Trabalho e Movimentos Sociais/ UFU. moraissp@yahoo.com.br 

 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

A proposta deste artigo é analisar as políticas educacionais do governo de Fernando 

Henrique Cardoso de Melo e a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 – Lei 9.394/96 

em um contexto de interferências neoliberais na política do país. Ele faz parte de um projeto 

maior, ainda não concluído, que é a dissertação de mestrado que está  em processo de escrita. 

Os caminhos e análises que constam aqui não são resultados, ainda estamos em processo de 

compreensão, análise das fontes bibliográficas e levantamento de dados para elaborar a escrita 

final. 

 
 
 LDB - caminhos, discussão e aprovação 

 

Os debates que envolveram a educação brasileira na década de 1990 e as políticas que 

foram implantadas no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) através da 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, lei 9.394/96 resultaram de um longo processo de 

discussão e elaboração de leis que estavam em curso desde os anos 80. O pós 1984 marcou o 

encerramento de um ciclo político no Brasil com fim da Ditadura Militar e que trouxe 

mudanças, propostas de alterações em todas as esferas, desde a econômica, passando pela 

política, social e chegando à educação. 

A mudança educacional na década de 1990 refletia o enfraquecimento da economia 

que assolava a nação e países vizinhos. Os anos de 1980 foram marcados por uma grave crise 

econômica em toda a América Latina devido aos endividamentos contraídos pelos dirigentes 

das nações e, perante o enfraquecimento da economia norteamericana, desencadeou a 

diminuição de investimentos na área financeira, congelamento de salários, queda na geração 
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de empregos, insatisfações sociais, aumento da diferença entre pobres e ricos, por essas e 

outras, a década de 1980 foi chamada pelos economistas como a “década perdida”. A partir de 

1986 o cenário nacional refletiu os interesses das várias esferas da sociedade quando 

iniciaram as discussões, os debates e embates para a elaboração da nova Constituição 

Brasileira. Segundo Vieira (2000)  

 

Não é dos escritórios da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, que 
brotam os sonhos, mas de uma sociedade civil que pulsa e se organiza, 
visualizando na proposta de uma Assembleia Constituinte Nacional o 
caminho para fazer nascer uma sociedade, em seu interior, uma 
educação também nova. (VIEIRA, 2000, p.54). 
 

Este movimento refletiu o momento pelo qual os educadores se organizaram para 

debaterem em conjunto com a sociedade civil, leis para a educação a partir de uma nova LDB. 

A última LDB havia sido aprovada em 1961 foi considerada ultrapassada para o momento da 

redemocratização e por isso requeria mais atenção e diálogo em relação aos planos 

educacionais, ressaltando que os interesses em voga eram variados. Oliveira (1997) aponta 

alguns grupos já formados na década anterior e que participaram das discussões em torno de 

novos rumos para a educação e formação do cidadão. 

 
No plano educacional, os anos 80 iniciam-se com a formação de 
entidades que congregam os educadores: ANPEd (Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação), criada em 
1977, CEDES (Centro de Estudos Educação e Sociedade), 
constituído em 1978, e ANDE (Associação Nacional de Educação), 
criada em 1979. Além disso, formam-se associações, transformadas 
posteriormente em sindicatos, aglutinando em âmbito nacional 
professores dos diferentes níveis de ensino e os especialistas em 
educação. (OLIVEIRA, 1997, p. 817). 
 

A autora também aponta alguns dos principais políticos que se organizaram em apoio a 

sociedade civil como: Otávio Elízio, Jorge Hage, F lorestan Fernandes, Ubiratan Aguiar para 

analisarem a proposta enviada pelo  professor Demerval Saviani ao Congresso intitulada 

como “contribuição à elaboração da Nova LDB – um início de conversa” com pontos 

considerados importantes para a melhoria educacional do país. Em entrevista publicada na 

revista Pró-posições da Unicamp afirmou que seu texto enviado aos congressistas “não era 

um texto conclusivo (...). Pensava em produzir um artigo em que colocaria certas questões, 

chamaria a atenção para a importância da LDB”. (SAVIANI, 1988, apud Oliveira, 1997). 
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O projeto de uma educação no Brasil sempre esteve na pauta de discussões para 

elaborações de propostas que pudessem valorizar e fazer com que o processo educativo 

evoluísse. Na década de 1980, com este anseio de discutir a educação foram feitos diversos 

congressos como a Conferência Brasileira de Educação (CBE) ocorrida na seguinte ordem: 

1980 em São Paulo, 1982 em Belo Horizonte, 1984 em Niterói, 1986 em Goiânia, 1988 em 

Brasília e 1991 em São Paulo. (OLIVEIRA, 1997).  

Segundo Oliveira (1997) a Conferência ocorrida em Goiânia se destacou, pois a partir dela 

foi enviado ao Congresso Nacional Brasileiro um conjunto de propostas apontadas pelos 

educadores por meio de um documento chamado de Carta de Goiânia e que mais tarde, 

somente no governo de Fernando Henrique Cardoso, resultou na nova LDB aprovada em 

1996. (OLIVEIRA, 1997, p.817).  A partir da Conferência em Goiânia, foi elaborada a Carta 

de Goiânia que constou vários itens direcionados para a educação. No ano seguinte, em 1987 

foi lançado oficialmente em Brasília no dia 05 de abril, o Fórum Nacional em Defesa da 

Escola Pública (FNDEP) com a Campanha Nacional pela Escola Pública e Gratuita 

acompanhada de um Manifesto em Defesa da Escola Pública e Gratuita. O Fórum alcançou 

grande destaque devido à sua importante atuação no processo de elaboração da Constituição 

Brasileira. 

Para Bollmann e Aguiar (2016), a função desempenhada pelo FNDEP no cenário 

educacional era: 

Manter as organizações coesas em torno da luta pela escola pública, 
reivindicando o financiamento público exclusivo para as instituições 
públicas de ensino, que, por meio do amplo e profundo 
questionamento da estrutura capitalista procurava manter vivo o 
debate ideológico entre o público e o privado na educação brasileira. 
(BOLLMANN e AGUIAR, 2016, p. 412). 
 

O FNDEP originou-se num contexto de interesses distintos para as propostas de leis 

que seriam criadas para a educação a partir das Conferências que vinham sendo elaboradas 

como, por exemplo, a Conferência de Goiânia. Segundo Oliveira (1997) no documento 

produzido pelos educadores como resultado final da Conferência de Goiânia, foram elencados 

vários pontos importantes com vistas a atender as reivindicações dos debatedores, como: 

Educação gratuita e laica nos estabelecimentos públicos de ensino e 
em todos os níveis; ensino fundamental e obrigatório com oito anos de 
duração; funcionamento autônomo e democrático das universidades; 
recursos públicos destinados exclusivamente às escolas públicas; 
garantia pelo Estado à sociedade civil do controle da execução da 
política educacional em todos os níveis, através de organismos 
colegiados democraticamente construídos. (OLIVEIRA 1997, p. 817).  
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Para Oliveira (1997) as propostas foram enviadas ao Congresso em um momento 

importante devido ao movimento de redemocratização que estava em desenvolvimento, com 

vistas para a elaboração de uma nova constituinte para a nação, favorecendo desse modo a 

aplicação de tais propostas, transformando-as em leis. Entretanto, nem tudo saiu como se 

esperava, a proposta foi cada vez mais adiada, em alguns momentos votada, mas sempre 

apresentando  algum empecilho e com isso era preciso um pouco mais de prazo para a 

revisão. O percurso foi espinhoso, vários interesses estavam em jogo, alguns dos políticos 

envolvidos apoiavam a iniciativa de uma nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB), outros não.  

Na análise de Frigotto (1995), o processo lento no contexto da elaboração da LDB foi 

desencadeado pelo “atraso da fração mais numerosa da burguesia e os dilemas dos setores 

mais avançados desta mesma burguesia. O peso dos parlamentares de tradição oligárquica 

barraram avanços mais significativos”. (FRIGOTTO, 1995, p.54)  

As propostas educacionais contidas no novo projeto processo de uma nova LDB  

pretendiam mudar, de certa forma, os caminhos educacionais por meio de investimentos em 

escolas públicas  acabou desencadeando insatisfações e apreensões por parte da elite dirigente 

do país. Essa elite que estava e está acostumada com uma educação voltada para formar os 

seus, acabou e acaba sendo resistente às mudanças. (FRIGOTTO, 1995). 

O governo de Fernando Collor de Melo não alcançou grandes avanços  políticos. A 

gestão federal foi marcada por discursos vazios, com uma política econômica aparelhada às 

ideias neoliberais, sua breve administração não priorizou a área educacional. O pouco que se 

propôs de investimentos na área educacional resumiu-se em:  

Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania – PNAC, de 
setembro de 1990; o Programa Setorial de Ação do Governo Collor na 
Área da Educação 1991-1995, de dezembro de 1990; e Brasil: um 
projeto de reconstrução nacional, de fevereiro de 1991. (VIEIRA, 
2000, p. 91). 
 

  As propostas citadas acima representaram a tentativa de viabilizar a elaboração de um 

projeto de educação para o país. Vieira (2000) caracterizou-os como “intenções 

governamentais”, considerando que as intenções apontadas pela autora como propostas 

educacionais do governo Collor foram reflexos diretos da Conferência de Jomtien, ocorrida 

em março de 1990 na Tailândia, podemos afirmar que tais intenções surgiram em um 

momento em que todas as atenções da comunidade educacional mundial estavam voltadas 

para a tentativa de combater o déficit educacional e elevados índices de analfabetismo como o 

que foi apresentado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância- UNICEF. 
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Na ocasião da Conferência reuniram-se vários representantes tanto de países 

desenvolvidos quanto de países em desenvolvimento para discutirem propostas que pudessem 

melhorar o cenário educacional das nações participantes. No levantamento feito pelo Unicef 

(1990) e apresentado durante a Conferência, números alarmantes referentes a falta de acesso à 

educação  foram apresentados aos participantes. Segundo análise feita pela instituição, no 

mundo, às vésperas do novo milênio havia um enorme contingente de crianças e adultos sem 

o acesso à educação, resultando em: 

mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são 
meninas, não têm acesso ao ensino primário; mais de 960 milhões de 
adultos – dois terços dos quais mulheres são analfabetos, e o 
analfabetismo funcional é um problema significativo em todos os 
países industrializados ou em desenvolvimento; mais de um terço dos 
adultos do mundo não têm acesso ao conhecimento impresso, às novas 
habilidades e tecnologias, que poderiam melhorar a qualidade de vida 
e ajudá- los a perceber e a adaptar-se às mudanças sociais e culturais; e 
mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguem 
concluir o ciclo básico, e outros milhões, apesar de concluí- lo, não 
conseguem adquirir conhecimentos e habilidades essenciais. 
(UNICEF, 1990). 
 

Como participante da Conferência, foi estabelecido ao Brasil a elaboração de 

propostas que enfatizassem o investimento em educação por meio de  iniciativas que 

favorecessem a redução do analfabetismo e aumentassem o acesso de crianças e jovens aos 

níveis de ensino, principalmente ao ensino fundamental.  Segundo Madeira (1992), o 

analfabetismo do final da década de 1980 e início da década de 1990, foi marcado pela 

condição estrutural da sociedade que excluiu uma grande parcela da população ao negar o 

acesso a uma educação de qualidade, garantida a todos.  

 

Constatam-se os baixos níveis de escolarização da mão-de-obra, na 
força de trabalho, e, numa sombria prospectiva diacrônica, divulga-se 
que contamos com uma população de 7 a 8 milhões e 500 mil crianças 
excluídas do acesso à escola, sem falar nos imensos contingentes dos 
que são expurgados dela através do desperdício escolar (abandono ou 
evasão).Estas condições educacionais da sociedade devem colocar-se 
no contexto das condições sociais da educação, o que se faz em uma 
análise histórico-estrutural. Com efeito, o fenômeno do analfabetismo 
não pode ser tomado fora de seu contexto estrutural. Ele é um 
indicador da exclusão que a sociedade faz das massas, no tocante à 
sua participação na posse dos bens materiais e simbólicos, 
significando a marginalização social de largos segmentos da 
população.  (MADEIRA, 1992, p.52). 
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A proposta de facilitar e modernizar o acesso a educação reafirmou o compromisso 

que o governo Collor havia estabelecido com as agências internacionais, principalmente o 

 Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, pela ocasião da 

Conferência de Joimtien. A partir dela, os planos voltados para a educação tiveram como 

pretensão criar leis para atendessem às regras impostas pelas organizações internacionais.  

Entretanto, no ano de 1992, o presidente Fernando Collor deixou o cargo devido 

acusações de corrupção em seu governo. Seu substituto, o vice Itamar Franco (1992-1994), 

governou o país por mais dois anos, até completar o tempo necessário para as novas eleições. 

Com o objetivo de retirar o país da crise econômica e política desencadeada pelo processo de 

impeachment do governo Collor, o novo presidente Itamar Franco formou uma equipe, como 

por exemplo, o senador Fernando Henrique Cardoso para Ministro da Fazenda, que 

futuramente participaria da elaboração do Plano Real que prometia combater a inflação no 

país e, devido ao sucesso da política orçamentária, foi eleito o seu sucessor  de Itamar Franco 

na presidência de república em 1995. 

 Entre várias medidas políticas e econômicas, o governo de Itamar Franco investiu na 

área educacional através do Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003). O Plano 

Decenal foi elaborado com a intenção de alavancar a educação voltada para o ensino 

fundamental dos anos iniciais de formação do aluno e como política de combate ao 

analfabetismo e evasão escolar que estavam em discussão desde o final da década de 1980 e 

início dos 90, quando ocorreu a Conferência na Tailândia. Para Yanaguita (2008) o plano em 

questão seria uma forma de justificativa do governo federal aos demais países que 

participaram da Conferência, tentando com isso firmar sua posição de uma nação disposta a 

enfrentar suas mazelas educacionais. 

A partir de um olhar mais aprofundado do que estava em jogo na política brasileira do 

final da década de 1980 e início dos anos 1990, podemos perceber que a necessidade de 

investimento na educação tomou proporções políticas e econômicas com vistas a atender às 

demandas de um mercado global que carecia de força de trabalho com mínima formação e de 

um Estado que precisava desenvolver sua economia para a competitividade com outros 

países. A partir de tais demandas, Albuquerque (1993) nos apresenta o que foi chamado de 

“modelo bidirecional de mercado”, levando a uma fusão econômica através de cinco modelos: 

 
 1) da reestruturação industrial e 2) da aceleração do progresso 
técnico-científico. E nele se integram, conferindo- lhe a necessária 
abrangência, investimentos maciços em capital humano, em particular 
na 3) educação para a modernidade, 4) estreita articulação com a 
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matriz internacional de conhecimento e com a economia global, e 5) o 
aperfeiçoamento político- institucional. (ALBUQUERQUE, 1993, 
p.64). 

 

As medidas estabelecidas recentemente no plano educacional  têm raízes em períodos 

anteriores, cujas políticas educacionais impactaram duramente a educação e ainda precisam 

ser mais avaliadas. Dessa forma é necessário entender as bases das transformações para 

conseguir estabelecer nexos plausíveis entre o passado mais recente e o presente.  

Em 1995, Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi eleito presidente da república. Seu 

governo foi marcado pela valorização da moeda devido ao Plano Real que criou quando foi 

ministro de Itamar Franco. Sua política foi caracterizada pela implantação de práticas 

neoliberais no país, por meio de várias privatizações de empresas estatais, aproximação com  

agências internacionais como o FMI e o BIRD.  

Além de impactos econômicos, estavam em curso a discussão as mudanças na 

educação. Segundo Dagmar Zibas (2005), uma estudiosa na área da educação que analisa as 

mudanças promovidas pelo governo neste período e as medidas implantadas na área 

educacional, mais especificamente a curricular, afirma que: 

 

A mobilização para uma nova LDB acontecia concomitantemente a 
grandes mudanças nas relações de força no âmbito internacional. A 
débâcle do socialismo real e o consequente fortalecimento da 
hegemonia norte-americana trouxeram a consolidação da influência de 
organismos internacionais na construção das políticas nas mais 
diversas regiões do mundo. Com respeito à América Latina, 
multiplicaram-se os documentos das agências multilaterais, 
principalmente aqueles elaborados pela CEPAL e pelo Banco 
Mundial, os quais, com algumas diferenças de abordagem ou de 
ênfase, com análises mais focais ou mais amplas, faziam críticas 
contundentes ao papel tradicional do Estado na educação latino-
americana e propunham mudanças importantes nessa área. O suposto 
sucesso do modelo chileno de financiamento público de escolas 
privadas tornou-se, nos meados da década de 1990, o leitmotiv dos 
defensores da reforma. (ZIBAS, 2005, p.1070).  

 

A experiência neoliberal chilena, a crise da década de 1980 com o colapso do mundo 

socialista, o fortalecimento do capitalismo mundial, as mediações das agências internacionais, 

foram conjunturas que favoreceram interferências não só nas esferas econômicas e políticas, 

mas também na educacional. No Brasil, tivemos a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) em 1996, com novas propostas elaboradas para a educação, contudo essas 
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mostraram-se fortemente comprometidas com ações de política internacional que 

orquestraram uma ordem econômica específica para países da América Latina.  

As agências internacionais como FMI e Banco Mundial, interferiram diretamente nas 

políticas implantadas nos países da América Latina e no Brasil. Segundo Marcelo Andreoli 

(2002) estas políticas principalmente a do Banco Mundial tinham em linhas gerais:  

 

Reflexos diretos esperados pelo grande capital a partir de sua 
intervenção nas políticas educacionais dos países pobres, em linhas 
gerais, são os seguintes: a) garantir governabilidade (condições para o 
desenvolvimento dos negócios) e segurança nos países “perdedores”;  
b) quebrar a inércia que mantém o atraso nos países do chamado 
“Terceiro Mundo”; c) construir um caráter internacionalista das 
políticas públicas com a ação direta e o controle dos Estados Unidos; 
d) estabelecer um corte significativo na produção do conhecimento 
nesses países; e) incentivar a exclusão de disciplinas científicas, 
priorizando o ensino elementar e profissionalizante. (ANDREOLI, 
2002, p.3). 
 

A partir de tais afirmações, a conjuntura que estava sendo imposta ao país e à educação 

era a de uma dependência e falta de autonomia do Estado e de formação de força de trabalho 

profissionalizante, visando atender aos interesses do capital externo e das empresas 

internacionais que buscaram desarticular o senso crítico dos indivíduos. 

Um grande arcabouço de medidas sobre a educação foram estabelecidos por meio da Lei 

nº 9.394 de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Neste período 

também ocorreu a aprovação do novo Plano Nacional de Educação nº 10172, de janeiro de 

2001. A partir deste conjunto de leis, o Ministério da Educação pôde implantar as mudanças 

políticas e pedagógicas tanto no ensino infantil como no ensino fundamental, médio e 

superior. Segundo Ribeiro (2004) 

 

Nesse discurso que se constrói, forma-se modelos de professores, de 
alunos, de escola, de sociedade, de política, de disciplinas, de 
condutas. Produz-se sujeitos dotados de identidades que lhes são 
atribuídas (classe, gênero, etnia, nacionalidade). Nessa perspectiva, o 
currículo produz identidades e subjetividades determinadas. Ele não 
apenas representa, ele cria, constrói sujeitos. As propostas de 
modificações de um currículo têm conexões muito estreitas com o tipo 
de sociedade que se pretende formar. Inclusões e exclusões no seu 
texto implica, na maioria das vezes, inclusões e exclusões na 
sociedade. (RIBEIRO, 2004, p.82) 
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Se atentarmos para o fato que os países da América Latina estavam passando por 

democracias frágeis e consequentemente populações pouco organizadas, todas as mudanças, 

incluindo aquelas sobre a educação, realizadas sem uma discussão mais ampla desencadearia 

um vazio de respostas sobre a condução das alterações e os impactos delas advindo. Podemos 

indagar quais foram os pontos destacados que caracterizaram uma nova forma polít ico-

ideológica e quais foram as vantagens para o país com essa mudança educacional.  

 

 Por que elaborar uma nova LDB? 

 

O nosso foco de análise do governo de FHC se deu pelas suas políticas públicas 

voltadas para a área educacional culminando com o processo final de aprovação da LDB. 

Propusemos uma análise das mudanças educacionais advindas com a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, n. 9.394/96 observando quais os agentes que participaram 

de sua elaboração, seus interesses e ações e as implicações para a educação brasileira.  

 Uma breve avaliação das políticas educacionais do governo de FHC, traçando quais 

os caminhos foram desenvolvidos e anunciados até a conclusão da LDB em dezembro de 

1995 pode ser encontrado nas discussões elaboradas por Vieira (2000). Ela nos apresenta 

alguns pontos importantes para compreendermos o que estava sendo discutido, elaborado, 

pensado e traçado para o ambiente educacional. Vale ressaltarmos que a educação desde o fim 

da ditadura militar sofria coma falta de investimentos e atenção necessária ao setor.  

 Segundo Vieira (2000) entre os vários programas que foram discutidos, o “Mãos à 

Obra, Brasil” estava estreitamente ligado aos pontos defendidos pela Conferência Mundial 

Sobre Educação para Todos, de Jomtien, na Tailândia ao propor o combate ao analfabetismo e 

evasão social, além da marginalização da sociedade.  Analisando o próprio documento “Mãos 

à Obra, Brasil” (2008), na introdução, o discurso feito de FHC foi o de avaliar a condição do 

Brasil enquanto nação, em escala econômica de desenvolvimento, ao afirmar que “o Brasil 

não é mais um país subdesenvolvido. É um país injusto” (CARDOSO, 2008, p.02). A partir 

desta frase a conclusão que se chega é que o país cresceu economicamente em suas últimas 

décadas a partir do desenvolvimento industrial, o que favoreceu ascensão social de alguns 

grupos, mas não investiu em todas as esferas das camadas sociais, o que provocou “distorções 

graves e pagou-se um elevado preço social por esse salto qualitativo, o que hoje se expressa 

na pobreza e na marginalização de enormes contingentes populacionais” (CARDOSO, 2008, 

p.2). 
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 Como justificativa para promover o desenvolvimento do país, o documento “Mãos à 

obra, Brasil” pode ser considerado como uma carta de intenções de governo, com propostas 

de investimento em várias áreas para promover mudanças qualitativas na sociedade. Podemos 

considerar que este documento representou claramente a intenção de abertura da economia a 

outros países por meio de políticas voltadas ao neoliberalismo. Ressaltando que as ideias 

neoliberais começaram a chegar ao país durante o governo de Fernando Collor de Melo, mas 

sua aplicação foi mais discreta, diferente de gestão de FHC que atingirá as várias esferas da 

sociedade.  

  No programa “Mãos à Obra: Brasil” (CARDOSO, 2008) apresentam-se alguns 

pontos interessantes que reafirmam as intenções da política governamental em atrair o capital 

estrangeiro através de justificativas para o crescimento e desenvolvimento da economia:   

 
O projeto de um novo modelo de desenvolvimento deve ter, 
necessariamente, uma dimensão internacional. Isto porque a economia 
mundial é hoje, fundamentalmente, caracterizada pela 
internacionalização dos processos de produção e comercia lização: da 
matéria-prima à concepção do produto, da manufatura e decisões 
sobre o emprego de novas tecnologias e materiais às estratégias de 
marketing. Fluxos de capitais e de mercadorias, assim como a difusão 
de ciência e tecnologia, ultrapassaram, hoje,  todas as fronteiras 
nacionais e se tornaram em grande parte operações intra-empresas. 
Essas realidades não podem ser ignoradas. (CARDOSO, 2008, p.3). 

 

Como forma de alcançar o desenvolvimento econômico, atrair capital estrangeiro, 

alavancar a economia interna, melhorar a política externa de exportação dos produtos, fazer 

uma verdadeira mudança no país, o programa apresentou também as intenções com foco no 

investimento em educação, com vistas para transformar a sociedade. Tema importante e que 

ganhou destaque com a seguinte afirmação de FHC:  

 

O país terá de avançar – e muito – na reforma da educação e nos 
estímulos à ciência e tecnologia para que tenha condições de forjar um 
novo modelo de desenvolvimento, que gere empregos de qualidade 
superior, impulsione inadiáveis transformações sociais e alcance 
presença significativa na economia mundial. Para chegar a isso, será 
fundamental estabelecer uma verdadeira parceria entre setor privado e 
governo, entre universidade e indústria, tanto na gestão quanto no 
financiamento do sistema brasileiro de desenvolvimento c ientífico e 
tecnológico. (CARDOSO, 2008, p. 4). 
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 Ao atrelar desenvolvimento econômico ao apoio da iniciativa privada e  tecnologia, o 

governo necessitava  de investimentos  na área educacional para que alcançassem tais 

objetivos. Como justificativa para as parcerias entre público e privado foi necessário elencar 

os pontos negativos em que se  encontrava a educação no país através do documento “mãos à 

obra, Brasil proposta de governo” . Nele o ensino fundamental básico foi apontado como 

“caótico e ineficiente”; foram apresentados “problemas de acesso às escolas”; a evasão 

escolar “alunos que não terminam o ensino médio”; o fracasso da educação a partir do 

aumento dos índices de “repetência”, entre outros pontos. (VIEIRA, 2000). 

Como solução encontrada para tentar sanar os déficits educacionais, o governo propôs 

retirar das mãos da União o ensino básico passando para a gerência e administração dos 

“estados e municípios”, propondo uma redistribuição pela União de um salário-educação. 

Seria a solução para a educação o afastamento da União? Além da um incentivo por meio da 

assistência parcial à merenda escolar e ao material didático. No documento também foi 

sinalizado a preocupação com a melhoria da escola a partir do professor, por meio de 

formação, de ensino à distância, de treinamento de professores e diretores. Ademais houve a 

sinalização de rever o currículo do ensino fundamental, com a definição de conteúdos 

curriculares básicos. Segundo Vieira (2000) dentre as propostas citadas acima, muito se fala 

em ensino fundamental, mas o programa deixa transparecer certo desinteresse com o ensino 

médio.  

Fica um questionamento, por que os governos privilegiam algumas áreas do ensino em 

detrimento de outras? Quais interesses estão nas entrelinhas de seus programas? Por que 

investir mais em ensino fundamental, básico e não nas mesmas proporções ao ensino médio e 

superior? 

Nas análises de Michael W. Apple (1989) a educação não pode ser desassociada do 

controle do estado e de seus interesses ideológicos e mercadológicos. Não é simplesmente 

educar para formar cidadão, mas produzir “conhecimento técnico/administrativo [...] para 

expandir mercados, controlar a produção, o trabalho e as pessoas, produzir a pesquisa básica e 

aplicada exigida pela indústria e criar necessidades “artificiais” generalizadas entre a 

população”. (APLLE, 1989, p.37). 

Estaria aqui a possível resposta às questões elaboradas anteriormente. Programas 

governamentais que voltam suas atenções principalmente ao ensino fundamental favorecem o 

mínimo de instrução necessária a uma sociedade, mas não aprofunda o lado crítico, 

questionador tão comum entre os jovens e adolescentes. Não podemos deixar de reafirmar que 

as políticas voltadas à educação fundamental estão atendendo ás imposições feitas ao Brasil, 
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em 1990, durante a Conferência de Jomtien, na Tailândia. Como imposição para que o país 

começasse participar de uma agenda global, investir em educação era o ponto central, 

partindo desta imposição, os governos começam a discutir mais claramente a interferência do 

Estado na educação, por meio de seus programas. Podemos afirmar que se não fosse a 

participação do país nesta Conferência, acreditamos que pouco estaria sendo discutido pelos 

gestores, haja vista que a comunidade educacional estava articulando, desde 1988 uma nova 

LDB para o país. 

A partir do programa “mãos à Obra, Brasil: proposta de governo” foi elaborado o 

documento Planejamento Político-Estratégico (1995-1998) e segundo as interpretações de 

Vieira (2000) não foi mais do que uma reafirmação do programa citado acima como 

“prioridade no ensino fundamental e à escola; ênfase em questões de qualidade, eficiência, 

equidade, gestão e avaliação; papel do MEC e descentralização”. (VIEIRA, 2000, p. 185.). 

A imprensa neste momento em que se discutem os programas e intenções destinados à 

educação propostas pelo MEC, no governo FHC ganha destaque como agente “fiscalizador” 

diário das medidas e políticas que estavam sendo desenvolvidas1.  

 

 A Lei de Diretrizes e Bases – LDB e a elite brasileira 

 

Seguindo as análises de Frigotto (1994), percebe-se que uma parcela da elite brasileira, 

embora marcada pelo seu atraso devido à forte ligação com as oligarquias tradicionais, 

começou a defender a necessidade de rever o plano educacional para a formação de 

indivíduos capazes de acompanharem o desenvolvimento tecnológico ao passo dos países 

desenvolvidos, principalmente a partir da década de 1990, quando as ideias neoliberais 

encontraram no país um ambiente propício para a colocarem em vigência suas políticas. 

Perante tais afirmações existia um paradoxo visto que para atrair investimentos era necessário 

que o país oferecesse mão de obra capacitada para atender as demandas do mercado, mas os 

índices de analfabetismo e evasão escolar colocam o Brasil entre os países que menos 

investem em educação.  Diante deste desafio, a saída se daria através de uma educação que 

                                                                 
1 O editorial da Folha de S. Paulo do dia 07/02/95 apresentou  números vexatórios da educação brasileira ao 
compará-la com países da América Latina, denunciando a falta de investimentos. “Segundo estudo realizado pela 
Unesco, no vizinho Uruguai 94% terminam o primário; em Trinidad Tobago, 89%; na Venezuela, 86%; no 
México, 80%; no Paraguai, 70%; na Colômbia, 56%. Não é à toa que o Brasil amarga uma taxa de mais de 20% 
de analfabetos contra os 3,8% do Uruguai, 4,7% da Argentina, 9,9% do Paraguai, 10,7% do Peru, 12,5% do 
México e 13,3% da Colômbia.  [...] Se o Brasil quiser manter as esperanças de um dia tornar-se um país 
civilizado, precisa mudar, e com urgência, a situação do ensino público.” (FOLHA DE S. PAULO, 07/02/95, p. 
2). 
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formassem profissionais polivalentes, aptos a desempenharem várias funções exigidas pelo 

mercado. 

 

No campo da educação e formação, o processo de subordinação busca 
efetivar-se mediante a delimitação dos conteúdos e da gestão do 
processo educativo. No plano dos conteúdos, a educação geral, 
abstrata, vem demarcada pela exigência da “polivalência” ou de 
conhecimentos que permitam a “policognição”. (FRIGOTTO, 1994, 
p.52). 

 

Quando falamos de atraso de uma elite nacional, podemos nos referir ao caso 

específico, nosso estudo de caso que é projeto de Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que 

tramitou por um grande período no Congresso Nacional até ser aprovado pelo Senado em 

1996.  Segundo Bollmann e Aguair (2016), a elaboração de uma nova LDB estava na ordem 

do dia devido ao cenário de mudanças e transformações vividas no país,  

 

A elaboração, entre os anos de 1986 e 1996, de uma nova LDB, que 
culminou na aprovação da Lei n°9.394 de 1996, ocorreu em um 
contexto não sem contradições, mas de intensos embates político-
ideológicos, pois, mais que uma lei, estava em questão a construção de 
um projeto de sociedade, haja vista que no Brasil vivenciava-se um 
período pós-ditatorial, e a sociedade civil mobilizava-se para uma 
redemocratização do País. (BOLLMANN E AGUAIR, 2016, p. 409). 
 

Ou seja, as mudanças na educação estavam sendo discutidas desde a promulgação de 

Constituição de 1988, propunham novas leis através de uma nova LDB que fosse capaz de 

transformar os rumos educacionais, mas que não encontrava um caminho fácil para sua 

aprovação, caminhava a passos lentos. A partir das afirmações de Dantas (2017 ) podemos 

compreender melhor o cenário no qual os políticos discutiam e defendiam seus interesses.  

 

O projeto original da LDBEN, influenciado pelas demandas 
democratizadoras do final da década de 1980, encaminhava-se para 
uma proposta de viés conservador, motivada pela ascensão de outros 
sujeitos sociais e por uma nova correlação de forças políticas. 
Resultado de uma ampla discussão nacional, a nova LDBEN – que 
apresentava inúmeros títulos, artigos, parágrafos e alíneas em seu 
projeto de origem – compôs-se, em sua estrutura final, em uma lei 
minimalista, bastante flexível e “mais indicativa do que prescritiva. 
[Tratava-se] de uma lei, que [deixava] muita coisa em aberto, 
aparentemente para viabilizar as ações do MEC, cujo papel é 
reforçado em face das atribuições que a lei confere à União” 
(SAVIANI, 1999, apud DANTAS, 2017, p, 11).  
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Com a nova LDB novos rumos foram traçados para a educação no país. Englobando 

os seguintes ensinos: básico – fundamental e médio e superior. Pela avaliação de Cury (2008) 

a atenção dada ao ensino básico demonstrou um avanço para a educação como um todo haja 

vista que ela é a base para os demais níveis de formação.  

 
A educação básica é um conceito mais do que inovador para um país 
que, por séculos, negou, de modo elitista e seletivo, a seus cidadãos, o 
direito ao conhecimento pela ação sistemática da organização escolar. 
Resulta daí que a educação infantil é a raiz da educação básica, o 
ensino fundamental é o seu tronco e o ensino médio é seu acabamento. 
É dessa visão holística de “base”, “básica”, que se pode ter uma visão 
conseqüente das partes. (CURY, 2008, p.294). 

 

Por meio de debates, diálogos, conferência, congressos para apontar as mudanças 

necessárias na área educacional, a LDB foi aprovada no primeiro mandato do governo de 

FHC, em 1996. Dantas (2017) avalia que sua aprovação se deu por meio de interferências 

internacionais que permeavam o momento histórico do país.  Ela representa as ideias 

neoliberais que estavam sendo implantadas não só no Brasil como na América Latina. 

 

Deste modo, a Lei 9.394/1996 foi aprovada no interior das reformas 
do Estado Nacional, promovidas pela primeira gestão do governo  
Fernando Henrique Cardoso (1995-1998). Para Cardoso (1998), estas 
reformas estariam vinculadas a uma estratégia política em que a ação 
pública substituiria a ação estatal. Em outras palavras, Cardoso 
defendia a diminuição do Estado, comumente identificado como 
Estado Neoliberal. Neste sentido, o Estado teria uma administração 
mais ágil, pois o modelo paternalista, interventor e regulador da 
economia – em uma menção ao período varguista – não caberia em 
um mundo cada vez mais globalizado. (DANTAS, 2017, p.11). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 

Diante dos apontamentos não chegamos a uma conclusão e estamos cientes que vários 

questionamentos ainda não foram esclarecidos. Sabemos que a conjuntura política do nosso 

país hoje é de desafios, principalmente, na esfera educacional devido a várias tentativas de 

desestruturação das políticas vigentes e ao propormos  um entendimento, uma  compreensão 

de como foram organizadas, discutidas e colocadas em práticas as leis que resultaram da LDB 
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9.394/96 que mudaram os rumos  educacionais  no final da década de 1990 podem talvez  nos 

ajudar a compreender os interesses que permeiam as mudanças de hoje.  

As políticas governamentais se articulam em um processo de aproximação e aceitação 

das interferências de outros países em suas formas de gestão, através de sua economia, 

cerceado a sociedade como um todo. Com várias interferências externas, as ações 

educacionais também passam por formatações ao se verem fundamentadas em um processo 

ideológico neoliberal sendo alvo de leis que visaram mudanças normativas e um 

realinhamento com a ideologia neoliberal vigente tanto no Brasil como na América Latina.  
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[GT 09 - Estado e Políticas Educacionais] 

 

OS PROJETOS EDUCACIONAIS EM DISPUTA NO BRASIL E O CONTEXTO 

INTERNACIONAL  

 

Cecília Carmanini de Mello1 
Joana D’Arc Germano Hollerbach2 

 

Resumo 

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

Palavras-chave: Educação. Eleições. Organismos Multilaterais. 
 

 

 

 

                                                           
1 Licenciada em História pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e mestranda no Programa de Pós-
Graduação em Educação da mesma Universidade. Trabalho realizado com o apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). E-mail: ceciliacarmanini@gmail.com. 
2 Doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); professora Adjunta II do 
Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Viçosa 
(UFV). E-mail: joana.germano@ufv.br. 

3001



 

 

1. Introdução  

 O presente artigo tem estreita relação com a minha pesquisa de mestrado que busca 

compreender como as recomendações de organismos multilaterais como o Banco Mundial e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) se relacionam com as políticas 

educacionais brasileiras para o Ensino Médio a partir de 2003, ano de início do governo Lula, 

até 2017, ano da última reforma do Ensino Médio. 

 Neste trabalho buscaremos problematizar as recomendações do documento “Reforma 

de la educación primaria y secundaria en América Latina” e as propostas dos candidatos à 

presidência em 2018 por meio de seus planos de governo. A escolha desse caminho se deveu 

às semelhanças observadas entre as orientações do documento e o que tem sido proposto para 

a educação. Dentre as recomendações encontramos a defesa da educação a distância para a 

educação básica, a progressão de professores na carreira pela competência medida por 

avaliações e índices como o IDEB e a política de vouchers. 

Dessa forma, achamos importante situar o que é proposto para a educação básica 

brasileira e o que é proposto a nível internacional, exemplificado pelo documento analisado, 

para que haja uma compreensão mais ampla do que temos vivido. 

O artigo será dividido em seções. A primeira trata sobre as recomendações do 

documento do BID, a segunda sobre as propostas dos presidenciáveis para a educação e por 

último as nossas considerações a respeito da relação entre as orientações internacionais e o 

proposto pelos candidatos para o Brasil. 

 

2. AS RECOMENDAÇÕES DO DOCUMENTO 

O documento “Reforma de la educación primaria y secundaria en América Latina y el 

Caribe” foi publicado em junho de 2000 pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID). 

Por meio deste documento, o BID salienta seus objetivos e seu histórico de atuação na 

área educacional, que vem desde 1965, mas que se intensificou a partir das décadas de 1980 e 

1990. Tal mudança se relaciona com a crise capitalista ocorrida a partir da década de 1970 

que, segundo Frigotto (2010), se diferencia da crise da década de 1930, sendo a mais recente 

estrutural e estabelecida, principalmente, contra as políticas intervencionistas colocadas em 

prática com vistas a controlar a crise de 1929. Segundo o BID: 

Para comenzar, debe decirse que la economía mundial ha pasado por enormes 
câmbios en los últimos 20 años y que éstos han hecho que la calidad de los sistemas 
educativos adquiera mayor importância para el desarrollo económico de las 
naciones. (BID, 2000, p. 6). 
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Essa importância que a qualidade dos sistemas educativos exercem sobre o 

desenvolvimento econômico está muito ligada às mudanças ocorridas no mundo do trabalho 

que Antunes (2005) demonstra ao analisar, a partir da década de 1980, o surgimento de novas 

modalidades de controle e processos de trabalho mais flexibilizados, sendo o Toyotismo o 

exemplo mais comum. Essa flexibilização leva à desarticulação dos trabalhadores e ao 

aumento da exploração e do controle por parte dos patrões. O autor entende que o Toyotismo 

está fortemente ligado à agenda neoliberal e que age na subjetividade do trabalhador e, 

consequentemente, nas suas formas de representação. 

A ideia de investimento em capital humano como motor de desenvolvimento 
econômico é uma determinada concepção de formação humana nos marcos restritos 
das necessidades de mercado. (...) no atual ciclo de globalização neoliberal, esse 
investimento é justificado pelo aumento da competitividade no mercado 
internacional e para gerar condições de empregabilidade. (MOTTA; FRIGOTTO, 
2017, p. 358). 
 

 O excerto acima trata da urgência da atual reforma do Ensino Médio, buscando 

compreende-la de forma mais ampla relacionando-a com as mudanças que a reforma quer 

estabelecer no currículo do ensino médio por meio da Base Nacional Comum Curricular e dos 

itinerários formativos. Os autores chamam atenção para a posição que o Brasil ocupa na 

divisão internacional do trabalho, representado, principalmente, pela exportação de 

commodities minerais e agrícolas e produtos com baixo valor tecnológico. Dessa forma, 

questionam a tese de que o pleno desenvolvimento econômico será alcançado investindo em 

tecnologia e na formação de trabalhadores mais qualificados, pois historicamente nossa 

economia demandou pessoas que fossem capazes de realizar trabalho simples. A perspectiva 

de qualidade da atual reforma baseada em índices obtidos pelo resultado PISA – Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos e pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

– IDEB, tem como finalidade formar um sujeito que saiba “ler, escrever, contar e ter noções 

básicas de ciências” (MOTTA; FRIGOTTO, 2017, p. 365).   

Na esteira do desenvolvimento tecnológico atrelado à economia, o documento foca nas 

tecnologias aplicadas à educação: 

El BID también apoyará una prudente pero intensa aplicación de la tecnología para 
expandir la cobertura y mejorar la calidad, especialmente a través de los médios de 
comunicación de masas (radio y televisión) así como por medio de programas piloto 
em el uso de computadoras y del Internet. (BID, 2000, p. 3). 
 

 Ao longo do documento a tecnologia aparece como forma de melhorar a qualidade do 

ensino, sem que seja explicado como fará isso. Ela é colocada como um valor em si, 
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independente do uso que farão dela. Mas quem define esse padrão de qualidade? São os 

estudantes? Os professores? Ou são os empresários da educação?  

Esse sentido vago do que seja qualidade também nos leva a reformas mal sucedidas 

como a recente reforma do ensino médio brasileiro. As medidas impostas implicam, dentre 

outros fatores, em ampliação da carga horária, estabelecimento de itinerários formativos, entre 

eles a formação técnica e profissional, e redução de conteúdos como história, geografia, 

filosofia e sociologia, que se tornariam obrigatórios apenas em 1.800 horas, carga horária 

prevista para os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular. Tal definição se encontra na 

redação do Art. 35-A da LDB (BRASIL, 2017), inserido pela Lei 13.415/17. A reforma 

pressupõe ainda a oferta de parte da carga horária a distância, a possibilidade de atuação de 

profissionais com notório saber no itinerário formação técnica e profissional e a parceria com 

o setor privado nesse mesmo itinerário.  

As orientações do BID são a favor de que o ensino médio seja ofertado pela iniciativa 

privada como forma de aliviar o gasto público oferecendo mais eficiência com relação aos 

custos e que devido à dificuldade em captar mais fundos públicos para a educação, apoiar a 

iniciativa privada seria uma forma de aumentar a equidade e eficiência. 

También puede reforzarse la educación privada, especialmente a nivel secundario, a 
fin de aliviar los gastos públicos. Esto, por supuesto, se llevaría a cabo con la 
condición de que la educación pública de buena calidad pueda estar también al 
alcance de los menos privilegiados. En Chile y Colombia existen sistemas de 
cupones, por médio de los cuales los estudiantes pobres puedan asistir a escuelas 
privadas. Una manera de fomentar estas prácticas es mejorando el acceso de las 
instituciones privadas a los mercados de crédito para obtener financiamiento para la 
construcción de escuelas. Con el mismo fin, el gobierno puede limitar la 
construcción de escuelas públicas en las localidades de clase media y alta. (BID, 
2000, p. 33). 
 

A política de vouchers largamente utilizada no Chile tem sido recorrente nas 

discussões sobre a educação brasileira. O partido Novo é um dos principais defensores dessa 

medida para toda a educação básica. Segundo Freitas (2012), a concessão de vouchers 

funciona como uma estratégia de desresponsabilização do estado pela educação pública. 

Ao longo do documento dois pontos se relacionam diretamente com a conjuntura 

atual. O primeiro se refere ao financiamento da educação superior: 

A pesar de que en América Latina el acceso a la educación primaria es casi universal 
y la enseñanza secundaria se ha expandido rápidamente, el 20% de sus recursos 
públicos para educación todavía se destina al 5% de la población estudiantil total 
que asiste a las universidades. (BID, 2000, p. 12). 
 

 O segundo também: “En varios países, más del 30% del presupuesto educativo se 

destina a subvencionar la educación superior que beneficia mayormente a las clases media y 

alta” (BID, 2000, p. 33). 
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Usar o argumento de que a educação superior privilegia majoritariamente as classes 

média e alta é ignorar a democratização da universidade pública com as políticas de ação 

afirmativa que criaram o sistema de cotas. A universidade pública deve ser defendida e 

apoiada para que mais pessoas tenham acesso, pois ainda temos uma demanda muito superior 

à oferta. É preciso que haja ações conjuntas para a educação básica e a educação superior. O 

fortalecimento e melhoria da escolarização básica torna possível a chegada de mais pessoas às 

universidades. Ou àqueles que não desejam avançar na escolarização, possam sair do ensino 

médio com uma formação ampla capaz de formar sujeitos críticos e autônomos. O documento 

à qual as citações acima fazem parte foi produzido em 2000, antes das cotas, mas 

infelizmente, os argumentos do documento ainda são utilizados. 

A equipe do presidente eleito no dia 28 de outubro, Jair Bolsonaro, defendeu a 

cobrança de mensalidades de estudantes de renda mais alta, sendo que os recursos 

arrecadados formariam um fundo para financiar as vagas de estudantes carentes. Segundo o 

Estado de S. Paulo, a proposta da equipe do candidato toma por base os estudos feitos pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que demonstra que o 

investimento em educação superior é o triplo do investido na educação básica. A proposta 

também pode ser justificada pelas recomendações feitas pelo Banco Mundial em documento 

publicado em 2017, intitulado “Um ajuste justo – propostas para aumentar eficiência e 

equidade do gasto público no Brasil” em que se argumenta que o modelo de ensino superior 

gratuito é insustentável. 

Não nos surpreende a influência do Banco Mundial (BM). Segundo Kruppa (2001), de 

acordo com os documentos do Banco, o Ensino Médio deveria, preferencialmente, ser 

ofertado pela iniciativa privada, com oferta eventual de bolsas de estudos para os estudantes 

considerados mais capazes. Percebemos que há uma confluência de orientações entre Banco 

Mundial, BID e os que se candidatam a dirigentes do país. 

O segundo ponto que merece atenção pela sua relação com a nossa conjuntura são as 

condições de trabalho docente: 

Las personas calificadas para desempeñarse como maestros de enseñanza secundaria 
cuentan con amplias oportunidades de empleo en otros sectores. Por este motivo es 
sumamente importante establecer incentivos para atraer personas altamente 
calificadas a la docencia. Por ejemplo, la alta demanda de trabajadores con 
conocimientos de computación hará particularmente difícil el reclutamiento de 
profesores de matemáticas. Pero puede ser contraproducente el aumento de salarios 
sin aumentar a su vez las responsabilidades profesionales y la rendición de cuentas 
de los docentes a este nivel. Las instituciones y facultades de adiestramiento docente 
deben recibir atención especial ya que son esenciales para el futuro económico de 
cada país. Las instituciones de adiestramiento docente para la enseñanza secundaria 
deben poner un énfasis mayor en el conocimiento de la materia y asegurar que todos 
los maestros tengan conocimientos prácticos de tecnología. (BID, 2000, p. 29) 
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Nesse excerto percebemos a preocupação com o uso de tecnologias em sala de aula 

pelos professores, já que é essencial que eles tenham conhecimentos acerca disso, e a 

cobrança do profissional. A profissão docente é desprestigiada, tem baixa remuneração, apesar da 

alta carga horária e sofre pressões constantes acerca da qualidade de seu trabalho e de como esse 

trabalho tem sido feito.  

No quesito qualidade e aprendizagem dos alunos, apesar de complexo, pois é difícil chegar a 

uma definição do que seja qualidade, as avaliações padronizadas são utilizadas para medir e 

determinar os índices de qualidade e apontar melhorias e quedas de desempenho. Segundo o 

BID essa é a forma mais eficaz de medir o rendimento dos estudantes e diagnosticar o que 

precisa ser modificado através de reformas educativas. Segundo Akkari (2011) a difusão de 

avaliações internacionais tem crescido muito nos últimos quarenta anos, especialmente em 

Matemática, Ciência e Leitura. Essa internacionalização deve muito ao papel desempenhado 

pelas agências multilaterais como Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial 

(BM), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) responsável pelo Programa Internacional de Avaliação 

de Alunos (PISA), do qual o Brasil participa desde 2000. Segundo Freitas (2012, p. 386) as 

avaliações mexem “com a vida de alunos, professores, pais e gestores”. Uma consequência 

disso é o estreitamento curricular, ou seja, os alunos precisam aprender aquilo que é cobrado 

na avaliação porque é desse bom desempenho que os professores e as escolas podem 

conseguir bônus nos salários e mais financiamento.  

O documento trata da educação primária e secundária, mas em nossa análise vamos 

nos ater ao que é apresentado sobre o ensino secundário: 

El resultado es que, en la mayoría de los países de la región, la estructura tradicional, 
el curriculum y el enfoque de la educación secundaria son obsoletos. No se cuenta 
con uma educación académica sólida que sea compatible con las necesidades de la 
sociedad moderna ni se está preparando adecuadamente a todos los estudiantes para 
entrar al mercado laboral. El número de materias es excesivo, lo cual hace difícil 
profundizar en ellas y desarrollar habilidades. (BID, 2000, p. 25). 
 

O grande número de disciplinas é uma das justificativas da reforma do Ensino Médio 

brasileiro. Segundo seus defensores, o estudante deve decidir qual área do conhecimento quer 

estudar. Entretanto, entendemos que isso empobrece a formação educacional, explicitando a 

dicotomia do ensino brasileiro. Tal reforma está sendo implementada nas escolas públicas, 

que poderão oferecer o itinerário que for melhor de acordo com seu quadro de professores, 

entretanto, as escolas vinculadas à rede privada poderão oferecer todos os itinerários 

formativos, mantendo a formação ampla dos alunos com vistas ao ensino superior. No Brasil, 
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a maioria dos estudantes do ensino médio estão matriculados na rede pública de educação, 

portanto serão esses os principais afetados pelo estreitamento do currículo. (MOTTA; 

FRIGOTTO, 2017, p. 362) 

Sobre a escola não conversar com a realidade do jovem e ter disciplinas demais, 

Ramos e Frigotto (2016, p. 42) fazem uma importante reflexão: 

Portanto, é preciso cautela com a ideia de que a escola não é atraente aos jovens, 
pois ao lado dessa afirmação se poderia perguntar: o que é atraente a esse jovem? 
Pode ser aquilo que lhe traz perspectivas, possibilidades formadoras. Ou podem ser 
também lógicas deformadoras? Assim, o principal desafio da escola está não só em 
tentar convergir com os interesses dos jovens, mas em educar seus próprios 
interesses. Os jovens, vindos de sua realidade — seja qual for, de uma vida 
burguesa, sofisticada, cara, ou de uma vida pobre, de carência — vão trazer os 
interesses que foram produzidos por essa realidade. Não cabe à escola reificá-los ou 
se adequar a eles. O que cabe à escola é, em se conhecendo tais interesses, 
confrontá-los com as necessidades formativas desses jovens, à luz de um projeto de 
sociedade. Isso tem a ver com currículo escolar. Pensar esse currículo nas dimensões 
da vida do estudante, implica trazer a ciência, o conhecimento, o trabalho e a cultura 
em todas as suas dimensões – a cultura juvenil, da mídia, erudita, enfim. É preciso 
haver, primeiro, um confronto para se poder construir o encontro entre projeto 
educacional e interesses do estudante.  
 

Nesse sentido, Nosella (2011) evidencia o caráter desigual da educação média 

brasileira quando explicita a diferença entre a maioria dos jovens que tem logo que decidir 

que profissão seguir, alguns que já trabalham, e a minoria abastada que pode desfrutar de anos 

de formação e indecisão quanto ao futuro, tendo mais tempo e mais estímulo educacional e 

cultural para conquistar sua autonomia.  

Como tentativa de dirimir essas desigualdades, o BID defende parcerias público-

privadas e a extensão da educação a distância para os menos privilegiados ou para aqueles que 

vivem em regiões de difícil acesso. Mas se são pessoas que ainda não foram contempladas 

com serviços básicos como saneamento, como esperar que tenham acesso a meios de 

comunicação como TV e mais ainda, computadores e internet? A democratização de acesso às 

TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação, ainda não é uma realidade no Brasil. 

Sobre a EaD para o ensino médio, o BID acredita que seja uma forma de facilitar o 

acesso para alguns 

Además, como se vio anteriormente, la educación a distancia es un método más 
eficaz que la educación secundaria tradicional para poner la educación al alcance de 
los menos privilegiados, especialmente para quienes residen en zonas rurales y para 
los estudiantes adultos. (BID, 2000, p. 35). 
 

A pretensão é levar a educação a distância a setores que são historicamente afastados 

desse ciclo de ensino como uma política compensatória. Infelizmente se não há recursos para 

escolas presenciais, como poderá ser ofertada uma educação a distância de qualidade? Como 
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serão produzidos bons materiais? Como usufruir da interatividade proporcionada pela 

microinformática se não há acesso?  

A EaD exige do aluno uma autonomia e autodisciplina que não somos estimulados a 

ter, infelizmente nossa educação ainda é baseada no modelo tradicional hierarquizado em que 

os professores são tidos como portadores do saber que os alunos devem aprender. 

 

3. AS PROPOSTAS DOS PRESIDENCIÁVEIS 

Na disputa à presidência de 2018, tivemos 13 candidatos. Suas propostas3 serão 

brevemente apresentadas a seguir: 

a. Álvaro Dias – Podemos 

O plano de governo de Álvaro Dias consiste em 19 metas inspirado no Plano de Metas 

de Juscelino Kubitschek. Há uma firme defesa do sistema capitalista e de que a partir de sua 

reforma é possível partilhar o capital do país. Além disso há a defesa da iniciativa privada 

como origem do crescimento e de tornar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) permanente, 

priorizando a educação infantil e o ensino fundamental. 

 

b. Cabo Daciolo – Patriota 

O programa de Cabo Daciolo é curto, mas expressivo. Defende que 10% do PIB seja 

investido em educação, a valorização das universidades federais, a expansão de seus campis e 

a criação de outros, além de mostrar preocupação com os baixos salários e as más condições 

de trabalho docente, com a falta de acessibilidade para deficientes nos ambientes escolares e 

os altos índices de evasão e repetência. 

 

c. Ciro Gomes – PDT 

O programa de nome “12 passos para mudar o Brasil” contempla a educação básica e 

a educação superior. Para a educação infantil defende a implantação de creches de tempo 

integral para crianças de 0 a 3 anos. Para o ensino fundamental destaca a melhoria da 

qualidade, argumentando que o principal problema atualmente não é mais o acesso. Objetiva 

alcançar no Brasil todo, os resultados conquistados no Ceará que é referência nacional, tendo 

                                                           

3 Todas as propostas de governo dos candidatos à presidência em 2018, estão disponíveis no site do Tribunal 
Superior Eleitoral pelo link http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/propostas-de-candidatos.  
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77 das 100 melhores escolas públicas do ensino fundamental brasileiro. Para o Ensino Médio, 

pretende introduzir a Educação de Tempo Integral, ampliando as atividades da escola ligadas 

a esporte, cultura e lazer como forma de diminuir a evasão escolar e melhorando a 

aprendizagem. Pretende ampliar a oferta de vagas e o número de campis das universidades 

federais e prosseguir com a política de contas. Propõe também a revogação da Emenda 

Constitucional 95 de 2016, que congela os investimentos públicos por 20 anos. 

 

d. Fernando Haddad – PT 

O programa de governo propõe revogar a reforma do Ensino Médio, aumentar o uso 

de recursos públicos do sistema S, aproximando-o da juventude, expandir a educação superior 

e o ensino técnico e profissional. Aumentar o número de creches e promover a educação 

tecnológica das crianças a partir do primeiro ano do Ensino Fundamental, ampliar a oferta de 

educação de tempo integral. Investimentos em qualificação e valorização dos professores e a 

instituição de uma prova nacional para ingresso na carreira docente. Propõe também revogar a 

Emenda Constitucional 95 de 2016. 

 

e. Geraldo Alckmin – PSDB 

Prioridade à primeira infância, até os 6 anos de idade, integrando programas sociais, 

incluindo educação. O investimento em educação básica só é mencionado nos marcos da 

avaliação do PISA, anunciando a meta de crescer 50 pontos em 8 anos no ranking do “exame 

internacional de avaliação do ensino médio”. Propõe investir em formação e qualificação dos 

professores, tornando a carreira docente uma das mais prestigiadas e desejadas pelos jovens. 

Não menciona a Emenda Constitucional 95/2016. 

 

f. Guilherme Boulos – PSOL 

O candidato do Partido Socialismo e Liberdade, defende a ampliação das políticas de 

cotas raciais e as de permanência nas universidades, implementação das leis que obrigam o 

ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena na educação básica e a capacitação 

dos professores para que possam trabalhar tais conteúdos em sala de aula, propõe a promoção 

de uma educação permanente para os direitos humanos. Defesa de uma educação pública, 

universal, gratuita, laica e de qualidade para todos e todas e o fim da subvenção de dinheiro 

público para o ensino privado, expandindo a oferta de ensino superior nas universidades, 

refinanciamento das dívidas do FIES, implantação de um sistema nacional de educação em 

que haja colaboração entre a União, os estados e os municípios.  
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Propõe reverter as ações de privatização na educação como as parcerias público-

privadas. Coloca como prioridade a revogação da Emenda Constitucional 95/2016, 

encaminhando essa proposição para consulta popular e revogar a Reforma do Ensino Médio e 

a Base Nacional Comum Curricular que devem ser levadas para o debate amplo e 

participativo. 

 

g. Henrique Meirelles – MDB 

O lançamento do nome de Meirelles, ex-ministro da fazenda do governo Michel 

Temer e anteriormente presidente do Banco Central, durante o governo Lula (2003-2010), é 

uma tentativa do MDB se manter no poder com o fim do mandato assumido pelo partido 

após, nas palavras de Saviani (2018), “o golpe jurídico-midiático-parlamentar” que tirou 

Dilma Rousseff do poder. O programa defendido por Meirelles traz que os 6% do PIB investidos 

em educação são suficientes, a má qualidade da educação se deve a má alocação de recursos. Propõe 

também afastar qualquer tipo de ideologização do ensino e que em seu possível governo seria feita 

uma cruzada pela qualidade da educação. A única proposta concreta é a criação de um programa para 

a educações infantil chamado de Pró-Criança que aos moldes do Prouni, possibilitaria que os pais que 

recebem Bolsa Família matriculassem seus filhos em creches particulares.  

 

h. Jair Bolsonaro – PSL 

O agora presidente eleito do Brasil, faz uma firme defesa do liberalismo econômico, 

como o salvador de bilhões de pessoas da miséria no mundo. Defende que haja um salto de 

qualidade na educação infantil, básica e técnica, sem doutrinar. Em dois anos, haverá um 

colégio militar em todas as capitais estaduais. Segundo o programa é possível fazer muito 

mais com os recursos que já temos. É preciso priorizar português, matemática e ciências, sem 

doutrinação e sexualização precoce. O principal foco será a educação básica e o ensino 

médio/técnico. O programa, assim como o candidato, demonstra intolerância com ideias 

diferentes das suas. A acusação de doutrinação é uma constante em seu programa, sendo 

taxada de um dos maiores males atuais. Críticas à ideologia de Paulo Freire, ao marxismo 

cultural e ao Gramscismo. Defende mais disciplina para os alunos e que a educação a 

distância deve ser considerada como um importante instrumento de educação para áreas rurais 

ou de difícil acesso. 

 
i. João Amoêdo – NOVO 
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As propostas de Amoêdo relacionam o financiamento ao desempenho das escolas e 

coloca como objetivo que o Brasil suba 50 posições no ranking do PISA. Defende parcerias 

público-privadas, gestão profissional das escolas, expansão de creches e ensino infantil e 

priorizar a alocação de recursos federais para a educação básica. Defende que estudantes de 

escola pública recebem bolsas de estudo em escolas particulares, a chamada política de 

vouchers. Defende também a ampliação do ensino médio técnico para formar melhor os 

jovens para o mercado e aproximar o ensino profissionalizante das demandas reais do 

mercado de trabalho. 

 

j. João Goulart Filho – PPL 

O filho do ex-presidente João Goulart, deposto pelo regime militar, propõe a 

revogação da Emenda Constitucional 95. Educação superior prioritariamente pública com 

investimentos em ensino, pesquisa e extensão e expansão do número de matrículas.  

 Propõe universalizar o ensino médio e melhorar a qualidade da educação pública por 

meio das medidas de equiparação, ao longo do mandato, do piso salarial da educação básica 

ao piso dos Institutos Tecnológicos para titular com graduação (R$ 6.064,50, segundo dado de 

2018), implantar a educação integral em tempo integral nos moldes dos CIEPs construídos 

por Leonel Brizola no Rio de Janeiro e para a educação infantil zerar o déficit de creches e 

pré-escolas. 

 
k. José Maria Eymael – DC 

O candidato da Democracia Cristã defende que o ensino fundamental se baseie nos 

quatro pilares instituídos por Jacques Delors no relatório “Educação: um tesouro a descobrir” 

feito para a UNESCO. Defende um ensino inclusivo de qualidade para todas as crianças e 

jovens portadores de necessidades especiais, sejam elas mentais, motoras, auditivas ou 

visuais. 

Propõe o acesso de todo o país, no plano escolar, a equipamentos de informática, 

internet e banda larga preparando os estudantes para serem cidadãos do mundo na sociedade 

do conhecimento. Propõe também escola de tempo integral para o ensino fundamental e a 

introdução da disciplina Educação Moral e Cívica nesse ciclo da educação básica, aumento da 

oferta de cursos técnicos profissionalizantes, ampliação de vagas nas universidades federais, 

especialmente nos cursos noturnos.  

Ainda incentiva a municipalização do ensino fundamental e a valorização das carreiras 

em educação no serviço público federal. 
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l. Marina Silva – REDE 

Para a educação infantil, propõe ampliar a oferta de creches e universalizar a educação 

infantil. O plano aponta os problemas enfrentados pela educação como baixa proficiência dos 

alunos, alto índice de evasão e coloca como proposta a implementação do Plano Nacional de 

Educação (PNE), propõe a análise crítica da atual reforma do ensino médio para que os alunos 

não sejam prejudicados, o uso de tecnologias, o combate a todo tipo de discriminação, 

valorização do ensino técnico profissional, manter a política de cotas e a aproximação da 

ciência, tecnologia e inovação do ensino superior. 

Apesar de defender tudo isso não menciona a Emenda Constitucional 95. 

m. Vera Lúcia – PSTU 

Apesar de um programa bastante sucinto, a candidata do Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificado é objetiva em apresentar uma alternativa socialista para o Brasil 

contra a crise capitalista. Para a educação propõe a revogação da Emenda Constitucional 95 e 

a estatização das escolas e universidades privadas, pois como direito básico, não deve ser 

tratado como mercadoria. Assim defende escolarização de qualidade para todos e em todos os 

níveis e que o que é gasto hoje no pagamento da dívida aos banqueiros seja investido em áreas 

sociais. 

 

4. ALGUMAS  CONSIDERAÇÕES 

A partir dos projetos educacionais dos presidenciáveis apresentados acima, 

percebemos que em alguns não há menção à revogação da Emenda Constitucional 95, 

implicitamente dizem que o problema da educação brasileira não é baixo investimento, mas 

má gestão. Esse entendimento está diretamente ligado à política neoliberal. Argumenta-se que 

há má administração do dinheiro, descentraliza-se o financiamento e mantem-se nas mãos do 

estado o papel de regulador, fiscalizador por meio das avaliações externas como Prova Brasil, 

SAEB e PISA. Até aqui tudo dentro da receita proposta pelo BID.  

No programa de José Maria Eymael, um dos pontos colocados é a preparação de 

crianças e jovens para serem cidadãos do mundo tendo acesso em todo o país à equipamentos 

de informática, internet e banda larga. Já existem alguns programas nesse sentido, mas em 

muitas escolas os equipamentos não são utilizados, pois não há técnicos capacitados, 

professores qualificados e/ou com tempo disponível para preparar aulas mais interativas a fim 

de serem usados os equipamentos ou mesmo tempo de ir à sala de informática, pois há poucas 
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aulas reservadas para o conteúdo previsto, fora a falta de internet. Além de tudo isso, devemos 

lidar com a realidade em que escolas não tem a mínima estrutura física, a merenda não chega 

e não são atendidas as necessidades básicas, então como ter esse modelo de ensino? A mesma 

pergunta pode ser feita se nos basearmos no programa de Bolsonaro que defende EaD para 

áreas rurais e de difícil acesso. Como esperar que chegue material se é difícil o trânsito de 

pessoas em determinadas regiões? 

Ainda no programa de Eymael, encontramos resquícios da ditadura militar brasileira 

ao propor que no ensino fundamental seja introduzida a disciplina Moral e Cívica. 

Infelizmente o saudosismo da ditadura não para por aí e está presente também no programa 

do, até então presidenciável, agora presidente eleito, Jair Bolsonaro. O candidato propõe o 

endurecimento do controle ideológico de alunos e professores do ensino superior, se mostra 

intolerante ao marxismo e ao Patrono da Educação Brasileira, Paulo Freire. Propõe também o 

endurecimento da disciplina dos alunos e defende as escolas militares como modelo ideal. 

Ignora ou não, o fato de que um aluno de escola militar custa o triplo de um aluno de uma 

escola pública regular. Como pagar por isso com a vigência da Emenda Constitucional 95? 

Outro programa que tem estreita vinculação às recomendações do BID é o de João 

Amoêdo que propõe que o financiamento seja realizado de acordo com o desempenho das 

escolas em avaliações, dando mais recursos aos que já tem um melhor resultado, mantendo o 

padrão de desigualdade. Propõe gestão profissional nas escolas, obviamente não de um 

profissional da educação, mas de alguém que saiba gerir melhor a verba, já que o problema é 

a alocação de recursos. Defende a política de vouchers com a concessão de bolsas em escolas 

privadas para alunos de escolas públicos que tenham um desempenho destacado. Defende 

também, como Bolsonaro, as parcerias do ensino superior público com o setor privado como 

novas fontes de recursos voltados à pesquisa. Tais pesquisas financiadas pelo capital, serão do 

interesse de quem? Terão como objetivo a geração de lucros, não a perspectiva social e o 

bem-estar da população.  

Um ponto que a maioria dos candidatos tocou foi no fomento ao ensino médio técnico 

profissionalizante como uma forma de qualificar o jovem para o mercado de trabalho. 

Outro aspecto importante é sobre a questão do mercado de trabalho. Ainda que esses 
jovens vençam o gargalo da passagem do Ensino Fundamental para o Ensino Médio 
e concluam o Ensino Médio profissional, passam a compor a amarga estatística da 
maior taxa de desemprego. A falácia de estimular o Ensino Médio para qualificar 
para o trabalho depara-se com a falta de emprego no mercado de trabalho para a 
quase totalidade desses jovens. (MOTTA; FRIGOTTO, 2017, p. 362). 
 

 A pesquisa citada revela que a taxa de desemprego entre a população de 18 a 24 anos 

foi de 24,1% no primeiro trimestre de 2016. Segundo dados do IBGE em 2018, “entre os 
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trabalhadores entre 18 e 24 anos, a taxa de desemprego é mais que o dobro da taxa da população em 

geral. Enquanto a taxa geral ficou em 12,4% no segundo trimestre, entre os jovens esse percentual 

salta para 26,6%”. 

 Pelo exposto até aqui, percebemos que o que está em disputa são mais que projetos 

educacionais, são projetos societários. Ferreti e Silva (2017) argumentam que a reforma do ensino 

médio está inserida num contexto mais amplo de disputa pela hegemonia político-ideológica. 

Obviamente, as eleições também.  
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GT9 - Estado e Políticas Educacionais 

 

ORIENTAÇÕES DO BANCO MUNDIAL (2017) NA CONSTRUÇÃO 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS 

 

Egeslaine de Nez1 
Berenice Lurdes Borssoi2 

 

Resumo 

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

 

1 Introdução  

Historicamente, as reformas da Educação Superior na América Latina sofrem 

influências do Banco Mundial, e seguem o pensamento hegemônico, além do 

diagnóstico realizado pelos organismos internacionais. Entre eles, destacam-se o Fundo 

FMI, a OMC e a UNESCO entre demais instituições presentes no mundo inteiro.  

Descolado do que foi instalado ao longo dos anos, o último relatório do Banco 

Mundial (2017) aponta três eixos centrais: erradicar a pobreza extrema, impulsionar a 

prosperidade compartilhada, além de promover a resiliência. Para isso, aposta na 

educação, considerada como propulsora desses elementos com vista ao 

desenvolvimento e combate da desigualdade.  

Levando em consideração essa contraposição, a pesquisa propõe ao GT9 a 

reflexão e ampliação do campo analítico no que tange ao questionamento do papel não 

aparente do Banco Mundial no fortalecimento e expansão do capital diante suas crises e 

a definição de políticas públicas a serem “oficializadas”. Associado a isso, vale-se de 

uma proposta nova a manutenção dos países na condição de dependência financeira 

diante um contexto de ajuste fiscal e a objetivação da lógica de mercado (menor 

custo/mais produtividade) nas políticas públicas educacionais, presentes na formação 

(básica e superior). 

O artigo está dividido em cinco partes, a primeira traz as considerações 

preliminares sobre a pesquisa realizada, enfatizando o objetivo; num segundo momento, 

apresenta-se o referencial que aponta elementos teóricos sobre as políticas públicas 

educacionais brasileiras; posteriormente, sinalizam-se os procedimentos metodológicos 

utilizados na investigação; a quinta parte sinaliza os resultados analíticos; e, por fim, as 

considerações.  
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1.1 Objetivos 

Este texto tem por objetivo compreender as atuais propositivas do Banco 

Mundial (BM) que estão presentes na construção de políticas públicas educacionais em 

países em desenvolvimento como o Brasil. Desse modo, propõe desenvolver uma 

reflexão e ampliação do campo analítico no que tange ao questionamento do papel não 

aparente do Banco Mundial no fortalecimento e expansão do capital diante suas crises e 

a definição de políticas públicas a serem “oficializadas”. 

 

2 Referencial Teórico 

Que educar é – citando Gramsci – colocar fim à 
separação entre Homo Faber e Homo Sapiens; é 
resgatar o sentido estruturante da educação e de sua 
relação com o trabalho, as suas possibilidades criativas 
e emancipatórias. E recorda que transformar essas ideias 
e princípios em práticas concretas é uma tarefa a exigir 
ações que vão além dos espaços das salas de aula, dos 
gabinetes e dos fóruns acadêmicos. Que a educação não 
pode ser encerrada no terreno estrito da pedagogia, mas 
tem de sair às ruas, para os espaços públicos, e se abrir 
para o mundo (MÉSZÁROS, 2008, p. 10-11).  
 

O Banco Mundial integra o chamado Grupo Banco Mundial (GBM)3, sendo uma 

das maiores fontes de financiamento do mundo para os países em desenvolvimento, 

composto por cinco instituições4, que objetivam reduzir a pobreza, aumentar a 

prosperidade compartilhada e promover o desenvolvimento sustentável. Todas as 

atividades que se caracterizam como ligadas ao “desenvolvimento” são objetos da ação 

do Banco, o que o distingue radicalmente do FMI e de outras agências especializadas 

das Nações Unidas (PEREIRA, 2018). Importa saber, todavia que: 

 
Os contratos de empréstimo do Banco Mundial trazem condicionalidades 
(exigências) sobre o que os governos dos Estados clientes devem ou não 

                                                            
3 É constituído por sete organizações: 1) Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 
(BIRD), criado em 1944; 2) Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), criada em 1960; 3) 
Corporação Financeira Internacional (CFI), de 1956; 4) Centro Internacional para Conciliação de 
Divergências em Investimentos, de 1966; 5) Agência Multilateral de Garantias de Investimentos, de 1988; 
6) Instituto de Desenvolvimento Econômico, de 1955, renomeado como Instituto do Banco Mundial em 
2000; 7) Painel de Inspeção, fundado em 1993 (PEREIRA, 2018, p. 2188). 
4 Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD); Associação Internacional de 
Desenvolvimento (AID); Corporação Financeira Internacional (IFC); Agência Multilateral de Garantia de 
Investimentos (MIGA) e Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (ICSID) 
(RELATÓRIO BM, 2017). 
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fazer em matéria de política econômica e políticas públicas em geral. [...] 
todo Estado cliente tem de ser membro do Banco, mas nem todo membro é 
cliente. Significa dizer que o Banco Mundial nada prescreve aos países mais 
ricos e com maior gravitação dentro da instituição (como EUA, Reino Unido, 
Alemanha, Japão, França e Canadá); ao contrário, deles recebe inúmeras 
pressões, a começar dos EUA (PEREIRA, 2018, p. 2189).   
 

O EUA é o maior acionista e mais influente da instituição, exerce, portanto, um 

papel crucial na configuração das políticas e práticas do Banco, se beneficiando em 

termos econômicos e políticos. Mas, também possui seus interesses coorporativos e 

busca amenizar as pressões diante outros países. Desse modo: 

 
Construindo a autoimagem de instituição politicamente neutra, o Banco 
sempre explorou a sinergia entre financiamento, assistência técnica a 
governos, pesquisa econômica e coordenação de iniciativas multilaterais (em 
saúde, educação, meio ambiente, etc.), com o objetivo de alavancar a sua 
influência e institucionalizar agendas políticas globais a serem assumidas 
pelos Estados clientes (PEREIRA, 2018, p. 2189). 
 

Isto significa dizer que, embora seu interesse seja nas atividades técnicas não 

deixa de atuar no plano político, econômico, logo se caracteriza como “um ator político, 

intelectual e financeiro”. Portanto, “a relação do Banco com os Estados envolve e 

implica também os grupos e as classes sociais, pois é da disputa e dos acordos de poder 

entre eles que se dá a política estatal”. E ainda, “a relação do Banco com os Estados não 

se limita ao governo e às agências estatais, mas envolve também organizações da 

sociedade civil e corporações privadas”. Cabe esclarecer que: “os Estados dispõem de 

condições muito assimétricas de negociação, dependendo do tamanho de suas 

economias e do seu grau de dependência externa” o que infere nas negociações. 

(PEREIRA, 2018, p. 2189-2190). 

Nesta direção, “é um ator social em meio a uma extensa rede de relações de 

agentes públicos, privados, não governamentais, filantrópicos, empresariais e 

financeiros que disputam os rumos, os meios e os significados do desenvolvimento, em 

escala nacional e global” (PEREIRA, 2018, p. 2190). 

Então, não é novidade que os governos de Estado utilizarão as recomendações 

ou condicionalidades do Banco para materializar as reformas, contudo, pode oscilar 

entre as demandas da esfera federal, estadual e municipal de acordo com as orientações 

e prioridades dos governos, como também se modifica diante as lutas de classes. Ainda 

de acordo com Pereira (2018, p. 2190) “a eficácia das ações [...] necessita da 

combinação de coerção com persuasão, por meio da qual se constroem, por fora e por 
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dentro dos espaços nacionais, visões de mundo e interesses mútuos, tanto na sociedade 

civil como nos aparelhos de Estado”. O Banco Mundial prevê algumas prioridades que 

orientam seu trabalho, verificar imagem que segue:  

 
Figura 1 – Prioridades das ações do Banco Mundial 

Acelerar o crescimento econômico sustentável e inclusivo;

Investir nas pessoas para construir capital humano;

Incentivar a resiliência a choques e ameaças globais. 

APOSTA: EDUCAÇÃO 

Propulsora com vista ao desenvolvimento e combate da desigualdade

 
Fonte:  Banco Mundial (2019). 

 
Importa, neste estudo, especificamente discutir a segunda prioridade, pois se a 

história for retomada ver-se-á que as reformas na Educação Básica e Superior na 

América Latina e Caribe sofreram e, sofrem, influências do Banco Mundial, que 

seguem o pensamento hegemônico e o diagnóstico realizado pelos organismos 

internacionais.  

Entre os organismos internacionais destacam-se o FMI, a OMC e a UNESCO e 

demais instituições, que trabalham interligadas com o BM o qual busca instrumentalizar 

a política econômica de forma a favorecer o “mercado”, deixando nas mãos da 

sociedade civil a alocação de recursos sem mediação estatal. Para Chesnais (2000),  

 
O termo “mercado” é a palavra que serve hoje para designar pudicamente a 
propriedade privada dos meios de produção; a posse de ativos patrimoniais 
que comandam a apropriação sobre uma grande escala de riquezas criadas 
por outrem; uma economia explicitamente orientada para os objetivos únicos 
de rentabilidade e de competitividade e nas quais somente as demandas 
monetárias solventes são reconhecidas. As fusões-aquisições dos últimos 
anos empurraram o processo de concentração a níveis que pareciam 
impossíveis até vinte anos atrás. Atrás do eufemismo do “mercado”, 
encontram-se formas cada vez mais concentradas de capital industrial e 
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financeiro que detêm um poder econômico sempre maior, que inclui uma 
capacidade muito forte de “colocar em xeque o mercado”, “curto-circuitar” e 
cercar os mecanismos da troca “normal.” (p. 7 – grifos do autor). 
 

Essa política econômica se instituiu fortemente com a globalização e a 

mundialização do capital por meio do neoliberalismo. Segundo Dardot e Laval (2016), 

o neoliberalismo não é somente uma doutrina econômica ou ideologia, é uma nova 

racionalidade de mundo, que estrutura e organiza tanto as ações dos governantes como a 

própria conduta dos governados. Não é simplesmente a continuidade do liberalismo 

clássico do século XVIII, nem a sua negação, mas um “sistema normativo que ampliou 

sua influência ao mundo inteiro, estendendo a lógica do capital a todas as relações 

sociais e a todas as esferas da vida” (p. 7).  

Em sendo desta forma, é a nova racionalidade do capitalismo no atual estágio 

deste século, que se fundamenta na concorrência em todos os âmbitos, inclusive na 

esfera do Estado. Essa nova racionalidade, “uma verdadeira razão-mundo” se realiza 

por etapas com finalidade de “extensão da racionalidade mercantil a todas as esferas da 

existência humana” (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 379), isto é,  

 
Da construção do mercado à concorrência como norma dessa construção, da 
concorrência como norma da atividade dos agentes econômicos à 
concorrência como norma da construção do Estado e de sua ação e, por fim, 
da concorrência como norma do Estado-empresa à concorrência como norma 
da conduta do sujeito-empresa [...] (p. 379). 
 

Essa racionalidade propõe o desaparecimento e/ou sepração entre esfera privada 

e esfera pública, corroendo os fundamentos da própria democracia liberal, e, dentre 

outros efeitos, dilui o direito público em benefício do privado, propondo a conformação 

da ação pública aos critérios de rentabilidade e da produtividade e a promoção do 

“cidadão-consumidor” (DARDOT e LAVAL, 2016). 

Na década de 90, no Brasil, a mudança na concepção e ação do Estado vem 

amalgamada com a Reforma num contexto de economia competitiva, com padrão de 

acumulação flexível (HARVEY, 1992) com transformações no mundo do trabalho e no 

campo educacional. 

 
[...] foi conduzida pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado 
(MARE), na gestão do então presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-
2003), e objetivava a construção de um modelo de Estado Social-Liberal. O 
Estado deveria ser reduzido, principalmente, quanto ao número de 
funcionários públicos, em razão dos programas de privatização, terceirização 
e “publicização”; e deveria ser fortalecido por meio de uma administração 
pública gerencial (new management public), que garantisse a governança e a 
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governabilidade com a colaboração de instituições de intermediação de 
interesses. Ao delimitar a área de atuação do Estado, as universidades e 
centros de pesquisa cientificas e tecnológicas poderiam ser consideradas 
“serviços não exclusivos” do Estado, poderiam ser transferidos para 
instituições não estatais com ou sem subsídios públicos. As universidades, na 
concepção da reforma, desenvolvem atividades consideradas competitivas, 
que podem ser controladas pela administração pública gerencial (new 
management public) ou pela constituição das organizações nomeadas “quase 
mercados” (SOUZA, 2018, p. 88 – grifos do autor). 
 

Naquele período e, sobretudo, no atual momento histórico, o Estado vem sendo 

reconfigurado em dois âmbitos: de fora, com privatizações maciças de empresas 

públicas que põem fim ao “Estado produtor”, consecutivamente, de dentro, com a 

instauração avaliação e regulação constantes que mobiliza novos instrumentos de poder 

e, estrutura relações diferenciadas e diversificadas  entre governo e sujeitos (DARDOT 

e LAVAL, 2016). 

Nesse estágio do capitalismo o Estado e, suas instituições pertencentes (como as 

escolas e universidades), passam a ser orientados pela lógica empresarial de 

concorrência. Isto tudo leva a perda da própria legitimidade e do significado essencial 

dos servicos públicos, que se tornam privados. 

Assim, a investida do BM na promoção do capital humano como concepção 

educativa, propõe a libertação do ser humano para a reprodução de sua própria 

existência no mercado. Um dos efeitos da política adotada pelo Banco Mundial é inserir 

nas funções públicas, valores e critérios do mercado (eficiência, eficácia, produtividade, 

competitividade, competências, entre outros), deixando como resíduo da solidariedade. 

Igualmente, a elaboração das políticas setoriais, como as políticas públicas para a 

educação, fica subordinada às políticas de ajuste estrutural, que entra em contradição 

com os objetivos declarados (CORÁGGIO apud SILVA JUNIOR, 2003). 

Sguissardi (2006) destaca que frente às pressões e às recomendações desses 

órgãos, os governos latino-americanos sentiram-se impelidos a realizar mudanças que 

contribuíram para o redesenho das universidades. A direção tomada, neste período, foi o 

encaminhamento de instituições orientadas para o mercado e a competição através dos 

níveis de qualidade. Essas mudanças, fruto das crises da sociedade capitalista, impacta 

na vida material objetiva e subjetiva dos sujeitos, porque perpassa pela esfera da 

produção, do mercado, do Estado e no âmbito ideológico-político-cultural.  

Contudo, é imprescindivel e urgente pensar que tipo de educação e sociedade se 

quer. Um “cidadão-consumidor” em que a concorrência seja a única forma de vida ao 
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invez da convivência, ou uma forma alternativa a esse dominio. “A educação não deve 

qualificar para o mercado, mas para a vida” (MÉSZÁROS, 2008, p. 10).  Entao, não é 

apenas uma mercadoria e deve respeitar a existência humana. Essa proposta emerge 

como fundamental para “pensar a sociedade tendo como parâmetro o ser humano exige 

a superação da lógica desumanizadora do capital, que tem no individualismo, no lucro e 

na competição seus princípios básicos. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Com base na abordagem qualitativa, este texto será construído por meio da 

pesquisa bibliográfica e documental, tendo como documento chave preliminar o 

Relatório Anual do Banco Mundial de 2017 e o Relatório sobre o Desenvolvimento 

Mundial de 2018, que enfatiza a proposta de “Aprender para concretizar a promessa de 

educação”.   

O referencial teórico principal será Moraes (2001), Harvey (2004), Dardot e 

Laval (2016) para entender o modo de produção capitalista, a lógica neoliberal e o papel 

do Estado; Pereira (2018) que discute o papel do Banco Mundial e os ajustes fiscais na 

América Latina; Mészáros (2008) desvelando críticas à educação como um negócio e 

defendendo que é uma alavanca essencial de mudança/transformação e emancipação 

humana; Mancebo (2004) que tece reflexões sobre a privatização e a mercantilização do 

conhecimento, entre outros para um posicionamento crítico a respeito da temática 

elencada nesta investigação. 

 

4 Resultados 

O Relatório Anual do Banco Mundial de 2017 foi organizado pelas Diretorias 

Executivas do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e 

Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) que são conhecidos como agentes 

que compõem o Banco Mundial. Neste documento, há duas metas a serem alcançadas: 

a) erradicar a pobreza extrema até 2030 mediante a redução da percentagem de pessoas 

que vivem com menos de US$ 1,90 por dia e; b) impulsionar a prosperidade 

compartilhada mediante a promoção do aumento da renda dos 40% mais pobres em 

cada país. Para atingí-las, propôs a parceria entre os setores sociais (público e privado). 

Já em 2016, o banco “apoiou” países em desenvolvimento com um total de US$ 

61,8 bilhões em empréstimos, subsídios, investimentos de capital e garantias a países 
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parceiros e empresas privadas. Verificar contemplados com investimento/empréstimos 

no quadro:   

 
Quadro 1 – Apoio financeiro do BM  
PAÍSES VALOR CONCEDIDO 

América Latina e Caribe US$ 9,7 bilhões 
Europa e Ásia Central US$ 9,5 bilhões 
Leste Asiático e Pacífico US$ 9,7 bilhões 
Sul da Ásia US$ 9,6 bilhões 
Oriente Médio e Norte da África US$ 7,1 bilhões 
África Subsaariana US$ 16,2 bilhões 

Fonte:  Banco Mundial (2017). 
 

Nos últimos anos, as parcerias público-privadas, estão cada vez mais presentes 

na área educacional por meio de políticas públicas educacionais, por isso importa 

refletir dentre aquelas metas proposta pelo BM a que diz respeito ao investimento nas 

pessoas para construir capital humano. No relatório anual (2017), é considerado como 

aptidões coletivas e capacidade de uma população, sendo “um fator determinante crítico 

do crescimento econômico e da redução da pobreza” (p. 24).  

No tópico do relatório anual/2017 que trata do investimento nas pessoas para a 

construção do capital humano há sete temas que merecem ser analisados. Neles é 

possível uma análise dialética do papel do Banco Mundial, desvelando seu papel  

mobilizador, que não é aparente, no fortalecimento e expansão e valorização do capital.  

No primeiro item, “financiamento com base em resultados: enfoque bem-

sucedido” do documento destaca-se:   

 
O enfoque do Banco Mundial no investimento em capital humano visa a 
promover o acesso universal a serviços sociais de alta qualidade por meio 
de sistemas responsáveis para educação, saúde e proteção social que possam 
produzir resultados, especialmente para as pessoas mais pobres do mundo 
(BANCO MUNDIAL, 2017, p. 26 – grifo nosso). 
 

É perceptível que o desenvolvimento humano é medido pela lógica de mercado, 

ou seja, pela produção de resultados, isto é, pela racionalidade neoliberal. Outro ponto 

questionável é, diante aos ajustes fiscais, no caso brasileiro, como estão sendo realmente 

prestados os serviços essenciais do Estado como educação, saúde e proteção social, será 

que com alta qualidade conforme sinaliza o documento. 

O item segundo “apoiar crianças, meninas adolescentes e mulheres” ressalta 

que as “experiências na primeira infância têm um profundo impacto no 

desenvolvimento do cérebro, afetando a aprendizagem, saúde, produtividade na vida 
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adulta e, em última instância, a competitividade econômica dos países” (BANCO 

MUNDIAL, 2017, p. 26). Nesse sentido, merecem investimentos e cuidados. A 

pergunta que deve ser feita é se as iniciativas a serem tomadas concebem uma educacao 

para a vida-trabalho ou apenas para benificiar o mercado.   

No terceiro item “facilitação do empoderamento econômico das mulheres” – 

aponta que o “objetivo é aumentar a capacidade da mulher de se expressar e de defender 

seus direitos em casa, na comunidade e em diversos níveis do governo, bem como levar 

homens e rapazes a desenvolver soluções de igualdade de gênero” (BANCO 

MUNDIAL, 2017, p. 26). Nesse descrito, o conceito de empreendedorismo é ressaltado 

como uma forma de emprego e inserção no mercado de trabalho, que muitas vezes se 

estabele no mercado informal. 

No item quarto “promoção da proteção social universal”, o BM visa a promover 

o desenvolvimento inclusivo ajudando os países a construir sistemas de identificação 

seguros e eficientes. Já o item seguinte considera a “ajuda na realização da cobertura 

universal da saúde” que representa o “apoio que presta aos clientes enfoca três áreas 

principais: assegurar a prestação eficaz de serviços de saúde; promover a proteção 

contra risco financeiro; e mobilizar os esforços de outros setores para melhorar os 

resultados da saúde e nutrição” (BANCO MUNDIAL, 2917, p. 28). 

O item sexto “abordagem da desigualdade de renda por meio de serviços 

financeiros” abrange a discussão sobre inclusão financeira, sendo que uma forma de 

abordar a desigualdade da renda e proporcionar a oportunidade econômica é trazer 

indivíduos sem conta bancária ao sistema financeiro, que é formal e regulado. “O acesso 

a esses serviços permite às pessoas abrir e expandir empresas, investir na educação, 

gerenciar o risco e suportar choques financeiros” (BANCO MUNDIAL, 2017, p. 28).  

No último item, “garantia da urbanização sustentável”  

 
Um bilhão de pessoas vivem hoje em favelas e, embora 80% do PIB seja 
gerado em áreas urbanas, a exclusão social, a desigualdade e a pobreza 
crescem rapidamente nas cidades. Por meio de seu trabalho em 
desenvolvimento urbano, o Banco Mundial visa a construir cidades e 
comunidades sustentáveis, utilizando um processo de urbanização inclusivo, 
resiliente, produtivo e habitável (BANCO MUNDIAL, 2017, p. 28). 
 

O Relatório Anual/2017 apresenta aspectos consideráveis em relação aos itens 

acima que abordam temas relevantes e que merecem atenção do Estado. De acordo com 

o relatório, para os dezessete países da região da América Latina e Caribe, que dispõem 
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de microdados, a parcela da população que vive com US$ 3,20 por dia ou menos, o 

limiar da pobreza extrema na região, decresceu de 24,7% em 2003 para 11,6% em 2013. 

No total, 63,3 milhões de pessoas saíram da pobreza.  

Porém, durante os dois últimos anos a redução da pobreza permaneceu 

inalterada, dois quintos da população permanecem vulneráveis a cair na pobreza e o 

ritmo de crescimento diminuiu. É inegável os elementos de caráter prático nas ações do 

Banco Mundial, contudo, é questionável seu papel não aparente, juntamente com os 

outros organismos multilaterais como instrumentos na defesa dos interesses americanos. 

Ao resgatar a história Pereira (2018) aponta a situação da América Latina nos anos 

1980. 

 
No caso da América Latina, a pressão liberalizante dos EUA aumentaria após 
a crise da dívida externa em 1982, cuja gestão se converteu em mecanismo 
para disciplinar as políticas econômicas dos países devedores, conforme o 
credo neoliberal emergente. Entre 1980-1985, os programas de ajuste 
impulsionaram a liberalização do comércio, o alinhamento dos preços ao 
mercado internacional, a desvalorização da moeda, o fomento à atração de 
investimento externo, a especialização produtiva e a expansão das 
exportações primárias. Ao mesmo tempo, no âmbito das políticas sociais e da 
administração estatal, o ajuste prescrevia como meta a redução do déficit 
público mediante o corte de gastos com pessoal e custeio da máquina 
administrativa, a redução drástica de subsídios ao consumo popular, a 
redução do custo per capita dos programas, a reorientação da política social 
para saúde primária e educação básica como mínimos sociais e a focalização 
do gasto em grupos em extrema pobreza. O modus operandi, batizado de 
“tratamento de choque”, tinha de ser rápido e intenso para mostrar 
comprometimento à banca internacional e evitar a articulação da oposição 
interna (p. 2191 – grifos do autor).      
 

Nesse sentido, a investida das políticas de ajuste fiscal e revisão do papel do 

Estado, bem como de suas instituições para a construção de economias de mercado.  

Essa racionalidade adentra na educação com as reformas educacionais com propositivas 

de investir em “capital humano” (Educação Básica e saúde primária).  

No atual contexto, as reformas neoliberais não querem a minimização do Estado, 

mas uma reconfiguração profunda de sua ação em favor de novos interesses e objetivos, 

isto é, dos interesses financeiros mais globalizados, privatização e desnacionalização 

das economias e expropriação de direitos sociais e trabalhistas em favor do capital 

(PEREIRA, 2018). 

Com relação ao Relatório de Desenvolvimento Mundial (RDM) de 2018, sua 

análise recai no “aprender para concretizar a promessa de educação”, isto é, realça a 
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necessidade de equidade nos resultados da aprendizagem, que as escolas e o sistema 

trabalhem tendo em vista a aprendizagem dos alunos (BANCO MUNDIAL, 2018). 

De acordo com o BM5 a preocupação apontada neste relatório está nos 

resultados insatisfatórios de milhões de jovens estudantes de países de renda baixa e 

média que enfrentam empregos com salários mais baixos. Isso acontece, segundo as 

estatísticas fora da idade-série/ano porque a Educação Básica não educou para serem 

bem-sucedidos na vida, além é claro de outras dificuldades durante a vida escolar.  

Diante esse contexto, questiona-se que sem a aprendizagem a educação não 

cumprirá sua promessa de eliminar a pobreza extrema e criar oportunidade e 

prosperidade compartilhadas para todos em busca da equidade social. Segundo o BM, 

mesmo após vários anos de escolarização, milhões de crianças mal sabem ler, escrever 

ou matemática básica. Essa crise de aprendizagem está ampliando as lacunas sociais em 

vez de estreitá-las. Jovens estudantes, já em posição de desvantagem devido à pobreza, 

conflito, gênero ou deficiência, chegam à idade adulta sem as aptidões básicas para a 

vida. Para o presidente do grupo do BM:  

 
Esta crise de aprendizagem é uma crise moral e econômica. [...] quando bem 
ministrada à educação promete aos jovens emprego, melhores rendas, boa 
saúde e vida sem pobreza. Para as comunidades a educação promove a 
inovação, fortalece as instituições e incentiva a coesão social. Mas esses 
benefícios dependem da aprendizagem e a escolarização sem aprendizagem é 
uma oportunidade perdida. Mais do que isso, é uma grande injustiça: as 
crianças a quem a sociedade não atende são as que mais necessitam de uma 
boa educação para serem bem-sucedidas na vida (BANCO MUNDIAL, 
2017). 

 
O relatório sugere medidas políticas concretas para ajudar os países em 

desenvolvimento solucionarem essa crise, por meio de avaliações mais sólidas de 

aprendizagem e mobilização de um forte movimento social para impulsionar mudanças 

na educação cujo lema seja “aprender para todos”, conceitos similares já utilizados na 

década de noventa por Delors (1988). 

 

Embora nem todos os países em desenvolvimento sofram de tais lacunas 
extremas na aprendizagem, muitos estão muito aquém dos níveis a que 
aspiram. As principais avaliações de alfabetização e aritmética mostram que 
nos países pobres o estudante médio tem um desempenho abaixo de 95% dos 
estudantes nos países de alta renda – significando que nesses países tal 

                                                            
5 Advertência à respeito da “crise da aprendizagem” na educação global (Disponível em: 
https://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-
global-education. Acesso em: 14 fev. 2019). 
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estudante seria alvo de atenção corretiva em sala de aula. Muitos estudantes 
de alto desempenho nos países de renda média –  jovens, tanto homens como 
mulheres que se enquadram no quartil superior de seus grupos – se 
classificariam no quartil inferior em um país mais rico (BANCO MUNDIAL, 
2017). 
 

 O relatório oferece três recomendações políticas, que são fundamentadas na 

assessoria obtida durante as consultas aos vinte países, governos, organizações de 

desenvolvimento e pesquisas, organizações da sociedade civil e setor privado. O quadro 

que segue apresenta detalhamento: 

 
Quadro 2 – Recomendações políticas   

 

Fonte:  Banco Mundial (2017). 
 
 As preocupações apresentadas no RDM (2018) são inquietações de qualquer 

Estado em desenvolvimento, dos governos, escolas, universidades e profissionais da 

educação. De fato, a Educação Básica e Superior, tem esse potencial de 

desenvolvimento e crescimento humano, cultural, intelectual e profissional.  Contudo, 

com uma leitura mais crítica percebe-se a lógica mercadológica e privatista implícita na 

proposta para sanar os resultados insatisfatórios de aprendizagem. Como melhorar a 

aprendizagem se muitos governos aderem políticas e ajuste fiscal, para que haja 

resultados satisfatórios é necessário investimento nas escolas, nas universidades 

públicas e condições de trabalho aos profissionais. 

RECOMENDAÇÕES 
POLÍTICAS  

1. Avaliar a aprendizagem para 
que se torne uma meta verificável  

1.1 Proporcionar avaliações estruturadas 
para que os professores possam orientar os 
alunos, melhorar a gestão e chamar a 
atenção da sociedade na aprendizagem.  

2. Fazer as escolas trabalharem 
para todas as crianças  

2.1 Reduzir o declínio de não 
aprendizagem e promover o 
desenvolvimento, atrair ao magistério 
pessoas qualificadas e motivá-las com 
treinamentos, utilizar tecnologias que 
ajudem os professores e reforçar a direção 
à escola, incluindo os diretores.  

3. Mobilizar todas as pessoas 
interessadas na aprendizagem  

3.1 Mobilizar cidadãos, aumentar a 
responsabilidade e criar a vontade política 
de uma reforma da educação.  
3.2 Envolver pessoas interessadas, 
inclusive a comunidade empresarial, em 
todas as etapas da reforma da educação, do 
desenho à implementação. 
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Ao discutir sobre a privatização e mercadorização da Educação Superior 

Mancebo (2010, p. 9) alerta que a preocupação com a lógica privatizante deve ir além, 

pois está relacionada com “o enxugamento do financiamento público para a educação” 

ou “a abertura do campo para a iniciativa de empresas comerciais de ensino”. É 

fundamental se preocupar com “a privatização de forma indireta, mas nem por isso 

menos eficaz: aquela que pode ocorrer pela introdução de mecanismos de administração 

e gerenciamento empresariais nas instituições públicas educacionais, especialmente para 

a busca de recursos no mercado”. 

No caso brasileiro, vive-se o enxugamento do Estado, do financiamento público 

para Educação Básica e Superior, resultando na total desvalorização dos profissionais da 

área, que coloca em risco a qualidade da aprendizagem e do ensino.   

 

5 Considerações Finais  

As análises preliminares dos documentos sinalizam que essa instituição 

financeira propõe uma agenda em que aposta no papel ativo do Estado na construção de 

economias de mercado, competitivas e globalizadas. O Banco Mundial é chamado para 

assumir um papel nítido no sentido de organizar a economia. Assim, sua ação vai se 

configurando mais politizada, abrangente e intrusiva. Há muito que se pesquisar e 

analisar sobre as práticas do Banco Mundial e sua incidência na reestruturação das 

políticas sociais brasileiras. 

A manutenção dos países na condição de dependência financeira diante um 

contexto de ajuste fiscal e a objetivação da lógica de mercado (menor custo/mais 

produtividade) nas políticas públicas educacionais, se faz presente na formação (básica 

e superior). 

Os dois relatórios supracitados ao longo desta análise (Relatório Anual do Banco 

Mundial de 2017 e o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2018) abordam 

questões sociais e educacionais consideráveis e que afetam o desenvolvimento dos 

países em todas as esferas da sociedade. Contudo, apostar apenas na área da educação 

como responsável ou promessa de eliminar a pobreza extrema, criando oportunidade e 

prosperidade compartilhadas para todos, seria utopia, sobretudo, num contexto de 

ajustes fiscais, privatização e precarização da ciência, principalmente no contexto 

brasileiro vivenciado nesse último ano. 
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Isto revela a necessidade urgente, de reiterar a defesa da educação pública e 

gratuita, e de excelência, enquanto direito de todos, assegurada pelo Estado-

democrático, como forma de combater as desigualdades. As parcerias público-privado 

são portas de entrada para a privatização e mercantilização da educação. Frente a esse 

cenário, é imprescindível reafirmar que não se quer o fim da gratuidade da Educação 

Básica e Superior, conforme recomenda o Banco Mundial, que beneficia uma parcela da 

população, a mais rica enquanto os mais pobres ficam à deriva do processo.  

Para mudar essa realidade, vale-se do investimento público para subsidiar as 

escolas e universidades, a formação dos professores, estrutura física e material, 

valorização e condições de trabalho dignas a todos os profissionais da educação. Isto 

demanda o fortalecimento do Estado e, uma concepção que “não deve qualificar para o 

mercado, mas para a vida” (MÉSZÁROS, 2008, p. 10).  Educação não é uma 

mercadoria, deve-se respeitar a existência humana. Para isso, emerge a necessidade de 

pensar a sociedade tendo como parâmetro o ser humano, exige-se fundamentalmente, a 

superação da lógica desumanizadora do capital, que tem no individualismo, no lucro e 

na competição seus princípios basilares.  
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GT9 - Estado e Políticas Educacionais 

 

O PROEMI COMO POLÍTICA INDUTORA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL: 

PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Tânia Castro Gomes1 
Maria Lília Imbiriba Sousa Colares2 

 

Resumo 

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

Quando nos referimos à educação integral não podemos deixar de mencionar a 

experiência do Centro Educacional Ribeiro Carneiro na Bahia idealizada por Anísio Teixeira 

na qual os alunos, além dos conhecimentos relacionados aos conteúdos de ensino ministrados 

na Escola Classe (04), em outro espaço denominado Escola Parque (04) no contra turno, 

teriam atividades diversificadas relacionadas a atividades físicas, de lazer, ginástica, teatro, 

música, dentre outras. Essa experiência de tempo integral visava dar oportunidades a crianças 

menos favorecidas economicamente, semelhante à educação oferecida às classes sociais mais 

abastadas.  

No decorrer, outras experiências foram realizadas no Brasil na intenção de oferecer o 

ensino integrado como possibilidade de desenvolver educação integral. Sobre as diversas 

denominações decorrentes das formas e arranjos de apresentação dessas experiências como, 

por exemplo, educação integral, ampliação da jornada escolar e escola de tempo integral, 

optamos por utilizar, de maneira geral, os seguintes termos neste trabalho: educação integral e 

educação em tempo integral no propósito de esclarecer a diferença entre ambos. 

Consideramos que o entendimento dos termos, que não são sinônimos, é fundamental para se 

compreender a educação desenvolvida e pretendida nas unidades escolares, independente do 

fator tempo pensado em turno parcial, integral ou jornada ampliada.  

Para tanto neste artigo, discutimos inicialmente a concepção de educação integral 

contida nos documentos orientadores do ProEMI, seguido dos procedimentos metodológicos 

utilizados na pesquisa de campo. Posteriormente apresentamos os resultados a partir das 

informações coletadas e as considerações finais descrevendo os dados analisados. 

 

1.1 Objetivos 

O texto objetiva investigar a compreensão da concepção de educação integral da 

comunidade escolar, dentre eles: gestor (01), coordenador pedagógico(01), coordenador do 

programa (01) bem como os professores (03) envolvidos, responsável na implantação do 

Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI, como política pública indutora de educação 

integral no ensino médio, em uma escola estadual no município de Santarém – Pará no 

período de 2012 a 2014, período que corresponde ao ano de implantação (2012) no município 

e desenvolvimento do primeiro ciclo de atividades concernentes ao programa, que condizem 

aos três anos. 
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2 Referencial Teórico 

A compreensão da diferença na concepção de educação integral e tempo integral, a 

priori, é fundamental para o desenvolvimento das atividades do Programa Ensino Médio 

Inovador - ProEMI que é concebido como um programa de fomento à educação integral, em 

que a apreensão de seus conceitos são importantes para a condução das ações do Projeto de 

Reorganização Curricular dentro da unidade escolar, haja vista que no plano é relevante a 

organização de atividades interdisciplinares junto à comunidade escolar bem como aos 

educandos. De acordo com o documento, ENSINO MÉDIO INOVADOR, de abril de 2009, o 

primeiro documento que se propunha discutir o Ensino Médio Inovador e as diretrizes do 

ProEMI esclarece que “a intencionalidade de uma nova organização curricular é erigir uma 

escola ativa e criadora construída a partir de princípios educativos que unifique, na pedagogia, 

éthos, logos e técnos, tanto no plano metodológico quanto no epistemológico” (p.17). 

Continua explicitando os indicativos para que as escolas operacionalizem essa 

intencionalidade, dentre os quais destacamos: 

 

.Contemplar atividades integradoras de iniciação científica e no campo artístico-
cultural; 
·Incorporar, como princípio educativo, a metodologia da problematização como 
instrumento de incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo inusitado e o 
desenvolvimento do espírito inventivo, nas práticas didáticas; 
·Promover a aprendizagem criativa como processo de sistematização dos 
conhecimentos elaborados, como caminho pedagógico de superação à mera 
memorização; 
·Promover a valorização da leitura em todos os campos do saber, desenvolvendo a 
capacidade de letramento dos alunos; 
. Fomentar o comportamento ético, como ponto de partida para o reconhecimento 
dos deveres e direitos da cidadania; praticando um humanismo contemporâneo, pelo 
reconhecimento, respeito e acolhimento da identidade do outro e pela incorporação 
da solidariedade; 
·Articular teoria e prática, vinculando o trabalho intelectual com atividades práticas 
experimentais; 
·Utilizar novas mídias e tecnologias educacionais, como processo de dinamização 
dos ambientes de aprendizagem; 
·Estimular a capacidade de aprender do aluno, desenvolvendo o autodidatismo e 
autonomia dos estudantes; 
·Promover atividades sociais que estimulem o convívio humano e interativo do 
mundo dos jovens; 
·Promover a integração com o mundo do trabalho por meio de estágios direcionados 
para os estudantes do ensino médio; 
·Organizar os tempos e os espaços com ações efetivas de interdisciplinaridade e 
contextualização dos conhecimentos; 
·Garantir o acompanhamento da vida escolar dos estudantes, desde o diagnóstico 
preliminar, acompanhamento do desempenho e integração com a família; 
·Ofertar atividades complementares e de reforço da aprendizagem, como meio para 
elevação das bases para que o aluno tenha sucesso em seus estudos. 
·Oferta de atividade de estudo com utilização de novas tecnologias de comunicação; 
·Avaliação da aprendizagem como processo formativo e permanente de 
reconhecimento de saberes, competências, habilidades e atitudes. 
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Percebemos que esses indicativos favorecem o desenvolvimento de uma educação 

autônoma no sentido de contemplar as mais diversas áreas do conhecimento científico, 

histórico e cultural de maneira interdisciplinar não somente com relação aos conteúdos, mas 

incluindo também a relação do convívio social. Observamos que esses indicativos estão 

próximos e dialogam com a concepção de educação integral defendida por Gadotti quando 

pronuncia que:  

 
Uma educação integral [...] não se trata apenas de estar na escola em horário 
integral, mas de ter a possibilidade de desenvolver todas as potencialidades 
humanas, que envolvem o corpo, a mente, associabilidade, a arte, a cultura, a dança, 
a música, o esporte, o lazer, etc. (2009, p. 97-98). 
 

A diferença, com relação ao primeiro documento norteador do ProEMI, é que essas 

potencialidades citadas por Gadotti, em seu entendimento, deveriam ser efetivadas no 

cotidiano das escolas pensadas a partir de um currículo efetivo que possibilite gradualmente a 

inclusão de experiências diversificadas e não somente ficar na dependência de programas 

descontínuos que desenvolvem projetos e atividades complementares à educação em turno 

parcial ou integral. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Na referida pesquisa, apresentamos os resultados da análise do material empírico 

considerando a Concepção de Educação Integral e a compreensão dessa categoria a partir da 

perspectiva da comunidade escolar dentre os quais: gestor (01), coordenador pedagógico(01), 

coordenador do programa (01) bem como os professores (03) envolvidos, responsável na 

implantação e desenvolvimento do Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI. No que se 

relaciona ao tratamento dos dados obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas, 

utilizamos o conjunto de técnicas da análise de conteúdo, conforme modelo de Bardin (2011), 

constituídas pelas seguintes fases: 

A pré-análise que constituiu-se na ordenação das informações cujo objetivo é a 

praticidade na operacionalização dos mesmos. Neste caso, utilizamos as entrevistas 

decorrentes da pesquisa de campo na Escola Estadual Mocoronga. 

A exploração do material, que foi a segunda fase, consistiu na codificação e 

decodificação dos dados dispostos na primeira fase. É a categorização por assunto, agrupando 

de acordo com as categorias inicialmente definidas, neste caso, a partir do levantamento 

bibliográfico realizado inicialmente, que é a concepção de educação integral e tempo integral. 

Na terceira fase, é efetuada a análise, interpretação e inferências das/nas informações obtidas 

3035



 

5 
 

nas etapas anteriores. É realizada a triangulação dos dados à luz do referencial teórico 

definido e da interpretação do pesquisador, fazendo a relação teórica do assunto, o que os 

dados manifestam e a compreensão do pesquisador no panorama apresentado. 

 

4 Resultados 

Nas entrevistas junto à comunidade escolar pertencente à escola pesquisada, 

constatamos que, dentre as pessoas que estão responsáveis pela implantação do ProEMI na 

escola, a compreensão destes conceitos ainda é deficiente, pois, diante do questionamento 

sobre a compreensão dos termos educação integral e educação em tempo integral temos:  

 

Quadro 01 - Relação de Educação Integral e Tempo Integral 
Categoria de 

análise 
Subcategorias Fragmentos das falas dos entrevistados 

CONCEPÇÃO 

Educação Integral 

“Eu entendo a educação que contemple o todo do ser humano, 
não apenas no sentido de transmissão de conhecimento, mas no 
sentido de formação inclusive de caráter, de trabalhar a 
personalidade o sentimento do ser humano”. (Professor 1) 

“[...] é como se fosse uma complementação do que é dado dos 
conteúdos dentro da grade curricular e tem que se estender no 
caso de passar pro outro turno no caso, no contra turno e o aluno 
fica mais tempo na escola.” (Gestor) 

Tempo Integral 

“[...] educação em tempo integral na minha concepção é, por 
exemplo, ter um momento em sala de aula, outro momento sei 
lá, no lugar não sei por onde. Eu acho que para que ela seja 
integral ela demanda espaço, tempo, ela demanda um currículo, 
demanda uma metodologia que não tenha quebra, que seja em 
ambientes diferentes mas sob a mesma ambiência, é assim que 
eu imagino.” (Coordenador Pedagógico) 

“Educação de tempo integral é aquela que o aluno fica, passa 
praticamente o dia na escola, tem a parte do estudo pela parte da 
manhã e à tarde seriam outras atividades extraclasse, de música, 
arte, esporte, etc.”. (Professor 2) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa (2017). 

 

No quadro acima, de acordo com as falas, tanto os representantes da gestão como os 

representantes dos professores ainda têm dificuldades na distinção de educação integral e 

educação em tempo integral, bem como divergências quanto a essas concepções. Quando nos 
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referimos à educação integral estamos nos referindo à qualidade3 da educação oferecida ao ser 

humano sem distinção; e a educação em tempo integral está diretamente relacionada à 

expansão do tempo dentro da escola para que outras atividades possam complementar a 

educação do aluno nesse tempo adicionado. Paro, em seus trabalhos, esclarece que: 

 

É a partir da apropriação de valores, de conhecimentos, de filosofia, de artes, de 
ciências, de crenças, que nos tornamos cidadãos dessa coisa chamada humanidade. 
Isto é educação. Se isto é educação, só existe uma forma de realizá-la, e esta forma 
tem que ser coerente com o que ela é.  (2009, p.17-18). 

 

No geral, os entrevistados, representantes dos diversos segmentos da comunidade 

escolar, possuem uma concepção diferente do que Gadotti (2009) e Paro (2009) nos indicam 

em seus trabalhos referentes à educação integral, como nos apontam as entrevistas: 

 

A tempo integral a que ficaria o tempo todo na escola, mas com atividades não só 
teóricas, teoria, prática.  (Professor Coordenador) 
 
Quando se fala em educação integral e tempo integral se pensa que é a mesma coisa. 
Tempo integral que vai passar o dia todo e educação integral e tempo integral não 
tem muita diferença. (Gestor Escolar) 
 
No meu modo de ver são semelhantes. Educação de tempo integral é aquela que o 
aluno fica, passa praticamente o dia na escola, tem a parte do estudo pela parte da 
manhã e à tarde seriam outras atividades extraclasse de música, arte, esporte, etc. 
(Professor 2) 

 

Observamos que, apesar dos entrevistados confundirem as terminologias ou 

conceitos de educação integral com educação em tempo integral, acreditam que 

necessariamente educação integral está diretamente relacionada à ampliação do tempo, 

cogitam a necessidade de associar aos conteúdos não somente a teoria como também a prática 

(PC), e acrescentar nesse processo de aquisição dos conteúdos escolares atividades como 

música, arte, esporte (P2), que também fazem parte da formação do ser humano em sua 

complexidade. Essa concepção acredita que a educação integral só é possível com o tempo 

integral. 

No entanto, assim como Gadotti (2009), que não indica que a educação integral não 

esteja diretamente relacionada ao tempo integral, recorremos a Paro, que acrescenta a 

necessidade de a escola pensar em um contexto macro nessa integralidade do ato de educar, 

                                                           
3 Por qualidade na educação entende-se uma educação que proporcione ao indivíduo apropriar-se de 
conhecimentos, de teorias, de conceitos, de ideias, de linguagem e isso tudo se incorpora ao movimento de seu 
pensamento (Duarte, 2013, p. 66). 
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pois a escola que hoje temos não permite o desenvolvimento de alunos autônomos, o autor 

analisa a educação que as escolas dispõem e nos confirma que: 

 

Se quisermos produzir um sujeito, um ser autônomo, não se pode produzir em 
processo de produção que não seja autônomo, como é o da escola que temos hoje. 
Da perspectiva de uma educação integral, a pergunta que se faz é se vale a pena 
ampliarmos o tempo dessa escola que aí está. E a conclusão a que chegamos é que, 
antes (e este é um “antes” lógico, não cronológico) é preciso investir num conceito 
de educação integral, ou seja, um conceito que supere o senso comum e leve em 
conta toda a integralidade do ato de educar. Dessa forma, nem se precisará levantar a 
bandeira do tempo integral porque, para fazermos a educação integral, esse tempo 
maior necessariamente terá que ser levado em conta. (2009, p. 18,19, grifos do 
autor). 

 

Além das concepções de educação integral que corroboram com a educação do 

homem em sua totalidade em seus aspectos físicos, cognitivos, artísticos, afetivos dentre 

outros, apontamos, também, as concepções de Tempo Integral que a partir das experiências 

efetivadas nos apresentam uma série de configurações ora em turno e contraturno dentro da 

escola, ora em atividades complementares, ou extensão da jornada, oficinas, projetos 

interdisciplinares dentre outros. Gonçalves enfatiza que: 

 

Só faz sentido pensar na ampliação da jornada escolar, ou seja, na implantação 
de escolas de tempo integral, se considerarmos uma concepção de educação 
integral com a perspectiva de que o horário expandido represente uma ampliação 
de oportunidades e situações que promovam aprendizagens significativas e 
emancipadoras (2006, p.131). 
 

Estudos de Cavalieri em 2007 nos revelam quatro concepções presentes nas 

experiências de tempo integral, como mostrados na figura 01:  

    

Figura 01 – Concepções de Tempo Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Elaborado pela autora (2017) a partir de Cavalieri (2007). 
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Apoiados nos estudos de Cavaleire (2007), há quatro concepções de tempo integral 

identificadas nas experiências de educação integral em tempo integral que indicam a 

finalidade do programa nos espaços escolares, que vai desde suprir a carência de necessidades 

humanas básicas, a ocupação de tempo disponível dos alunos, possibilitar aquisição de 

conhecimentos necessários à formação autônoma e como estratégia de articulação com 

parceiros que promovam a educação fora dos âmbitos escolares. 

Também, de acordo com Cavalieri, uma característica presente nas escolas de tempo 

integral é referente ao aluno, na qual: 

 

[...] a ênfase estaria na oferta de atividades diversificadas aos alunos no turno 
alternativo ao da escola, fruto da articulação com instituições multissetoriais, 
utilizando espaços e agentes que não os da própria escola, pretendendo propiciar 
experiências múltiplas e não padronizadas (2009, p.53). 
 

São esses estudos que respaldam os resultados deste estudo quando dialogamos com 

a percepção da comunidade escolar citada na pesquisa. 

 

5 Considerações Finais 

O Programa Ensino Médio Inovador-ProEMI, criado em 2009, pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) com o objetivo de apoiar e fortalecer o desenvolvimento de 

propostas curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio não profissional, em suas 

diretrizes convergem com a concepção de educação integral adotado por Gadotti (2009) e 

apresentada no referencial deste trabalho. 

Com relação a concepção dos entrevistados, podemos aferir, mediante as entrevistas, 

que do total dos entrevistados, 67% possuem uma concepção assistencialista em que 

entendem que a educação em tempo integral oportuniza um ensino que tende a prover as 

necessidades básicas dos educandos, incluindo as deficiências da própria educação escolar 

como, por exemplo, aproveitar o tempo no contraturno para atividades de reforço como 

complemento das atividades diárias no turno parcial. Constatamos na fala de um dos 

representantes do grupo entrevistado: “Seria uma educação idealizada, infelizmente 

teoricamente, que no papel o aluno ficaria o tempo inteiro na escola de manhã e de tarde 

atendendo a todas as suas necessidades escolares”. (Professor 01) 

Por outro lado, 33% acreditam que a educação em tempo integral pode propiciar um 

ensino além da transmissão de conteúdo, o que representa a concepção democrática, cuja 

compreensão permite dizer que o conhecimento escolar deve ir além do repasse, 

possibilitando que conteúdos apreendidos provoquem a gradativa autonomia do educando e 
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consequentemente sua formação no sentido amplo. Reconhecemos a referida concepção na 

seguinte fala: “Eu entendo que seja a educação que privilegia o conhecimento do aluno, não 

só o conhecimento técnico, mas da cidadania e do ser humano”. (Professor 03) 

Constatamos, por meio dos entrevistados, que as concepções referentes a tempo 

integral, descritas na figura 01, se fazem presentes na Escola Estadual Mocoronga, e as 

concepções sobre educação integral ainda encontram divergências quanto a seu significado e 

requerem discussões e reflexões no sentido de compreendê-la como acesso à formação 

humana integral permanente nas instituições escolares.  

No entanto, acreditamos que, mesmo sem conhecimento profundo sobre a temática 

relacionada a uma política pública desenvolvida na unidade escolar, esclarecimentos e/ou 

informações básicas são necessárias para que a comunidade escolar tenha a autonomia para 

adesão ou não a um programa que impõe condições mínimas para seu funcionamento. 
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GT 9 – Estado e Políticas Educacionais 

 

O ESTADO LIBERAL INTERVENTOR NA ERA VARGAS (1930-1945) 

 

Mara Regina Martins Jacomeli1 
Hellen Caroline Valdez Monteiro2 

 

Resumo 

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

                                                             
1
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pressupostos keynesianos, e faremos uma crítica ao Estado Liberal Interventor em 
conformidade com Mészaros (2002). Como resultado apontamos que o Estado é responsável 
por corrigir os efeitos das contradições irreconciliáveis da sociedade capitalista entre 
produção e controle; produção e consumo; e produção e circulação. 
 
Palavras-chave: Bem Estar Social. Keynesianismo. Ensino Primário. 

 

1 Introdução 

A Era Vargas nos remete a uma ditadura que reprimia liberdades individuais e ao 

mesmo tempo abraçava de maneira paternalista os interesses coletivos. Como compreender 

essa contradição expressa no progresso e investimento em políticas sociais por um lado, e por 

outro, centralizar na figura do presidente um autoritarismo exacerbado? Getúlio Vargas 

governou acima das elites e da classe trabalhadora, não se distanciou de nenhum dos 

segmentos.  

A política econômica que embasou o governo de Getúlio Vargas foi a de John 

Maynard Keynes (1883-1946), este escreveu que no período de recessão, os governos não 

poderiam poupar investimentos públicos, mas o dinheiro do governo deveria ser utilizado para 

reativar a econômica. Porque quando se corta investimento público no período de crise, o 

desemprego aumenta e a arrecadação diminui. Então, no período pós-guerra, o plano 

keynesiano passou a ser adotado para reestabelecer a economia, como uma “intervenção 

temporária”, mas teve seus custos no autoritarismo3.  

 Keynes criticou que o livre mercado poderia ser saudável sem a intervenção do 

Estado, segundo ele, o laissez-faire é um dogma econômico, não foi teorizado por 

economistas e não tem base científica, é apenas uma regra cômoda para a prática. Essa 

doutrina estabelece que a atividade do Estado deveria ser rigorosamente limitada, deixando a 

empresa privada sem entraves promover o maior bem para a sociedade toda. (KEYNES, 

1978). Isso não faz de Keynes um socialista, mas um “liberal interventor”, que não evidencia 

as contradições existentes no modo de produção capitalista e não revela a incontrolabilidade 

do capital. 

 

                                                             
3 Apesar de Keynes ter criticado o fascismo alemão. 
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1.1 Objetivo 

Discutir o Estado Liberal Interventor no Brasil no período de 1930 a 1945 e suas 

contradições irreconciliáveis expressas nas políticas sociais, especificamente na educação. 

 

2 Referencial Teórico 

Para a produção deste artigo, utilizamos o método materialista histórico-dialético, que 

parte do pressuposto que objetos específicos de análise somente podem ser investigados pelo 

pesquisador se relacioná-lo com a totalidade que o produziu. Por isso, para descrever o Ensino 

Primário enquanto política educacional de um determinado período, especificamente o 

governo Vargas (1930-1945), optamos por desenvolver a compreensão do contexto 

internacional de repartição das colônias pelos países imperialistas, com base em Hobsbawm 

(2012), acerca das estratégias do capital para sua manutenção enquanto ordem reprodutiva, 

utilizamos Braverman (1981), Baran e Sweezy (1966); sobre a produção ideológica do 

governo getulista, Diniz (1999, 2004), Gomes (1999) e para tratar da especificidade das 

funções da escola pública sob o imperialismo4, Alves (2001). No tópico “Resultados” 

empregamos as considerações de Mészaros (2002) para a crítica ao Estado liberal interventor. 

A literatura produzida sobre o governo Vargas é ampla e densa, tanto em termos gerais 

da política econômica, como sobre aspectos isolados que tratam de políticas focais. Com o 

objetivo de inserir seu plano de governo a luz da materialidade que o determinou, 

selecionamos os autores elencados a seguir e suas respectivas contribuições para os objetivos 

deste artigo.  

 Hobsbawm (2012) afirma que no período entre a Primeira e a Segunda Guerra 

Mundial, a economia capitalista estava por desmoronar, a globalização da economia dava 

sinais de que parara de avançar nos anos entreguerras e a integração mundial, ou estagnou, ou 

regrediu. “Entre 1927 e 1933, os empréstimos internacionais caíram mais de 90%” 

(HOBSBAWM, 2012, p. 93).  

A Grande Depressão destruiu o liberalismo econômico, desgastou a ortodoxia liberal 

da livre competição, e as estratégias do capital passaram a ser outras, “‗Plano’ e 

‗Planejamento’ tornaram-se as palavras da moda na política.” (HOBSBAWM, 2012, p. 101). 

Isso porque enquanto o capitalismo liberal do mundo todo estava em crise, a União Soviética 

                                                             
4 O termo aqui é apropriado com base no desenvolvimento teórico de Lenin (1982) 
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entrava numa industrialização ultrarrápida e maciça sob seus novos Planos Quinquenais, 

segundo o autor: 

O trauma da Grande Depressão foi realçado pelo fato de que um país que rompera 
clamorosamente com o capitalismo pareceu imune a ela: a União Soviética. [...] De 
1929 a 1940, a produção industrial soviética triplicou, no mínimo dos mínimos. 
Subiu de 5% dos produtos manufaturados do mundo em 1929 para 18% em 1938, 
enquanto no mesmo período a fatia conjunta dos EUA, Grã-Bretanha e França caía 
de 59% para 52% do total do mundo. E mais, não havia desemprego. [...] Qual era o 
segredo do sistema soviético? Podia-se aprender alguma coisa com ele? Ecoando os 
Planos Quinquenais da URSS, “Plano” e “Planejamento” tornaram-se palavras da 
moda na política. [...] Até os nazistas plagiaram a ideia, quando Hitler introduziu um 
“Plano Quadrienal” em 1933. (HOBSBAWM, 2012, p. 100) 

O autor pontua que o perigo da radicalização da esquerda, e da direita eram 

demasiados ameaçadores, o que na Grande Depressão, obrigou os governos ocidentais a dar 

às considerações sociais prioridade sobre as econômicas em suas políticas de Estado. 

(HOBSBAWM, 2012). Durante a Depressão os governos passaram a subsidiar a agricultura, 

comprando os excedentes ou pagando aos agricultores para não produzir, como nos EUA após 

1933.  (HOBSBAWM, 2012). 

Quanto aos trabalhadores, após a guerra, a eliminação do desemprego em massa, 

tornou-se a pedra fundamental da política econômica nos países de capitalismo democrático 

reformado, sob as teorizações de John Maynard Keynes (1883-1946). (HOBSBAWM, 2012). 

“Os keynesianos afirmavam, corretamente, que a demanda a ser gerada pela renda de 

trabalhadores com pleno emprego teria o mais estimulante efeito nas economias em recessão.” 

(HOBSBAWM, 2012, p. 100). Outra medida tomada pelos governos em decorrência da 

Grande Depressão no período entreguerras foi a instalação de modernos sistemas 

previdenciários. Em 1935 os EUA aprovou a Lei de Seguridade Social, mas somente após a 

década de 1940 é que o termo welfare state entrou em uso. 

 A Depressão trouxe nas colônias um aumento na atividade anti-imperialista, devido o 

rebaixamento dos preços das mercadorias de que eram dependentes, e porque os países 

metropolitanos apressaram-se em proteger sua agricultura e empregos, sem avaliar os efeitos 

dessas políticas sobre suas colônias. (HOBSBAWM, 2012). No Brasil desperdiçou-se café 

como tentativa de impedir o colapso de seus preços. 

Os Estados democráticos nas Américas, naquele momento histórico eram poucos, 

segundo Hobsbawm (2012), e quanto ao resto do mundo, os governos afastaram-se das 

instituições políticas liberais, ou adequadamente democráticas.  

Em resumo, o liberalismo fez uma retirada durante toda a Era da Catástrofe, 
movimento que se acelerou acentuadamente depois que Adolf Hitler se tornou 
chanceler da Alemanha em 1933. Tomando-se o mundo como um todo, havia talvez 
35 ou mais governos constitucionais e eleitos em 1920 (dependendo de onde 
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situamos algumas repúblicas latino-americanas). Até 1938, havia talvez dezessete 
desses Estados, em 1944 talvez doze, de um total global de 65. A tendência mundial 
parecia clara. (HOBSBAWM, 2012, p. 115) 

Não fosse a Grande Depressão, Hitler não teria se tornado o líder fascista expressivo 

que se tornou, e essa foi uma saída de emergência que tomou grande parte do globo. O efeito 

do fascismo na América Latina foi interno aos seus países de acordo com Hobsbawm (2012), 

o autor cita Jorge Eliezer Gaitán da Colômbia (1898-1948), Juan Domingo Perón da 

Argentina (1895-1974) e o regime do Estado Novo (1937-1945) de Getúlio Vargas no Brasil.  

Na América Latina, os preços dos produtos básicos de exportação entrou em colapso e 

quebrou suas finanças com a Grande Depressão. No Brasil, a Depressão acabou com a 

oligárquica “República Velha” de 1899-1930 e levou ao poder Getúlio Vargas, mais bem 

descrito como populista-nacionalista. (HOBSBAWM, 2012) 

Em resumo, a onda fascista nacionalista anti-liberal e anti-comunista tomou conta dos 

líderes da América Latina,  

O que os líderes latino-americanos tomaram do fascismo europeu foi a sua 
deificação de líderes populistas com fama de agir. Mas as massas que eles queriam 
mobilizar, e se viram mobilizando, não eram as que temiam pelo que poderiam 
perder, mas sim as que nada tinham a perder. E os inimigos contra os quais eles as 
mobilizavam não eram estrangeiros e grupos de fora [...] mas a oligarquia – os ricos, 
a classe dominante local. (HOBSBAWM, 2012, p. 137).  

Esses são produtos históricos do imperialismo, fase monopolista do capitalismo, 

quando a livre concorrência chegou a determinado grau de desenvolvimento que tendeu 

“naturalmente” ao monopólio. As grandes potências entraram em conflito durante a Primeira 

Guerra Mundial com a finalidade de repartirem as colônias de exploração novamente, mas o 

“Tratado de Paz” imposto pelos EUA à Alemanha, foi um dos determinantes para a eclosão 

da Segunda Guerra Mundial, pois o Tratado de Versalhes foi uma imposição de  paz punitiva 

ao país que sozinho quase derrotou a coalização aliada na Primeira Guerra. A crise, a pobreza 

e a revolta dos alemães beligerantes foi um dos determinantes para a ascensão do 

nacionalismo de ultradireita, tendo Hitler como sua principal expressão. 

Regimes fascistas nacionalistas tinham em comum a antipatia ao liberalismo e ao 

comunismo, e no Brasil não foi diferente, entretanto, com uma peculiaridade, Vargas 

encontrou apoio na classe trabalhadora e construiu uma espécie de corporativismo estatal, em 

torno do movimento sindical dos trabalhadores urbanos, fração a quem deu proteção social 

como forma de ganhar apoio político, nesse momento histórico o Estado interviu com 

bastante ênfase em políticas sociais, mas não por acaso. 

Segundo Diniz (1999) Vargas aperfeiçoou e diversificou os instrumentos de 

intervenção do Estado nas diferentes esferas da vida social e política, que viabilizou um 
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projeto nacional por cima da rivalidade entre as elites. Segundo a autora essa conciliação de 

interesses teve como custo o autoritarismo, foi um custo político para a modernização da 

ordem institucional:  

o padrão de articulação Estado-sociedade sofreu profunda alteração com a 
instauração do corporativismo estatal, que possibilitou a incorporação política de 
empresários e trabalhadores urbanos, sob a tutela do Estado, o que resultaria na 
montagem de uma rede de organizações de representação de interesses, reguladas e 
controladas pelo poder público. Esse desenho institucional, imposto pelo alto, tolheu 
a evolução para formas mais autônomas de organização dos interesses que se 
diferenciavam com o avanço da industrialização. (DINIZ, 1999, p. 27). 

 Como estratégia, Vargas criou conselhos técnicos pertencentes à alta burocracia 

estatal, sem subverter a primazia da elite técnica, que então ficariam responsáveis pelas 

decisões relativas às políticas cafeeira, industrial, trabalhista e social: Conselho Nacional do 

Café (1931), depois substituído pelo Departamento Nacional do Café (1933); o Conselho 

Federal de Comércio Exterior (1934); o Conselho Técnico de Economia e Finanças (1934); o 

Conselho Federal de Serviços Públicos (1936), depois substituído pelo Departamento 

Administrativo do Serviço Público (1938); o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica 

(1939); o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial (1943) e a Comissão de 

Planejamento Econômico (1944). (DINIZ, 2004). 

 A autora aponta que foi uma nova modalidade de articulação entre o mundo dos 

interesses e a esfera estatal pela institucionalização da estrutura corporativa, diretamente 

subordinada ao Estado, que se procedeu, à incorporação dos atores emergentes — 

trabalhadores urbanos e empresários industriais — ao sistema político. (DINIZ, 1999). 

Nesse momento histórico o Brasil passava por um processo de transição de um sistema 

de base agroexportador para o industrial, portanto se configurou uma maior tendência a 

complexificação socioeconômica e maior competição política entre as elites.  Vale destacar 

que a burguesia industrial se formou inicialmente pela burguesia cafeeira: 

[...] a inexistência de contradições profundas contrapondo a indústria à agricultura – 
e aqui é importante lembrar que a burguesia cafeeira seria a matriz social da 
burguesia industrial – responderia pelo comportamento político relativamente pouco 
agressivo dos industriais. Além disso, nem sempre o atendimento dos interesses 
industriais implicava o descontentamento do setor agroexportador. Assim, é sabido 
que um dos principais mecanismos utilizados para proteger os interesses da 
produção para o mercado externo, a desvalorização cambial, favorecia também os 
grupos industriais. (DINIZ, 2004, p. 95) 

A crise internacional e do setor cafeeiro cobraria do Estado ações para a recuperação 

do setor externo da economia. A solução refletiria um novo esquema de poder com novas 

relações de forças, em que interesses emergentes estariam representados: “as decisões seriam 

crescentemente centralizadas nos órgãos do governo federal [...] perdendo os estados 
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produtores, principalmente São Paulo, o controle sobre a política cafeeira” (DINIZ, 2004, p. 

102).  

Segundo Gomes (1999) os anos 30 inaugurou-se sob o legado de organizar o mercado 

de trabalho, combater a pobreza que incluía a falta de saúde e educação, demandas que 

claramente necessitavam da intervenção do Estado. 

A autora esclarece que é a partir desse momento, demarcado pela Revolução de 30, 

que podemos identificar uma política de ordenação do mercado de trabalho, materializada na 

legislação trabalhista, previdenciária, sindical e também na instituição da Justiça do Trabalho. 

O combate à pobreza se tornou uma estratégia político-ideológica calcada na promoção do 

valor do trabalho:  
O meio por excelência de superação dos graves problemas socioeconômicos do país, 
cujas causas mais profundas radicavam-se no abandono da população, seria 
justamente o de assegurar a essa população uma forma digna de vida. Promover o 
homem brasileiro, defender o desenvolvimento econômico e a paz social do país 
eram objetivos que se unificavam em uma mesma e grande meta: transformar o 
homem em cidadão/trabalhador, responsável por sua riqueza individual e também 
pela riqueza do conjunto da nação. (GOMES, 1999, p. 54). 

No Estado Novo (1937-1945) vigorou uma ideologia segundo a qual o trabalho era um 

meio de crescimento individual e social, mas a valorização do trabalho, era sobretudo, 

valorização do esforço humano “considerado a base e o fundamento de toda a riqueza social. 

Uma política de valorização do trabalho estaria, portanto, centrada na idéia de que a pobreza 

era um mal a ser evitado e que a riqueza era um bem comum [...]” (GOMES, 1999, p. 67). 

Trabalho e riqueza então estariam interligados, pois só o trabalho, justificaria a propriedade 

das coisas, e essa era a medida do valor social dos indivíduos:  

Riqueza e propriedade privada, aspirações materiais legítimas do homem, possuíam 
uma dimensão individual, mas possuíam, como limites, os interesses comuns da 
sociedade. Este seria um dos grandes princípios a ser reconhecido e garantido por 
um Estado “administrador do bem comum”: regular as relações entre homem e 
propriedade, respeitando a iniciativa individual e promovendo a riqueza social, sem 
os perigos de uma intervenção coletivista arbitrária. (GOMES, 1999, p. 68). 

Essa era a base ideológica que justificava o investimento na política social e de 

proteção ao trabalho, criou-se o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério 

da Educação e Saúde. Medidas para valorizar o trabalhador brasileiro, com os investimentos 

indispensáveis para sua rentabilidade no trabalho, dando acesso à saúde, educação, moradia, e 

alimentação com menor custo. Assim como previdência e assistência social para readaptar o 

trabalhador a sua vida produtiva, caso fosse necessário.   

Segundo Gomes (1999) o Brasil incorporava o conceito de medicina social que se 

desenvolvera na Europa desde o século XIX, tendo Bismark como figura central. “Os seguros 
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contra invalidez, doença, morte, acidentes de trabalho, o seguro-maternidade, todos visavam à 

proteção da saúde do[a] trabalhador[a].” (GOMES, 1999, p. 60).  

O trabalhador assistido pelo Estado era uma prerrogativa para o desenvolvimento 

econômico como forma de não enfrentar seus conflitos internos e as reivindicações populares 

por uma democratização da terra e da riqueza. Os trabalhadores dignos pelo trabalho que 

realizavam, ganharam concessões e o estímulo a sindicalização, mas essa politização da classe 

trabalhadora era “assistida” e, portanto só avançava dentro dos limites permissíveis do 

executivo paternalista. 

Essa conjuntura brasileira tem explicação com base no desenvolvimento internacional 

do capital, “[...] o amadurecimento das várias tendências do capitalismo monopolista criou 

uma situação na qual a expansão das atividades estatais imediatas na economia não mais 

podiam ser evitadas” (BRAVERMAN, 1981, p. 243). O autor cita algumas razões para este 

fenômeno: miséria e insegurança tornaram-se aspectos mais ou menos permanentes da vida 

social, essas e outras fontes de descontentamento são concentradas nas grandes cidades e, a 

persistirem sem melhoria, ameaçavam a própria existência da estrutura social, o governo 

interviria então, para aliviar essa insegurança. (BRAVERMAN, 1981). De modo 

característico, as disputas da classe capitalista sobre esse problema, ofereciam uma arena para 

agitação política que também mobilizava a população trabalhadora, e daria vazão a um 

sucedâneo para os movimentos revolucionários que cedo ganhariam terreno se os governantes 

não intervissem. (BRAVERMAN, 1981).  

Além disso, no imperialismo, o capital tende a gerar um excedente econômico maior 

do que aquele que é capaz de absorver, o que demonstra sua incontrolabilidade. Na grave 

depressão, assinalados altos níveis de desemprego e capacidade ociosa das fábricas, fez com 

que os políticos aceitassem que os gastos governamentais preencheriam essas lacunas, mas 

isso só foi aceito após os anos 30 quando houve a ameaça real ao modo de produção 

capitalista. (BARAN, SWEEZY, 1966) 

Outro motivo, e o especialmente importante para este trabalho, a expansão da oferta de 

educação pública. Com a rápida urbanização da sociedade, a necessidade de serviços 

governamentais aumentou, e o mais importante entre esses serviços é o da educação, que 

assumiu um papel ampliado na era do capitalismo monopolista. (BRAVERMAN, 1981).  

Uma das funções da escola pública sob o imperialismo está relacionada com a 

incapacidade que o capital tem, de absorver todo o excedente produzido socialmente, isso 

gera uma atividade parasitária, sem função social, e o Estado assume a tarefa de incorporar as 

3048



 

 

atividades improdutivas, tais como serviços públicos, bases militares e outros que não 

produzem diretamente mais-valia e não fazem, portanto aumentar o capital. Uma delas, a 

educação. 

O Estado mantem essas atividades e as financia por meio de transferência de parte da 

produção nas mãos dos capitalistas, e direciona para a população inativa por meio de políticas 

sociais – não sem resistência por parte da classe capitalista –. Mas que sem isto, não se 

sustentaria o modo produtivo. Segundo Alves (2001): 

O parasitismo se reflete, em especial, na evidencia de que esses ociosos passam a ter 
a sua existência assegurada pelo consumo de parcelas de mais-valia, segundo formas 
de participação concedidas e controladas pelo capital mas com a mediação 
necessária do Estado. Logo, sob o capitalismo monopolista o parasitismo se impôs, 
assim como a sua reprodução intensiva. Porém, para que esse processo de 
reprodução pudesse funcionar sem maiores traumas para o próprio modo de 
produção, tornou-se indispensável o seu controle. Esse controle foi assumido pelo 
Estado, que organizou o parasitismo a partir da transferência, por meio de impostos, 
de parte dos ganhos dos capitalistas para as atividades improdutivas. (ALVES, 2001, 
p. 190). 

 Os prédios públicos escolares empregam força de trabalho improdutivo – trabalho 

improdutivo é aquele que não gera diretamente mais-valia – essa é uma das funções da escola 

pública sob o imperialismo, e a sua expansão esteve condicionada as transformações da base 

material. Com o incremento tecnológico, a possibilidade de produzir em larga escala com 

menos trabalhadores empregados aumentou. E a necessidade do capital de manter o exército 

industrial de reserva, exigiu ações estatais. O Estado chamou para si a responsabilidade direta 

de administrar atividades improdutivas que empregam força de trabalho, tais como as do 

serviço público. 

Em busca da superação do desemprego, o Estado pelo menos o atenuou ao criar 
demandas para o emprego de parte da força de trabalho excedente, mediante a 
expansão escolar e dos serviços de saúde pública, do crescimento do funcionalismo 
público em geral, da ampliação dos contingentes das forças armadas, bem como do 
incremento às obras públicas. (ALVES, 2001, p. 192-193). 

O autor aponta que a gratuidade dos serviços educacionais públicos, libera em parte o 

custo da reprodução da força de trabalho, porque para se manter ativa e produzindo, a classe 

trabalhadora precisa de um lugar para deixar os filhos, ao mesmo tempo em que a merenda 

escolar também seja parte da despesa paga pelo Estado aos trabalhadores, porque subsidia 

parte do custo da produção da força de trabalho.  

 Além da manutenção de escolas públicas enquanto atividade improdutiva que o Estado 

financia, essas instituições também servem como reprodutora da ideologia dominante, 

contribui para controlar os níveis de desemprego, visto que mantem jovens matriculados e 

ocupantes dos bancos escolares por vários anos, assim não pressionam um mercado de 
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trabalho já saturado, ao mesmo tempo em que libera a mulher para o trabalho e alimenta as 

crianças, e ao cumprir essa função mobiliza grande força de trabalho da indústria alimentícia, 

“a escola serve como refeitório para seus alunos” (ALVES, 2001, p. 215).  

Enquanto atividade improdutiva mantida pelo Estado, a educação pública, para existir 

materialmente, emprega atividade produtiva mediante os gêneros alimentícios, materiais de 

consumo e o mais importante e lucrativo no presente momento histórico: materiais didáticos, 

com os quais podem render altos níveis de lucro para as editoras que firmam o acordo com o 

governo, assim como para materialização de escolas, se movimenta um grande contingente do 

ramo de livraria e papelaria, mesas, carteiras, lousas, uniformes e todo o material pedagógico 

indispensável para uma escola funcionar. Por mais que a escola pública seja uma atividade 

improdutiva, ela absorve muita atividade produtiva por meio dos exemplos citados acima. 

 As instituições públicas de educação mantidas pelo Estado também são um meio de 

auferir recursos diretos a título de complementação de renda familiar (ALVES, 2001), como o 

Bolsa Família. E tem sido o único local reservado na sociedade para a convivência entre 

crianças e adolescentes. (ALVES, 2001). 

E acrescente as referidas formas indiretas de geração de demanda e consumo, o capital 

financeiro – aquele que predomina no Imperialismo – também tem visto a educação como 

mercadoria e gerando com ela mais-valia. A exemplo do quase monopólio da educação 

superior Kroton Educacional, - em um momento histórico mais recente –. 

Diante do exposto, é possível fazer aproximações com contexto da base material de 

desenvolvimento do capital monopolista e a consequente intervenção estatal da década de 

1930 em diante no Brasil: 1) fundamentos autoritários, aquele que se expandiu pelo 

nacionalismo, produto dos resultados da Primeira Guerra Mundial. 2) No país criou-se uma 

ideologia de valorização do trabalho e o governo brasileiro modernizou a instituição 

democrática mediante o corporativismo estatal. Tendo em vista estes determinantes e a 

compreensão das funções da escola pública sob o imperialismo, no tópico “Resultados” 

apresentaremos dados da política educacional implantada no governo Vargas e a 

materialização das escolas primárias nos anos posteriores ao seu governo. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Além da bibliografia indicada no tópico anterior, utilizamos dados do Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) referentes a expansão do Ensino Primário nas 
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décadas de 1946 a 1956 resultados da Era Getulista. E para a crítica do Estado Liberal 

Interventor recorremos a Mészaros (2012). 

 

4 Resultados 

Antes da década de 1940, a educação não contou com uma política nacional orgânica 

que abrangesse todo o país, as reformas foram implantadas e regulamentadas pelos entes 

federados. Foi somente no governo de Getúlio Vargas que pôde se observar a 

institucionalização de leis federais expressas em dispositivos legais para a educação. 

Em 1942 o Decreto-Lei 4.958 instituiu o Fundo Nacional do Ensino Primário e dispôs 

sobre o Convênio Nacional do Ensino Primário. Em termos de legislação que tratasse do 

financiamento público para este nível de ensino, é expressivo a contribuição que teve para a 

posterior construção de prédios escolares nos anos seguintes.  

A partir de década de 1940 então o poder executivo federal implantou uma política 

educacional que se preocupou com a federalização de normas para reger a educação pública 

nacional, o que antes eram apenas reformas esparsas sem força de implantação em todo o 

território brasileiro. 

No artigo 2º do referido Decreto, dispôs que o Fundo Nacional de Ensino Primário 

seria formado pela renda proveniente dos tributos federais que viriam a ser criados para o fim 

especificado (BRASIL, 1942) – regulamentado pelo Decreto 5.785 de 1944 –, o Fundo 

deveria figurar no orçamento e despesa da União com destino à ampliação e melhoria do 

sistema escolar primário de todo o país, aplicados em auxílios a cada um dos Estados e 

Territórios e ao Distrito Federal, em conformidade às suas maiores necessidades. Para tanto as 

unidades federativas deveriam firmar um convênio com a União de cooperação para este fim. 

(BRASIL, 1942).  

A regulamentação do Fundo somente foi publicada em agosto de 1945 mediante o 

Decreto nº 19.513 que objetivou promover a ampliação e a melhoria dos sistemas escolares de 

ensino primário de todo o país, para tanto seriam concedidos os recursos em conformidade 

com as necessidades de cada unidade federativa, avaliadas segundo a proporção do número de 

crianças, entre sete e onze anos de idade, que não estavam matriculadas em estabelecimento 

de ensino primário. (BRASIL, 1945). Ou seja, demonstrou a preocupação em abranger as 

crianças em idade escolarizável que estavam fora das escolas.  

A distribuição dos recursos levaria em conta o cálculo entre o número em todo o país, 

e em cada unidade federativa de crianças em idade escolar não matriculada. (BRASIL, 1945). 
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Os auxílios do Fundo seriam distribuídos da seguinte forma: 70% destinados à construção de 

prédios escolares, suas despesas poderiam correr no todo, ou em parte do contingente 

concedido ao ente; 25% aplicado na educação primária de adolescentes e adultos analfabetos; 

e 5% da importância corresponderia a conversão de bolsas de estudo destinadas ao 

aperfeiçoamento técnico do pessoal dos serviços de inspeção e orientação do ensino primário 

a critério do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP). (BRASIL, 1945).  

A organicidade dessa lei se observa pela vinculação de recursos para comporem o 

Fundo Nacional do Ensino Primário, sua determinada distribuição, e a fiscalização do 

cumprimento firmado no acordo de cooperação com a União, inaugurou portanto, uma 

política educacional com foco central neste nível de ensino tendo por base as estatísticas de 

crianças fora das escolas. 

Segundo dados do INEP (1956), a operacionalização do plano de distribuição do 

auxílio federal para a construção de escolas primárias iniciou em 1946, mas sua execução 

estava intimamente ligada ao problema da formação de professores, porque implicava a 

diminuta matrícula de crianças nas escolas, e também o grande contingente de professores 

leigos. Este assunto foi objetivo da Lei nº 59 de 1947 que para isso, autorizou estender ao 

Ensino Normal o programa de cooperação financeira.  

Estas iniciativas mostraram seus efeitos nos anos posteriores. O INEP organizou os 

dados do decênio (1946-1956) – o que prova a política educacional como uma política de 

Estado, e não de governo, pois Getúlio Vargas, no ano da publicação do relatório do INEP 

não estava no poder5 –. Entretanto, se observou alguns entraves, dentre eles a insuficiência de 

recursos transferidos: 

Uma escola rural que em 1946 era construída por quarenta ou cinquenta mil 
cruzeiros passou a custas cento e cinquenta e duzentos e cinquenta mil cruzeiros, os 
grupos escolares construídos, nos primeiros anos da campanha, por duzentos e 
cinquenta mil cruzeiros passaram a ter orçamento de oitocentos a um milhão de 
cruzeiros, isto é, quatrocentos ou quinhentos por cento mais onerosos, enquanto que 
as dotações destinadas a essas obras subiram apenas cinquenta por cento. É claro 
que o número de prédios a construir com estes recursos e com aquele orçamento, 
forçosamente, foi diminuindo ano a ano. (INEP, 1956). 

Por mais que empecilhos foram evidenciados, o Instituto aponta os resultados da 

política, com os seguintes dados: para a construção e equipamentos de Escolas Normais, 307 

557 596, 30 cruzeiros; para a construção de Escolas Rurais 474 411 665, 00 cruzeiros; para 

                                                             
5 Getúlio Vargas cometeu suicídio em 1954. 
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equipamento escolar de Grupos e Escolas Rurais, 83 368 121,00 cruzeiros; totalizou 1 222 

547 610, 30 (um bilhão, 222 milhões, 547 mil, 610 cruzeiros e 30 centavos). (INEP, 1956). 

No decênio foram construídas 77 Escolas Normais, 26 estavam em construção naquele 

período e 8 a construir. 644 Grupos Escolares foram construídos, 140 estavam em construção 

e 85 a construir, totalizando 869 unidades escolares para o período de 1946 a 1956. (INEP, 

1956). 

Com relação às instituições de Ensino Primário denominadas “Escolas Rurais” foram 

construídas 6579, estavam em construção 367 e a construir 215, totalizando para o projeto 

7161 unidades escolares nas áreas rurais. (INEP, 1956). 

Se contabilizados em salas de aulas, somaram no período tanto com os Grupos 

Escolares como Escolas Rurais, 9983 salas, que abrigavam em dois turnos, cerca de 699 640 

crianças. (INEP, 1956). 

Mediante a análise exposta podemos observar que de fato houve a materialização da 

política educacional voltada para a expansão do Ensino Primário, sem perder de vista a 

categoria da contradição, por mais que essa expansão esteja relacionada as forças do 

desenvolvimento do capitalismo monopolista, e outras situações políticas específicas do 

Brasil, como o estabelecimento do poder central voltado a Getúlio Vargas e a implantação de 

políticas sociais, não podemos desconsiderar que crianças na escola representa contradição ao 

aparelho ideológico do Estado, pois inúmeras subjetividades ali se entrecruzam e não apenas 

reproduzem os determinantes societários externos a ela. 

Para finalizar os objetivos deste trabalho, concluímos com as considerações de 

Mészaros (2012) ao tratar da função do Estado liberal interventor. 

O Estado moderno, como estrutura de comando político do sistema do capital, exerce 

ação corretiva para “contornar” contradições irreconciliáveis na sociedade capitalista: entre 

produção e controle; produção e consumo e, produção e circulação. A falta de unidade nesses 

três aspectos dá ao Estado, como única instituição capaz de “corrigir” dentro dos parâmetros 

do capital, dentro dos seus limites sociometabólicos. (MÉSZÁROS, 2002). 

Esses três aspectos são defeitos estruturais no sistema do capital, são fragmentados e, 

portanto não possuem uma unidade. E por isso, o Estado é um “pré-requisito indispensável 

para o funcionamento permanente do sistema do capital” (MÉSZÁROS, 2002, p. 109). O 

Estado protege legalmente a relação de forças estabelecida entre produção e controle e graças 

a sua estrutura jurídica consegue dominar a força de trabalho da sociedade, alienando os seus 

produtores – trabalhadores – dos meios de produção. 
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A ruptura entre produção e consumo, historicamente surge com o abandono do valor 

de uso das mercadorias, dando ao capital o poder de criar sua demanda e as “necessidades” 

coletivas. Assim como, dissemina uma ideologia em que a competição é saudável e benéfica 

aos consumidores e mascara que este mesmo “consumidor” é o produtor e, portanto, transfere 

para a figura do capitalista essa função, a de produtor. 

Compreensivelmente, a ideologia burguesa gosta de descrever o capitalista como “o 
produtor” (ou “o produto da riqueza”) e falar do consumidor/cliente como uma 
misteriosa entidade independente, de modo que o verdadeiro produtor da riqueza – o 
trabalhador – desapareça das equações sociais pertinentes e sua parcela no produto 
social total seja declarada “muito generosa” mesmo quando escandalosamente baixa. 
(MÉSZAROS, 2002, p. 110). 

 Quando o trabalhador/produtor exerce o papel de “consumidor” se aliena do produto 

final que foi realizado com sua força de trabalho e não vincula as mercadorias produzidas ao 

seu próprio esforço humano. E o Estado assume um papel totalizador de ajustar a sua função 

reguladora em sintonia com a dinâmica do processo de reprodução socioeconômico 

“complementando politicamente e reforçando a dominação do capital contra as forças que 

poderiam desafiar as imensas desigualdades na distribuição e no consumo” (MÉSZÁROS, 

2002, p. 110). 

 Quanto ao terceiro defeito estrutural do capital: a contradição entre produção e 

circulação, pode ser verificada com a relação de exploração que se estabelece entre os Estados 

nacionais, o padrão de vida da classe trabalhadora nos impérios é diferente do que aquele 

vivenciado pelas pessoas nos países periféricos. Globalização, segundo Mészáros (2002, p. 

111) significa: “o desenvolvimento necessário de um sistema internacional de dominação e 

subordinação”.  

Seja na forma da democracia liberal, ou do autoritarismo intervencionista, o Estado 

assume o papel de facilitador da expansão mais monopolista possível do capital exterior, a 

empresa econômica nacional recebe o apoio político para competir internacionalmente para 

que vença seus adversários. “Quanto mais forte e menos sujeita a restrições for a empresa 

econômica que recebe o apoio político [...], maior a probabilidade de vencer seus adversários 

reais ou potenciais” (MÉSZÁROS, 2002, p. 113). Mas o desenvolvimento desigual das 

nações, gera destrutividade, e impõe o seu poder de maneira cega porque exclui seus 

produtores do controle. Mas a política interna é diferente quando as condições internas 

exigirem e permitirem, introduzindo então medidas legais antimonopolistas. 

A questão que se coloca é que não existe Estado a favor dos pobres, pois em sua 

gênese o Estado moderno não tem a função de questionar as bases de exploração capitalista, e 
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para gestar as bases de uma sociedade socialista e, portanto, voltada para o valor social do 

trabalho, para as reais necessidades humanas, a classe trabalhadora precisa compreender essas 

contradições existentes entre produção e controle; produção e consumo e, produção e 

circulação, ao delas tomar parte, extinguir a contradição primeira entre capital e trabalho. 

 

5 Considerações Finais 

 Como vimos, um dos elementos do liberalismo é a proeminência do indivíduo, ele 

deve ser o auto promotor de sua elevação econômica, Getúlio Vargas alçou a ideologia de 

valorização do trabalho humano, como condição de dignificação do homem na sociedade, 

incluindo o indivíduo/produtor/trabalhador como responsável pelo desenvolvimento 

econômico do Brasil. Suas políticas paternalistas viabilizaram seu fortalecimento no poder e 

impediram avanços e reconhecimento do poder da classe trabalhadora. 

 Questionar a liberal democracia não rompe com os desígnios do mercado, e 

responsabilizar o Estado pelos serviços sociais, cumpre o papel de mascarar o verdadeiro ator 

que subjuga o trabalhador assalariado a viver para trabalhar, pois a ele não cabe fração do 

produto social que ele produziu, mas somente se reserva o suficiente para que se mantenha 

vivo, minimamente saudável para continuar produtivo.  

Se o laissez- faire foi criticado, foi porque deixou de atender aos interesses do capital, 

e portanto, sua ordem sociometabólica tomou novas formas para superar a crise.  

Vargas ao consolidar seu poder, usou o aparato militar e trouxe para perto de si as 

diversas lideranças que surgiram com a transição que passava o país, tanto da burguesia 

agroexportadora como a industrial emergente, além de captar as demandas da classe 

trabalhadora e sob sua tutela dirigir suas ações políticas, usando para isso os representantes 

das categorias. 

 Concluímos que não importa a forma de governo, se democrático ou autoritário, 

sequer a política econômica, se voltada às leis do mercado ou ao intervencionismo estatal, não 

há como transformar os mecanismos de poder dentro do Estado, trata-se então de destruí-lo. 
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GT9 – Estado e Políticas Educacionais 

 

DINÂMICA PRIVATISTA EMPRESARIAL E A BUSCA PELA (CON )FORMAÇÃO 

DE UM PROFESSORADO SUBJETIVAMENTE ADAPTADO 

 

Amanda Moreira da Silva1 
 

Resumo 

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

                                                        
1
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Palavras-chave: Trabalho docente. Precarização. Empresariamento.  
 
Introdução 
 

A entrada do empresariado nas escolas públicas brasileiras, a partir da primeira década 

do século XXI, tem mobilizado diversas frações da classe dominante e vem se dando das mais 

diversas formas, uma delas foi abordada neste trabalho. Nele tivemos o desafio de analisar a 

materialização e interferência sobre o trabalhador docente de um tipo de programa privatista 

empresarial que tem como eixo fundante a iniciativa público-privada.  

Ao discutir a precarização do trabalho docente e a relação Estado/Sociedade Civil, 

tratamos, especialmente, de um programa educacional com Parceiras Público-Privadas (PPP) 

existente na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro no qual as escolas seguem sendo 

públicas, no tocante a determinadas garantias de manutenção com recursos públicos, porém 

sob a direção intelectual e moral do setor privado.  Assim, demonstramos a efetivação de uma 

política burguesa para a educação voltada para a (con)formação de um professorado 

subjetivamente adaptado estabelecendo sua relação com a ideologia dominante e com a busca 

da hegemonia (GRAMSCI, 1984, 2001a, 2001b, 2007) pelo empresariado. 

Oferecemos uma visão global de como funciona o referido programa, compreendendo 

o seu sentido e sua apropriação pelos diferentes agentes envolvidos. Assim, buscamos 

demonstrar como o Estado foi sendo reposicionado pelo bloco no poder (POULANTZAS, 

1977, 2000, 2008), verificando como foram abertos os caminhos para as PPP no Estado do 

Rio de Janeiro na área de Educação e como se estruturou tal processo num período de dez 

anos (2008 a 2017). Chamou-nos a atenção para a necessidade de entender o interesse das 

empresas em desenvolver projetos em parcerias com as escolas públicas e como o 

professorado se insere em meio ao jogo de interesses dessas frações de classe. Num caminho 

paralelo, indicamos as formas que professores têm utilizado para contornar a precarização do 

trabalho derivada das políticas educacionais em vigência, verificando como se dá o processo 

de subordinação, e também de resistência ao projeto político educacional hegemônico.  

Para compreendermos os conceitos de público e privado e seus respectivos lugares na 

estrutura do Estado, recorremos a Gramsci e ao seu conceito de “Estado Ampliado”, no qual o 

autor apresenta a maneira por meio da qual as classes buscam exercer sua hegemonia no 

âmbito e por meio da sociedade civil junto à sociedade política. Também nos apoiamos em 

Poulantzas a fim de analisarmos o Estado enquanto campo de disputa e representação de 

interesses, buscando compreender a coalizão de forças políticas atuantes em nosso país e, 
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particularmente, no estado do Rio de Janeiro. 

O levantamento de dados e informações serviu para vermos a capilaridade com que os 

aparelhos privados de hegemonia passaram a atuar no Estado do Rio de Janeiro e como os 

organismos empresariais vêm pautando uma concepção de educação, de trabalho docente e de 

projeto de sociedade.  

Tendo em vista as funções atribuídas aos “parceiros”, assim como suas pretensões ao 

se inserirem na Educação do Estado do Rio de Janeiro, destacamos – por meio dos editais de 

seleção para atuação nestas escolas – que o Estado ampliado requer um trabalhador de novo 

tipo de maneira a engajá-los aos propósitos empresariais. Para isso, busca a consolidação de 

consensos, levando os professores imersos nessa dinâmica a passarem por um duplo caráter 

de precarização, que se manifesta nos aspectos objetivos e subjetivos, mediante a execução de 

mecanismos indiretos e nem sempre aparentes de intensificação da exploração do trabalho. 

 

O Estado enquanto campo de disputa e representação de interesses 

 

Para analisarmos a especificidade material do Estado que pretendemos compreender, 

com seus acontecimentos históricos específicos, depreende-se que devemos incorporar a 

percepção das maneiras como as classes ou frações de classes (dominantes e dominadas) 

exercem seu poder por meio de lutas políticas. Deste modo, vemos a importância de analisar o 

Estado enquanto campo de disputa e representação de interesses (GRAMSCI, 2007; 

POULANTZAS, 1977). 

Apoiando-nos em Nicos Poulantzas (1977), consideramos necessária a utilização do 

conceito de “bloco no poder”, numa dimensão materialista histórica. Para o autor, o “bloco no 

poder” é uma unidade contraditória entre distintas classes e/ou frações de classes, sob a 

hegemonia no seu interior de uma dessas frações ou classes, em suas relações com o Estado 

capitalista. Sendo assim, reflete o conjunto das mediações e dos níveis da luta de classes numa 

determinada conjuntura histórica de uma formação social, possuindo áreas de poder no seio 

do aparelho de Estado. 

O filósofo e sociólogo grego define o Estado como uma disputa relacional. O “bloco 

no poder”, segundo Poulantzas, é uma expressão material e concreta do Estado relacional 

constituindo classes ou frações de classes que ocupam o espaço da dominação política. A obra 

de Poulantzas, principalmente, Estado, poder e socialismo, se aproxima muito da concepção 
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gramsciana de Estado ampliado, pois oferece uma nova chave interpretativa, rompendo com o 

estruturalismo althusseriano, ao reivindicar a presença do político no econômico.  

Ao perceber que a natureza do Estado capitalista fora modificada pelos fenômenos 

econômicos e políticos que marcaram o panorama mundial a partir do início do século XX, 

Gramsci amplia a análise marxista acerca do Estado. Contudo, Estado ampliado não significa 

que este deixaria de ser de classes, ao contrário, esse caráter é fortalecido, permitindo que as 

medidas por ele encaminhadas revistam-se de um “interesse nacional” no qual espraiam-se 

uma crescente articulação entre Estado e Sociedade civil, esta última representada por formas 

associativas – os “aparelhos privados de hegemonia” – que os próprios grupos dominantes 

empreendem. Essa ampliação atinge também os grupos sociais dominados, à medida que o 

Estado passa a englobar demandas provenientes dos subalternos, a depender de sua 

capacidade de organização e das suas associações de classe.  

É num Estado com essa dimensão colocada por Gramsci e Poulantzas que se 

encontram a educação pública brasileira e as relações de trabalho dos profissionais que nela 

atuam, e se colocam, portanto, como abordagens teóricas fundamentais para as análises que 

empreendemos neste artigo. Com estes autores, apreendemos que todas as questões não estão 

condenadas ao fatalismo, ao contrário, estão constantemente sendo disputadas e reconstruídas 

neste Estado em construção. 

Aproximando-nos tanto do autor italiano quanto do grego, que consideram o Estado 

enquanto relação social, destacamos a discussão em torno dos conceitos “bloco no poder” e 

“Estado ampliado” para assim buscarmos a compreensão de sua influência na educação e no 

trabalho docente. Afinal, o Estado tratado por Gramsci e Poulantzas não é algo que fica no 

mundo das ideias, ao contrário, traz uma materialidade que está no cotidiano das pessoas, no 

senso comum, portanto, está no dia a dia dos profissionais do magistério, sendo as leis que 

definem regras funcionais e mudanças de carreiras, também resultados dessa relação. 

 

A entrada do empresariado na rede pública do Estado do Rio de Janeiro e a busca pela 

(con)formação de um professorado subjetivamente adaptado 

 
De um modo específico, buscamos expor a atuação dos empresários organizados no 

âmbito do Estado Ampliado, bem como seus efeitos, trazendo elementos que ajudam a 

entender os encaminhamentos de determinadas políticas públicas para a educação brasileira, e 

suas interferências no trabalho docente. Para isso, elegemos o Programa Educacional com 

parceria público-privada, iniciado no ano de 2008 no estado do Rio de Janeiro, encarando-o 
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como uma expressão do pacto entre as frações do empresariado com o setor público. Por meio 

deste programa, buscamos elementos para pensar o trabalho docente e a relação público-

privado, como forma de compreender o que está em jogo quando diferentes grupos sociais se 

apropriam do discurso em favor da educação. 

No Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 5.068/2007 (RIO DE JANEIRO, 2007) instituiu 

o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (Propar), destinado a promover a 

realização de parcerias com empresas em diferentes áreas, dentre elas, a educação. A partir 

disso, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) criou o Programa Dupla Escola que 

materializou a proposta com o projeto do Ensino Médio Integrado, ou seja, voltado à 

formação profissional e técnica.  

A primeira experiência de parceria se deu em 2008 com o Instituto Oi Futuro, na 

criação no Colégio José Leite Lopes junto ao Núcleo Avançado em Educação (Nave), que 

oferece o ensino técnico voltado para a indústria de jogos eletrônicos. Em 2009, juntamente 

com a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (Seappa), a Seeduc firmou 

uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar (GPA) e a Cooperativa Central de Leite (CCPL2), a 

fim de criar no Colégio Comendador Valentim dos Santos Diniz, o Núcleo Avançado em 

Tecnologia de Alimentos e Gestão do Cooperativismo (Nata); unidade escolar cujo o foco tem 

sido a formação profissional em panificação e laticínios. E completando uma tríade, em 2011, 

a Seeduc deu início à parceria com a empresa Thyssenkrupp CSA (TKCSA), no colégio Erich 

Walter Heine, visando à formação de “técnicos em administração com foco em 

desenvolvimento sustentável” (RIO DE JANEIRO, 2012d).  

A partir destas primeiras experiências, nos anos seguintes as parcerias se deram numa 

crescente, e, em 10 de setembro de 2015 foi lançado o “Programa de Educação Integral do 

Estado do Rio de Janeiro” – que vai além do Programa Dupla Escola –, e conta, 

hegemonicamente, com parcerias público-privadas para sua realização, sendo elas: Instituto 

Oi Futuro, Grupo Pão de Açúcar/, Thyssenkrupp CSA, Englishtown, Fundação Xuxa 

Meneguel, ONG Kinder do Brasil/OIA - O Instituto Ambiental, Lafarge, Inmetro, Grupo 

                                                        
2 Era uma fábrica que estava fechada, então, de certa forma, o Estado assumiu muitos compromissos com o 
Grupo Pão de Açúcar (GPA), este que financiou a obra de reestruturação e adaptação da antiga fábrica de 
laticínios da CCPL, transformada no Complexo Nata. “O investimento para a implantação do Nata foi de 11 
milhões de reais, dos quais 4 milhões foram aportados pela Seeduc e 7 milhões pelo GPA”. Além do Grupo Pão 
de Açúcar, outras empresas da área de alimentos também colaboram com o projeto, “são elas: Fleischmann, 
Germacon Tech, Kalykim, Macali, Perlima, Prática Technipan e Sacco” (PEREIRA, 2014, p.66). Segundo a 
autora, em 2014, momento de realização de sua pesquisa, a escola tinha aproximadamente, trezentos e sessenta 
(360) alunos e, “alguns deles, a partir de uma seleção interna, são monitores dos laboratórios e das usinas. Além 
das usinas onde ocorrem as aulas práticas, a escola conta com laboratórios de microbiologia, físico-química, 
química, biologia, matemática e física” (PEREIRA, 2014, p.69). 
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Libra, Petrobrás, Multiterminais, Grupo PSA - Peugeot, Citroën e DS, SENAI Rio, 

RioSolidario, Lojas Americanas/SENAC, FIRJAN/SENAI, Instituto Ayrton Senna, SEBRAE, 

IBMEC (mercado e negócios), P&G, entre outras (SILVA, 2018).  

Desta maneira, passou-se de duas escolas com parcerias em 2008 para 82 escolas em 

2017. Isso significa que estas escolas representam 6,52% do total de escolas da rede pública 

estadual, pois a rede como um todo conta com 1256 escolas (SILVA, 2018). Embora o 

número de escolas com parcerias possa parecer pequeno – quando comparado com o número 

de escolas regulares –, ele reflete uma tendência se implementando no estado do Rio de 

Janeiro. Forma-se um pequeno contingente de trabalhadores para atuar como mão de obra nas 

empresas “parceiras” e outra expressiva parcela de jovens é formada para lidar com a falta de 

emprego, tendo as “habilidades e competências” necessárias para atuar em um mercado de 

trabalho instável e precário. 

Além da formação direcionada dos jovens para os objetivos empresariais, é inegável 

que o “Programa de Educação Integral” do Estado do Rio de Janeiro demanda um tipo de 

profissional de educação que seja contratado especificamente para a proposta. Segundo a 

Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Seeduc) os critérios de seleção da 

unidade escolar para participar do programa são: 1) equipe gestora que estimule a participação 

da comunidade escolar nas decisões da escola; 2) equipe gestora que tenha foco em resultados 

e facilidade para delegar e monitorar as ações da escola; 3) gestão financeira de qualidade, 

com prestação de contas em dia; 4) infraestrutura escolar adequada (manutenção, organização, 

espaços educativos, laboratórios, bibliotecas, salas de vídeo e leitura) (RIO DE JANEIRO, 

2015a). 

Em relação aos docentes, há um processo seletivo interno dentro da rede estadual, 

chamado mobilidade interna, para professores que desejam trabalhar nessas escolas. Isso tem 

por finalidade identificar servidores que possam integrar as equipes docente, diretiva e 

técnico-pedagógica cuja prática profissional esteja o mais próxima possível da metodologia 

que se pretende desenvolver. 

Na apresentação do Programa Dupla Escola, a Seeduc afirma que “além da matriz 

curricular comum oferece formação profissional de excelência com foco no 

empreendedorismo e na formação de mão de obra qualificada” (SEEDUC, 2014). Para levar 

esse projeto adiante, é preciso que haja a construção de um novo tipo de professor, que abrace 

o programa, se adapte ao formato e que possa consentir com uma formação instrumental e útil 

aos mercados, serviços e indústria. 
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Nesses programas e projetos, os novos conteúdos dos cursos e treinamentos estimulam 

comportamentos colaborativos e atitudes proativas com os valores do capital. Há um 

incentivo para que os professores adotem uma “nova” cultura e uma “nova” visão de mundo 

baseada na inevitabilidade das mudanças em curso pautadas em estratégias de convencimento 

que, muitas vezes, sustentam-se numa aparente incentivo à autonomia pedagógica dos 

professores. Assim, as empresas buscam produzir novos perfis e a garantia do alinhamento, 

objetificando o trabalho no setor público e modificando as práticas e a subjetividade de seus 

trabalhadores, sem parecer fazê-lo. 

No caso do Rio de Janeiro, há diferentes modalidades de projetos dentro do “Programa 

de Educação Integral”. Esses possuem editais diversos e processos de seleção diferentes para 

os professores e corpo pedagógico. Os editais (RIO DE JANEIRO, 2013a, 2013b, 2014c, 

2015b) põem às claras o perfil desejado pela Seeduc em seus processos seletivos, de modo 

que as características descritas nos documentos governamentais deixam claras as semelhanças 

com as habilidades desejáveis apresentadas nos princípios flexíveis da reestruturação 

produtiva.  

Por meio de uma seleção “forçada” quebram a isonomia no serviço público e exigem 

do professor uma multifuncionalidade de ações no exercício profissional cotidiano, 

recomendando o desenvolvimento de várias funções, além da atribuição primeira que é 

ensinar a sua disciplina de formação. Assim, o controle é exercido de forma sutil. Nada é 

aparentemente obrigatório, o que facilita o consenso entre os professores acerca de seu 

“direito de escolha”. A ausência de cobrança aparente atua como estratégia de convencimento 

para agregar mais professores e, consequentemente, mais escolas a tais propostas. 

Em apresentação aos docentes sobre o programa e as formas de contratação, a Seeduc 

(RIO DE JANEIRO, 2015a) atesta que:  

 

A Mobilidade Interna visa garantir o acesso as funções estratégicas da 
Seeduc e seus setores, em condições de isonomia e transparência, fazendo 
prevalecer o mérito na promoção dos servidores, apoiando o 
desenvolvimento pessoal, atraindo e retendo talentos na Rede (RIO DE 
JANEIRO, 2015a, grifos nossos). 

 

No chamado à mobilidade interna para atuar no Programa encontramos cinco etapas: 

1) inscrições: onde se faz necessário preencher uma ficha cadastral no sítio eletrônico da 

Seeduc, incluir certificados de formações acadêmicas e/ou experiências profissionais e 

“apresentar currículo atualizado, relatando sua vida funcional na Seeduc e demais 

atividades correlatas” [leia-se: greves, licenças e faltas]; 2) confirmação de cadastro; 3) 
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validação das regionais; 4) análise das inscrições e 5) entrevista; sendo todas as etapas de 

caráter eliminatório. (RIO DE JANEIRO, 2014, grifos nossos). Posteriormente, os servidores 

aprovados passam por um curso de formação. Assim, a Secretaria de Educação afirma que a 

mobilidade interna “está aberta para servidores que possam integrar as equipes docente, 

diretiva e técnico-pedagógica cuja prática profissional esteja o mais próxima possível da 

metodologia que se pretende desenvolver na nova unidade” (RIO DE JANEIRO, 2015a). 

Na descrição de atuação da equipe docente nos editais do programa (RIO DE 

JANEIRO 2013a, 2013b, 2014c, 2015b) há diversas atribuições que cabem aos docentes, 

dentre elas: 

 

Atuar  como mediador do processo ensino-aprendizagem, planejando suas 
atividades de forma integrada;  [...] analisar dados referentes à aprovação, 
recuperação e evasão de alunos; [...] participar da promoção e coordenação 
de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da área educacional e 
correlata; [...] supervisionar a utilização de equipamentos de laboratórios e 
salas – ambiente; [...] Desenvolver o pensamento crítico e criativo, 
autonomia de produção; Compreender os princípios das tecnologias e suas 
relações integradas (SEEDUC, 2014, grifos nossos). 
 

Professores como mediadores e com funções de coordenação e supervisão evidenciam 

a polivalência desejada desses profissionais e a habilidade necessária para atuar com uma 

autonomia cerceada e não com papel de destaque no processo de ensino-aprendizagem. 

Apesar disso, os editais destacam a importância do pensamento crítico e da utilização das 

tecnologias, evidenciando um dos aspectos desse profissional flexível.  

Assim, fica claro que o docente que se candidatar a uma vaga nestas instituições deve 

possuir uma afinidade prévia com o modus operandi, o que é compreensível dentro da lógica 

estabelecida. Todavia, dependendo de como isso for entendido pelos responsáveis pelo 

processo seletivo, pode vir a restringir fortemente a autonomia pedagógica do docente, na 

medida em que limita a potencialidade dos profissionais tecerem críticas ao projeto em curso. 

Nos editais também constam as habilidades e atitudes necessárias para admissão no 

Programa. São elas: 

 

Planejamento, organização e controle; percepção acurada para números; 
capacidade de análise e de síntese; tolerância à pressão; fluência verbal e 
escrita; proatividade e iniciativa; criatividade e inovação; atenção 
concentrada e difusa; habilidade de negociação e articulação com outros 
setores; comprometimento; discrição, postura profissional e ética; visão 
integrada dos processos; noções de planejamento estratégico (gestão) e 
planejamento integrado (metodologia) (RIO DE JANEIRO, 2013a, 2013b, 
2014c, 2015b, grifos nossos). 
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Deste modo percebe-se o tipo de seleção que pretendem. Não basta, para lecionar 

nessas escolas, ser aprovado no concurso para o cargo de docente. Para atuar no Programa é 

preciso demonstrar ser um professor adaptado à lógica proposta e dentro de determinado 

perfil que atenda aos critérios subjetivos acima expostos. O perfil exigido é bem semelhante 

àquele buscado na iniciativa privada no contexto de acumulação flexível, no qual busca-se 

eliminar obstáculos para alcançar a força de trabalho orientada para os resultados que as 

empresas acreditam que são necessários. 

Além disso, um profissional que tenha uma vida funcional com ligações com 

movimentos grevistas ou contestatórios, certamente não teria boa classificação no trâmite. 

Isso não significa que professores grevistas ou que tenham um determinado histórico de 

contestação na Seeduc não tenham entrado para o programa, mas, se isso ocorreu, é porque 

esta parte da “vida funcional na Seeduc e demais atividades correlatas” (RIO DE JANEIRO, 

2013a, 2013b, 2014c, 2015b), muito provavelmente, foi omitida durante o processo seletivo. 

A seleção contempla uma qualificação generalista com o intuito de estimular nos 

trabalhadores a “colaboração” com a gestão e atitudes comportamentais como: trabalho em 

equipe, capacidade de enfrentar mudanças permanentes, rapidez de respostas e criatividade 

diante de situações de pressão e imprevistas, além de comunicação clara, interpretação, 

análise, síntese e uso de diferentes formas de linguagem. Ou seja, a polivalência é altamente 

demandada dentro de exigências subjetivas e objetivas por habilidades adaptativas e 

comportamentais, as quais requerem padrões mais flexíveis de organização do trabalho 

docente.  

Assim, a base do trabalho docente é alterada, o foco passa a estar nas experiências que 

o professor deve promover, nos valores e competências que deve instigar e não no 

conhecimento que domina e nas transformações que pode mediar. O professor requerido por 

esta política é aquele que sabe gerenciar pessoas e saberes de diferentes naturezas, é proativo, 

consegue resolver problemas no ambiente de trabalho e na comunidade, é capaz de trabalhar 

sob pressão e de assimilar as regras da competição impostas à classe trabalhadora.  

Desta maneira, o trabalho docente é requerido não pelo seu teor científico e poder 

transformador, mas pela sua capacidade em formar o trabalhador padrão que deve ser capaz 

de executar determinado trabalho, que se adapte a condições precárias, que aceite sem muitas 

contestações a expropriação de seus direitos. Esse cenário é resultado de uma política 

educacional que, segundo Evangelista e Leher (2012), fomentam o “apagamento do 
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professor”, pois os expropriam de seus conhecimentos e funções docentes colocando-o em um 

lugar de coadjuvante em relação ao ensino. 

 
A resistência a uma precarização de novo tipo 
 
 

A despeito de facilitarem a sobrevivência dos professores em alguns momentos, 

aparecendo como uma medida que tenta “melhorar” a situação do docente individualmente, 

melhorando suas condições de trabalho, oferecendo para um grupo específico gratificação 

adicional, atuação em uma única escola e turmas menos cheias, a adesão aos programas 

privatistas-empresariais não representa uma saída coletiva frente ao problema da precarização. 

Ao contrário, criam uma lógica na qual o professor é responsabilizado individualmente por 

suas condições de acesso e permanência a postos de melhores condições de trabalho e 

remuneração. 

No entanto, é preciso destacar, que há tensionamentos e resistências à lógica privatista 

empresarial. Observamos que há uma enorme desconfiança dos docentes em relação aos 

resultados dos programas, assim como há uma rejeição a um modelo que os teria retirado da 

cena decisória e os transformado em meros executores de uma política elaborada e conduzida 

muitas vezes por órgãos externos à Seeduc. 

Para além dos enfrentamentos pontuais no interior das escolas no que se refere ao 

questionamento das políticas governamentais; manifestações e greves têm significado um 

movimento coletivo de resistência e de busca por melhores condições de ensino e 

aprendizagem, demonstrando a ambiguidade existente entre conformismo e resistência.  

Desde 2010, a categoria docente da rede estadual protagonizou três greves (2011, 2013 

e 2016) as quais tiveram como um dos pontos de pauta o reajuste salarial, indicando o 

reconhecimento dos baixos salários e a preocupação geral da categoria (SILVA; GOMES, 

2017), e isso incluiu os professores atuantes nas escolas com parcerias público-privadas. Na 

greve de 2016, após uma série de reuniões e reivindicações feitas por professores atuantes 

nessas escolas, o Sepe-RJ construiu uma pauta de reivindicação para regulamentação do 

Programa de Educação Integral (SEPE-RJ, 2016). Isso resultou, posteriormente, na 

elaboração de um Projeto de Lei complementar de iniciativa popular, que entre outros pontos, 

previu: a superação de uma estrutura dualista de educação; a plena autonomia do trabalho dos 

profissionais da educação, a gestão democrática e o caráter público da educação, rejeitando as 

parcerias público-privadas (SEPE-RJ 2016, apud OLIVEIRA, 2017). 

3066



 

No que tange especificamente aos professores essa pauta de reivindicação exigiu mais 

transparência por parte da Seeduc quanto às formas de ingresso e avaliação dos docentes, e, 

em relação à mobilidade interna foi colocada a importância da prioridade para professores da 

casa e regulamentação da remoção para o Programa seguindo o estatuto do servidor. Além 

disso, requereu: 1) concurso público de provas ou de provas e títulos, e, no caso de provas de 

aula, que estas sejam aulas públicas, abertas à comunidade escolar, com participação de 

professores e alunos e garantia de volta à origem, caso o profissional não se adapte e queira 

retornar para a escola que trabalhava anteriormente; 2) que a avaliação dos profissionais da 

escola (equipe diretiva, professores e outros) seja para acompanhamento e aprimoramento 

profissional e não tenha caráter punitivo. 

A pauta também incluiu reivindicações a respeito da jornada de trabalho e 

remuneração com a defesa de que: 1) o planejamento individual possa ser feito fora da escola, 

no caso de o professor assim optar, e que seja garantido o horário de planejamento aos 

professores que desejam fazê-lo na escola; 2) o recebimento das horas trabalhadas e não 

remuneradas seja retroativo; 3) o planejamento seja contado como hora-aula; 4) exista a 

possibilidade da carga horária dos professores dos cursos de vinte horas ser alocada em dois e 

não três ou quatro dias como institui o programa, e que os de trinta horas possam ser alocados 

em três dias e não quatro como funciona; 5) que os cursos de trinta horas tenham a divisão de 

dez horas em sala de aula, dez horas de pesquisa/planejamento individual e dez horas de 

planejamento integrado e que os cursos de vinte horas tenham a divisão de dez horas em sala 

de aula, cinco horas de pesquisa/planejamento individual e cinco de planejamento integrado; 

6) que haja a incorporação da gratificação pelo teto, assim como a atualização periódica dos 

valores (SILVA, 2018). 

No que diz respeito aos direitos trabalhistas, reivindicam o estatuto dos servidores que 

possui regras válidas para todos – e que devem valer também para os professores que atuam 

nas escolas com parcerias –, no qual consta que o funcionário não pode perder gratificações 

por licenças médicas; que a perda de lotação na escola somente pode ser feita por meio de 

processo administrativo, com direito ao contraditório e a ampla defesa; que haja prioridade 

para trazer a segunda matrícula com o critério da antiguidade; e que paralisações e greves não 

podem servir como critérios para punições ou como demérito em avaliações dos profissionais 

da educação.  

Em relação aos “parceiros”, o sindicato requereu: 1) transparência financeira e 

pedagógica da parceria privada; 2) definição do papel do “parceiro” nos caminhos 

pedagógicos da escola e a não interferência coercitiva na autonomia do professor; 3) 
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informações sobre quantidade de recursos aplicados pelo parceiro na escola, responsabilidade 

de gestão e de pessoal (SILVA, 2018). 

Em suma, foram diversas ações político-sindicais que apontaram para formas coletivas 

de resistência à lógica privatista empresarial imposta nos últimos dez anos na rede pública de 

ensino do Rio de Janeiro. Vimos assim que, ao apontarmos o desejo dos dominantes em 

(con)formar um professorado subjetivamente adaptado, também é preciso tratar da resistência, 

pois há muitas condutas dos professores no sentido crítico e de resistência ao projeto 

hegemônico. 

 
Considerações finais 
 

O caráter persuasivo dos projetos de financiamento privado nos espaços públicos se 

vale da suposta escassez de financiamento público para instituírem um novo padrão de 

sociabilidade, que pode acabar conquistando o apoio de uma parcela dos trabalhadores. Esse 

contexto pode dar lugar a relações fetichizadas porque alguns professores podem vir a não 

identificar claramente quem é seu aliado e seu opositor de classe, manifestando uma 

consciência regressiva por parte desse trabalhador. Neste caso, os docentes podem se tornar 

um aliado estratégico do setor privado, ou, como servidores públicos, podem ter sua 

percepção e consciência de classe deslocada pela vinculação salarial, compondo um 

professorado subjetivamente adaptado.   

A classe empresarial tem se organizado para garantir que todos esses elementos 

possam ser articulados ao seu favor, perpetuando a dominação – a começar pela expropriação 

cultural e intelectual dos professores. Assim, a (con) formação de trabalhadores de novo tipo 

torna-se estratégica quando se refere a uma enorme fração da classe trabalhadora, os 

professores, que estão próximos do contingente majoritário de crianças e jovens que 

frequentam a escola pública. 

Deste modo, há uma busca pela apreensão da subjetividade não apenas do jovem para 

um novo mundo do trabalho, mas também a busca por um professor de novo tipo. Trata-se da 

universalização de novas formas de ser da classe trabalhadora “modelada” pelas forças 

hegemônicas na perspectiva da adaptação ao status quo. Ou seja, há uma precarização 

objetiva e subjetiva que busca (con) formar um trabalhador adequado à lógica privatista 

empresarial. 

Nesse contexto, há uma produção de uma nova subjetividade alienada, com novas 

expressões, na qual os aspectos subjetivos e de perda do controle sobre o próprio trabalho 

parecem se agravar. Soma-se a isso a precarização mediada pela intensificação da exploração 
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da força de trabalho, o desenvolvimento dos preceitos empreendedores, como perfil de 

competências e habilidades desejadas do trabalhador, manifestando formas de controle ainda 

mais estreitas que geram grandes transformações no trabalho docente.  

Ao atuarem em escolas com “parceiros” privados, os docentes aparentemente 

melhoram as suas condições de trabalho, usufruindo – ainda que por tempo determinado – de 

pequenas concessões (gratificações, uma maior quantidade de horas em uma única escola e 

mais tempo de planejamento). Todavia, essencialmente, as perdas são inúmeras, pois por 

meio dos treinamentos e das promoções individualizadas, são conduzidos à rendição à lógica 

privatista empresarial, o que leva a uma precarização a nível subjetivo, na qual estes 

profissionais acabam tendo que (supostamente) se adequar a um modelo estipulado nos editais 

de admissão e no dia a dia dessas escolas.  

Além disso, os docentes passam pelas tradicionais formas de precarização objetivas, 

porque eles têm um regime de trabalho que não garante estabilidade profissional, as 

gratificações são heterogêneas e podem ser suspensas arbitrariamente, configurando uma 

situação de desvalorização profissional e de precarização das suas condições trabalhistas. Ou 

seja, as promessas de um trabalho concentrado em uma única instituição, a possibilidade de 

mais tempo livre e de redução do desgaste físico e mental vêm sendo frustradas, em função do 

limite estrutural inerente ao próprio modo flexível de ser do trabalho em instituições com 

parcerias público-privadas.  

Por fim, torna-se possível expressar – porém, com toda cautela possível – que há certo 

consentimento dos docentes, mas isso não se dá sem conflitos. Os docentes que aderem aos 

programas privatistas empresariais nem sempre se tornam professores subjetivamente 

adaptados, ao contrário, ressaltamos que esta é a intenção dos privatistas, mas nem sempre ela 

se materializa.  

O desejo do capital é sempre fazer com que aquilo que é contra o próprio trabalhador 

pareça favorável a ele. No entanto, há uma enorme distância entre o docente aceitar os 

projetos passivamente e buscar trabalhar junto a eles a fim de melhorar suas condições de 

trabalho. Consideramos que, muitas vezes, a adesão a esses programas privatistas- 

empresariais é uma tática que o professor consente para se manter num posto que considera 

menos precário. 

Na lacuna teórica que acompanha, ainda, o trabalho docente em meio às políticas 

privatistas, mais do que desqualificar as práticas e escolhas exercidas pelos professores, 

compete convidá-los a refletir sobre a construção da hegemonia no meio educacional, sobre a 
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qualidade do ensino nestas escolas com parcerias público-privadas, assim como dos projetos 

associados a empresas e, junto a eles, encontrar caminhos de ação e resistência. 
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Estado e Políticas Educacionais 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: O PÚBLICO E O 

PRIVADO NA OFERTA DE VAGAS  

Menissa Cícera Fernandes de Oliveira Bessa Carrijo1 
 
 

Resumo 

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

                                                             
1 Mestra e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 
Uberlândia-UFU-bessacarrijo@ uft.edu.br 
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entidades de assistência social para a oferta de creche, quer dizer, parcerias público-
privadas, que na visão de Adrião (2017) trata-se de uma forma privatista da educação 
pública. 
 
Palavras-chave: Legislação. Ensino infantil. Publicização. 
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1 Introdução 

A escolarização da pequena infância no Brasil tem na Constituição Federal-CF 

(BRASIL, 1988) um marco importante na medida em que se tornou direito.  Nesta 

direção a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB (BRASIL, 1996) trata, 

em letra, o mando constitucional para dar acesso educacional nos segmentos da creche 

(zero a três anos) e da pré-escola (quatro a cinco anos), componentes da educação 

infantil. Contudo o que se tem visto é a exclusão de milhares de crianças ao acesso a 

uma escola especializada no trabalho com bebês, crianças bem pequenas e crianças 

pequenas. 

A limitação da oferta de vagas em escolas públicas de educação infantil, no 

Brasil, está diretamente relacionada a condições muito amplas que impactam as 

políticas públicas educacionais como à mundialização do capital, à mudança do papel 

do Estado e às políticas liberalizantes que, particularmente, concorrem para eliminar os 

direitos sociais (OLIVEIRA, 2006).  

Neste contexto revela-se a decisão do Estado brasileiro em utilizar como recurso 

para o oferecimento de vagas, na educação infantil, parcerias público-privadas que se 

alinham às políticas neoliberais e o capital mundializado (ADRIÃO, 2017).  

 

1.1 Objetivos 

Diante disso esse texto dedica-se a apresentar o aparato legal, tendo como marco 

a CF de 1988 (BRASIL, 1988), que viabiliza o hibridismo entre a esfera pública e 

privada com fins de atendimento para as crianças na faixa etária da educação infantil- 

primeira etapa da Educação Básica. 

 

2 Referencial Teórico 

A educação escolar para a primeira infância é garantida no Artigo 2082 da CF 

que diz do dever do Estado no inciso IV: “educação infantil, em creche e pré-escola, às 

crianças até 5 (cinco) anos de idade”. A carta constitucional representa vários ganhos 

para a classe trabalhadora que, por meio de um ambiente efervescente de luta social, viu 

aprovado o direito por educação. Apesar dos dizeres claros do texto, esses direitos 

                                                             
2 Redação atualizada pela Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 (BRASIL, 2013). 
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constitucionais não se tornaram efetivos para grande parte da população infantil, ou 

seja, o acesso à educação infantil com qualidade ainda não se concretizou para muitas 

crianças principalmente da creche. 

Simultâneo à ideação dos ditos legislativos universalizantes para os direitos 

sociais, políticas opostas eram desenhadas. “Central de trabalhadores, movimento de 

camponeses, direitos sociais ampliados e assegurados, ultrapassaram a política policial, 

jugulada por outro lado, pelas tenazes da financeirização mundializada do capital” 

(grifos do autor OLIVEIRA, 2006, p. 272). Logo após redemocratizado o Brasil, 

sobretudo por meio da aprovação da CF, começa o trabalho de desmonte (OLIVEIRA, 

2006). Em nível mundial já se via uma alteração considerável no papel dos estados-

nação (MELLO, 2006) e as ideias políticas globais de ajuste neoliberal.  

Oliveira (2006, p.277) descreveu algumas das principais medidas liberalizantes 

que foram se estabelecendo no Brasil: “desregulamentação do mercado, abertura 

indiscriminada às importações, perda do controle cambial, financeirização total da 

dívida interna e da dívida externa” [...]. Certamente a mundialização do capital via 

neoliberalismo necessitou de muitas intervenções políticas e legais o que revelou a nova 

face do Estado.  

Assim, para que os fundamentos da mundialização fossem realizados acordos de 

livre mercado tiveram de ser feitos, leis tiveram de ser modificadas em cada país que 

passou a fazer parte do processo. Um exemplo foi o tratado de Maastricht em 1992 

como um ato político de liberalização dos países da Europa. São os mercados comuns 

que foram se organizando em diversas regiões do globo e o Brasil, e outros países da 

América do Sul, fundaram o Mercosul (Mercado Comum do Sul) em 1991. 

 Foi o economista austríaco Friedrich Hayek que idealizou as teorias do 

neoliberalismo que, antes de ciência, tornou-se doutrina, pois parte da crença no poder 

do mercado (PAULANI, 2006). Embora as ideias de Hayek tenham sido 

desconsideradas nos anos de 1940, ganham força na década de 1970. Hayek se colocou 

contra o Estado de Bem-Estar Social keynesiano afirmando que “o intervencionismo 

estatal, que impedia as crises, destruíam a liberdade dos cidadãos e a vitalidade da 

concorrência, da qual dependia a prosperidade de todos” (PAULANI, 2006, p.71). A 

liberdade está na linha de frente das ideias neoliberais em que se sustenta que a pobreza 

no mundo pode ser resolvida pela abertura dos mercados e do livre comércio. Nessa 

perspectiva o Estado deve oportunizar para as pessoas os direitos individuais, o direito à 
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propriedade privada e o livre mercado. Além disso, os setores antes administrados pelos 

Estados devem ser passados para a iniciativa privada (HARVEY, 2005). 

Nesse sentido Harvey (2005) também revela que as organizações não 

governamentais e as do chamado terceiro setor cresceram de forma expressiva com as 

políticas de economia flexível nos Estados Unidos. Já Freitas (2018) quando estuda a 

reforma empresarial da educação também na realidade estadunidense explica que a 

terceirização de escolas para a iniciativa privada e a atuação das organizações não 

governamentais são formas intermediárias no processo privatizante e, os vouchers3 se 

revelam como o modelo de privatização total da educação.  

No Brasil o público e o privado sempre estiveram em cena (VIEIRA; VIDAL, 

2013), mas é possível considerar que houve um expressivo incremento do espaço 

privado nas questões públicas nas últimas décadas. Destaca-se o Artigo 2134 da CF: 

  
Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 
dirigidas a escolas comunitárias confessionais ou filantrópicas, definidas em 
lei, que: 
I- comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes 
financeiros em educação; 
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 
filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento 
de suas atividades. 

 
Além destes dizeres vale destacar também a ideia de descentralização contida na 

CF e que contribui para o surgimento de parcerias entre setores público e privado. A 

partir da CF os municípios foram considerados entes federados sendo a educação 

infantil sua responsabilidade. Assim nas décadas de 1990 e 2000 conforme Campos, 

Esposito e Gimenes (2014), o processo de descentralização via municipalização do 

ensino, houve perda de direitos uma vez que não se ampliou o número de vagas em 

escolas de educação infantil, com destaque, para a creche.  

Para Adrião, Damaso e Galzeramo (2013) a pouca capacidade de atuação de 

muitos municípios nas necessidades educativas descortinou, por sua vez, a 

descentralização como um dos motivos à adesão a alguns tipos de privatização da 

educação. Cita-se a existência de algumas modalidades de parcerias entre setores 

                                                             
3 São vales distribuídos pelo governo para os pais que escolhem a escola de seus filhos e pagam com 
esses vouchers. As famílias também podem escolher uma escola mais cara e completar com recursos 
próprios o valor dos vales. 
4 Neste mesmo Artigo, os § 1º e 2º, permitem, respectivamente, bolsas de estudos para o ensino 
fundamental e médio no caso de falta de vagas nas redes públicas e, ainda, de atividades universitárias de 
pesquisa e extensão. 
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privados e os governos: a subvenção pública para oferta de vagas em instituições 

privadas, a aquisição de sistemas de ensino e a assessoria privada para a gestão da 

educação (ADRIÃO, et al. 2012). Para Adrião, Damaso e Galzerano (2013, p.437) “[...] 

o aumento da oferta educacional por municípios pequenos e pouco aparelhados, em um 

contexto de reformas na gestão pública que estimulam a restrição de gastos, a 

terceirização de serviços [...]”, como se tem constatado desde a década de 1990, tornou-

se “terreno fértil” para a atuação de empresas educacionais particulares. 

A possiblidade destas parcerias aumentou, de forma significativa, a partir da 

reforma do Estado da década de 1990.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O processo metodológico utilizou o levantamento de documentos oficiais (fontes 

primárias) e pesquisas bibliográficas sobre a temática (fontes secundárias). Assim a 

análise histórico-crítica elegeu aos seguintes dispositivos legais: a CF (BRASIL, 1988), 

o Plano Diretor de Reforma do Estado (BRASIL, 1995), a Lei n. 9.637 de 1998 

(BRASIL, 1998), a Emenda Constitucional-EC 19 (BRASIL, 1998a), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB (BRASIL, 1996), o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério-

FUNDEB (BRASIL, 2007) e o novo Plano Nacional de Educação-PNE (BRASIL, 

2014).  

 

4 Resultados 

Como dito por Oliveira (2006) o desmonte dos direitos sociais presentes na CF 

começa a ser feito e se estende por toda a década de 1990. Havia o discurso de que o 

estado liberal estava em crise e a máquina estatal, pesada demais, tinha de ser 

reformada, ou seja, era urgente a “reestruturação” do Estado (PEREIRA, 1997, p. 12). 

 Cabe retomar um pouco a história para entender como a crise econômica de 

1990 justificou a reforma do Estado. No cenário mundial as transformações capitalistas 

se intensificaram no período pós-segunda guerra mundial e o modo de produção inicia 

uma nova fase com a necessidade de expandir mercados como o caso da América Latina 

(CARDOSO, 2006; MELLO, 2001). Esse confronto planetário foi um divisor de águas 

para o capital imperialista tendo em vista a forte estagnação e depressão a partir de 1929 

em que as jovens potências imperialistas mundiais (Alemanha, Estados Unidos, Itália e 
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Japão) utilizaram da guerra para modificar a partilha de mercados como explica Mandel 

(1977, p.33)5: 

 
Estas jovenes potencias imperialistas se servirán de uma serie de 
guerras imperialistas para cambiar estas correlaciones de fuerza y 
modolicar este reparto del mundo en favor suyo; guerra ruso-japonesa; 
primeira guerra mundial; segunda guerra mundial. 

 
  
 A época do imperialismo retrata-se, particularmente, pelo excedente do capital. 

Entende-se que com a segunda revolução tecnológica cria-se excedente e, 

consequentemente, estagnação e depressão (1929-1933). Era imprescindível mudar a 

dinâmica do capital, para tanto, foram idealizadas formas mais globais de planejamento, 

bem como, acordos macroeconômicos para atender as potências industriais (MELLO, 

2001). Assim o avanço do imperialismo, tendo como base o imperialismo clássico, se 

deu por meio da criação de mecanismos supranacionais sendo os Estados Unidos da 

América o líder por meio do acordo Bretton Woods (1944) que vislumbrava o dólar 

como moeda forte do sistema financeiro internacional. Ademais: 

 
O keynesiannismo (com sua fórmula do Estado regulador/investidor e 
de Bem estar) e o fordismo (como universalização do modelo 
produtivo americano pautado na produção e no consumo de massa) 
emergem, então, como padrões institucionais mundiais de 
estabilização sistêmica [...] (MELLO, p.39, 2001). 
 

Nesse contexto o desenvolvimento capitalista brasileiro teve como protagonista 

a burguesia nacional que foi subsidiada pelo recém-formado proletariado (OLIVEIRA, 

2006). É neste momento também que “[...] as teorias da modernização e do 

desenvolvimento, conjugadas, são oferecidas como fundamentação das políticas 

desenvolvimentistas [...]” (CARDOSO, 2006, p. 31), sendo estas voltadas para os ditos 

países subdesenvolvidos para atender os interesses dos impérios capitalistas. 

Os países dependentes foram então se endividando na busca do tão desejado 

desenvolvimento que a cada década foi se distanciando. “A dívida externa do Brasil 

passou de US$ 10 bilhões, em 1972, para US$ 26 bilhões, em 1976, enquanto a inflação 

                                                             
5 O livro de Hernet Mandel “Introducción al marxismo”, em que se encontra o capítulo com este trecho 
citado, está traduzido para vários idiomas mas não para o português (http//www.revoltaglobal. net). Há, 
contudo, uma tradução disponível em: 
orientaçãomarxista.blogspot.com/2008/06/o_capitalismo_dos_monopolios.html. 
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subiu para [...] mais de 40%, em decorrência [...] da crise do petróleo [...]” (SAAD 

FILHO; MORAIS, 2018, p. 54). Com o objetivo de evitar a falência das empresas 

brasileira o governo nacionalizou a dívida. Assim “no início de 1986, a inflação se 

aproximava a 400% [...]” (SAAD FILHO; MORAIS, 2018, p. 56). 

Esse era o contexto, expresso de forma simplificada, no qual se justificava a 

pressa pela reforma do Estado e a introdução das políticas de economia flexível 

(PEREIRA, 1997). Foi no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) que se 

idealizou o Ministério da Administração e Reforma do Estado (Mare), por meio do qual 

se construiu o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995). Esse 

documento do Plano Diretor destaca os pontos principais da reforma: 

 
(1) o ajustamento fiscal duradouro; (2) reformas econômicas orientadas para 
o mercado, que, acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, 
garantam a concorrência interna e criem as condições para o enfrentamento 
da competição internacional; (3) a reforma da previdência social; (4) a 
inovação dos instrumentos de política social, proporcionando maior 
abrangência e promovendo melhor qualidade para os serviços sociais; e (5) a 
reforma do aparelho do Estado, com vistas a aumentar sua “governança”, ou 
seja, sua capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas. 
(BRASIL, 1995, p. 16). 

 
Nesta lógica a educação, compreendida como um serviço não exclusivos do 

Estado, se encaixa na inovação proposta pelo Plano que dispõe do conceito de 

“publicização” que é a transformação de uma fundação pública em uma organização 

social de direito privado (BRASIL, 1995, p. 55). Para Adrião (2017, p.1), a educação 

pública que “[...] é entendida como a mantida e gerida diretamente pelo Estado [...]” 

passa a ser privatizada desde a CF. 

Com fins de operacionalizar a Reforma foi aprovada a Lei nº. 9.637 de 15 de 

maio de 1998 (BRASIL, 1998a), que dispõe sobre a qualificação de entidades como 

organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos 

órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações 

sociais, e dá outras providências. Assim diz o Artigo 1º dessa lei:  

 
O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam 
dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à 
proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos 
requisitos previstos nesta lei. 
 

A EC nº 19 trata, no mesmo perfil, de colocar em andamento as articulações 
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entre setores privados e os de natureza pública. A EC é de 4 de junho de 1998 

(BRASIL, 1998b) e discrimina, na lógica da nova administração pública, as instâncias 

de execução quais sejam: as organizações sociais. É possível fazer essa interpretação a 

partir das mudanças no Artigo 173 da CF:  

 
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade 
de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica 
de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, 
dispondo sobre:  
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;  
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;  
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, 
observados os princípios da administração pública;  
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e 
fiscal, com a participação de acionistas minoritários;  
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos 
administradores.  

 
Essas estratégias passam a reger também as legislações educacionais que para 

Adrião (2017, p. 02) “[...] o objetivo é a transferência da gestão da educação pública 

para o setor privado [...]”.  A LDB (BRASIL, 1996) no Artigo 77 diz que todo tipo de 

instituição, não lucrativa, pode ser parceira do Estado na atuação em educação: 

 
Art. 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo 
ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que: 
I- comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam resultados, 
dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob 
nenhuma forma ou pretexto; 
II - apliquem seus excedentes financeiros em educação; 
III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 
filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento 
de suas atividades; 
IV- prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos. 

 

Já o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

Valorização do Magistério – Fundeb – (BRASIL, 2007)- lei orçamentária da educação- 

fez liberalizações de repasse nunca antes feitas para instituições que atuam com creches 

(0 a 3 anos). Para Abdala (2016) e Alves (2012) o serviço prestado pelas instituições 

sociais é de padrão mínimo, ou seja, um atendimento pobre para crianças pobres. 

Destaca-se o Artigo 8º do Fundeb que revela a lógica do Estado que passou a contar 

com a participação das instituições sociais para o repasse de financiamento que, por sua 

vez, pode ser compreendido como o oferecimento de um serviço privado mas, pago com 

dinheiro público:  
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A distribuição de recursos que compõem os Fundos, no âmbito de cada 
Estado e do Distrito Federal, dar-se-á, entre o governo estadual e os de seus 
Municípios, na proporção do número de alunos matriculados nas respectivas 
redes de educação básica pública presencial, na forma do Anexo desta Lei. 
§ 1 Será admitido para efeito da distribuição dos recursos previstos no inciso 
II do caput do art. 60 do ADCT, em relação às instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder 
público, o cômputo das matrículas efetivadas: 
I- Na educação infantil oferecida em creches para crianças de até 3 (três) 
anos [...]. 

 
Por fim, mas não menos importante, evidencia-se o novo Plano Nacional de 

Educação – PNE – (BRASIL, 2014) na estratégia 1.7 que assim diz: “articular a oferta 

de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades beneficentes de 

assistência social na área de educação com a expansão da oferta na rede escolar 

pública”.  

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

 

Esse texto teve como intensão mostrar como o aparato legislativo permitiu a 

abertura para a atuação do chamado terceiro setor na oferta de educação infantil. Foi 

possível perceber que o processo de redefinição dos anos de 1990 tem, evidentemente, o 

perfil de uma formação humana fundamentada nos interesses das grandes corporações, 

ou seja, dos donos do capital transnacional. 

A CF (BRASIL, 1988) embora seja uma grande conquista, também foi 

idealizada para dar espaço à atuação das organizações sociais por meio do recebimento 

de proventos públicos. Ademais nos anos de 1990 as políticas econômicas neoliberais 

foram utilizadas como instrumento do capital financeiro tendo o Estado como parceiro 

e, no Brasil, essas medidas se deram por meio do Plano Diretor de Reforma do Estado 

(BRASIL, 1995) que, dentre outras medidas, organizou as formas de repasse financeiro 

para organizações sociais como se viu na Lei n. 9.637 de 1998 (BRASIL, 1998) e a EC 

19 (BRASIL, 1998a). 

 As leis educacionais, semelhantemente, como a LDB (BRASIL, 1996), o 

Fundeb (BRASIL, 2007) e o PNE (BRASIL, 2014) estão desenhadas no sentido de 

realizar a articulação com o setor privado por meio de parcerias para, no caso da 

educação infantil, ofertar vagas para a pré-escola e para a creche. Segundo Lamare 

(2016) os neoliberais veem a educação como mercadoria e as escolas terceirizadas são 

uma forma de controle social diante das injustiças do sistema capitalista. Saviane (2013) 
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também defende a tese da escola secundarizada em que ela perde as suas características 

próprias de socialização do conhecimento para, de outra maneira, desenvolver 

atividades de agencia social.  

Neste sentido se vê a abertura a uma tendência de privatização da educação 

básica brasileira sobre a qual se legitima os processos legais e os naturaliza diante das 

mudanças neoliberais. Contudo é preciso acreditar que a própria CF ainda é ferramenta 

de luta e de busca pelos direitos sociais sendo, nesta lógica, possível criar novos 

movimentos de resistência. 
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Resumo 

Esse trabalho tem como objetivo analisar a  Lei nº 13.415/2017, também chamada de  
Reforma do Ensino Médio, que altera a Lei nº 9.394/1996, a conhecida Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB). A análise tem como eixo principal estabelecer as 
relações com as políticas neoliberais para a educação na América Latina e Caribe, a 
partir dos organismos internacionais e seus documentos, como por exemplo o Relatório 
para Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI “Educação: 
Um tesouro a descobrir”, também conhecido como Relatório Jacques Delors. 
Partiremos da tentativa de compreender a readequação das políticas educacionais 
neoliberais para o Ensino Médio, observando os objetivos e justificativas propostos pela 
nova legislação, em um contexto de novo avanço do neoliberalismo nos países 
periféricos e a chamada reestruturação produtiva. Essa reforma do ensino médio não é 
um movimento isolado, faz parte das políticas educacionais que vem, desde a década de 
1990, sendo implementadas no país com financiamento e apoios externos bem como de 
empresários do setor educacional nacional.  A pesquisa segue o método central do 
materialismo dialético e busca, a partir dele, compreender as aproximações, 
distanciamentos e as contradições entre a estrutura e superestrutura, partindo da análise 
do objeto como totalidade estruturada e contraditória que vão implicar no movimento 
dessa sociedade, no caso a sociedade capitalista, e seus agentes, que conduz as políticas 
educacionais visando a manutenção do status quo. Para elaboração desse trabalho 
adotamos como procedimento metodológico uma boa revisão bibliográfica, uma 
pesquisa documental, especialmente legislação educacional, documentos produzidos 
pelo Ministério da Educação e os relatórios dos organismos internacionais para a 
educação no Brasil. 
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1 Introdução  

 As ideias pedagógicas e, posteriormente, as políticas educacionais estiveram, ao 

longo da História e desenvolvimento do Brasil, em disputadas por uma hegemonia, por 

um consenso, representando projetos e modelos de sociedade a serem disputadas e 

construídas em determinados momentos históricos. Desde o início da colonização, 

observamos uma tentativa de dominação cultural utilizando-se também da educação 

para tal empreendimento, contanto com o apoio das ordens religiosas. (Saviani, 2011) 

Nos séculos seguintes observamos, segundo nos aponta Saviani, a continuação dessas 

disputas marcadas pelo surgimento de correntes filosóficas, mas também pelo 

pensamento religioso tanto nos séculos XVIII e XIX, nesse contexto vimos emergir 

ideias liberal e positivista para a educação. Porém, é ao longo do século XX que 

observamos no Brasil um maior dinamismo nesse cenário, impulsionado pela 

modernização cafeeira e pelo processo de industrialização, impactando em mudanças na 

estrutura social do país que vai até a década de 1970, reconfigurando assim a nossa 

sociedade, obrigando-a a reorganizar também a educação para atender aos interesses do 

capital financeiro e de uma burguesia industrial.  

 
A burguesia industrial brasileira dos anos 1920 incorpora de forma 
consistente a orientação fordista e a aplica ao objetivo de submeter o 
trabalhador aos ditames da fábrica, controlando, inclusive sua vida íntima (...) 
As bases sociais do domínio da oligarquia cafeeira começavam a ruir. De 
hegemônica, passa a ser isolada pela cisão das demais oligarquias, a começar 
pela classe dominante mineira, que se afasta dos interesses cafeeiros, 
aderindo á aliança liberal (...) (SAVIANI, 2011, p. 190) 
 

O modelo de industrialização adotado no Brasil a partir do século XX demonstra 

que nosso processo se deu pela “substituição das importações” com consequências no 

processo de urbanização, que segundo Saviani (2011, p. 191) “o desenvolvimento do 

capitalismo implicou um deslocamento do eixo de vida societária do campo para a 

cidade e da agricultura para a indústria.” No entanto, a burguesia industrial sempre teve 

um projeto claro de hegemonia, o que se mostrou de forma mais evidente no período 

pós 1930, não por acaso nessa década é fundada a Universidade de São Paulo em 1934, 

criação do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) bem como uma 
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legislação orgânica do ensino industrial (Saviani, 2011) . Esse período é marcado por 

uma reorganização educacional visando à construção nacional, ideia presente nos 

discursos à época, era preciso educar a massa trabalhadora para o mundo do trabalho, e 

isso constituía basicamente numa educação profissional voltada para o trabalho nas 

indústrias. Permeou, segundo Saviani, nesse período e anos subsequentes a disputa entre 

uma pedagogia tradicional e a pedagogia nova, anos, porém de vitória de forças 

conservadoras.  

Ao final da década de 1960 e início de 1970, sob vigência de um governo 

instituído a partir de um golpe civil-militar, abre-se um período de reformas 

educacionais tanto na educação básica como no ensino superior, pautadas 

fundamentalmente pelas recomendações de organismos internacionais, com o discurso 

de desenvolvimento da educação, buscou adequar o ensino para formação de “capital 

humano”, vinculando educação e mercado de trabalho, mas também um controle 

ideológico da vida intelectual, colocando assim as políticas educacionais integradas ao 

plano geral de desenvolvimento nacional almejado pelos militares. As reformas, de 

caráter economicista, a partir da inclusão das recomendações internacionais, buscava 

incorporar os compromissos assumidos pelo governo nos acordos entre o MEC e a AID 

(Agency for International Development), os chamados Acordos MEC-USAID 

(SHIROMA, 2004) 

Outras organizações nacionais que reuniam intelectuais brasileiros orgânicos 
ao regime, como o complexo Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais e 
Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IPES/IBAD), o Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL), criado pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), também 
se interessaram e atuaram na formulação de diretrizes políticas e 
educacionais para o país. Importante registrar que a parceria do IPES e a 
PUC/RJ, promovendo fóruns de debates que resultaram em uma publicação, 
A educação que nos convém (1969), formulando a síntese das aspirações de 
empresários e intelectuais aliados do regime sobre a educação. (SHIROMA, 
2004, p. 33) 
 

 Foi também na década de 1970 que o Brasil consolidou a formação de uma nova 

classe média (Quadros, 2008), que começou a ser gestada no pós 1930, e que 

pressionava o governo por acesso ao ensino superior. Nesse contexto, as ações e 

políticas educacionais do período de ditadura civil-militar favoreceu a expansão das 

universidades federais, mas também a transferências de recursos públicos para o setor 

privado o que contribuiu, em grande parte, para o crescimento do setor privado de 

educação e sem uma fiscalização ou controle do governo (Shiroma, 2004). Porém, esse 

movimento de tentativa de consolidar uma hegemonia por setores dominantes da 
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sociedade não aconteceu sem a mobilização no campo educacional e participação de 

setores que questionavam essa política e elaboravam propostas contra hegemônicas. A 

década de 1970, em especial sua segunda metade, vivencia um aumento das 

manifestações sindicais e de movimentos sociais de oposição à ditadura civil-militar, e 

consequentemente uma retomada de lutas sindicais também no campo da educação, ao 

mesmo tempo em que vivencia uma crise econômica e fim do chamado “milagre 

econômico”. Esses questionamentos, lutas e oposição somada ao fator econômico 

enfraquecem o regime militar e propicia o debate de pedagogias e ideias que buscam 

reorientar uma prática educativa crítica. Não que anterior a esse período não existissem, 

mas é a partir dele que cresce um movimento que reivindicava mudanças no sistema 

educacional e se constitui enquanto oposição a uma pedagogia produtivista e tecnicista 

que marcara todo regime militar.  

 A década de 1980 é nominada, por Shiroma (2004) como o berço do consenso. 

Embora a oposição ao regime militar levantava a bandeira de mudança, inclusive na 

educação brasileira, o que se concretiza é bem diferente do que havia sido idealizado. 

As políticas educacionais gestadas por governos de oposição que chegavam ao poder 

nos municípios e estados eram opostas àquelas implementadas pelos governos militares 

nos anos compreendidos entre 1964 a 1985. Em síntese, os projetos pensados pelos 

movimentos críticos no campo educacional seguiam na seguinte exigências: 

constituição de um Sistema Nacional de Educação, concepção de educação pública, 

gratuita como direito subjetivo e dever do Estado, erradicação do analfabetismo e 

universalização da escola pública. Esse projeto era pautado nos seguintes requisitos, 

como aponta Shiroma (2004): 1. melhoria da qualidade da educação; 2. valorização e 

qualificação dos profissionais da educação; 3. democratização da gestão; 4. 

financiamento da educação (exclusivamente verbas públicas) e 5. Ampliação da 

obrigatoriedade da oferta, pelo Estado, até o 2º grau (atual Ensino Médio), 

compreendendo a faixa etária de 0 a 17 anos. 

 Esse consenso construído pelo movimento da educação foi, em boa parte, 

incorporado pela Constituição de 1988, no entanto, quando da elaboração da Lei de 

Diretrizes Base da Educação Nacional (LBDEN), o texto aprovado em 1996, fica muito 

aquém do consenso produzido desde a década de 1970 e 1980 pelos intelectuais da 

educação, associações docentes, pesquisadores, entre outros. 
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Os anos de 1990 marcam a introdução de políticas neoliberais no Brasil. Se no 

mundo o tecido social havia sido desconstruído na década de 1980 com profundas 

desregulamentação, processos de privatização, flexibilização e um estado mínimo, no 

Brasil a implementação desse modelo aplicado por Margareth Thatcher na Inglaterra, 

acontece com a eleição de Fernando Collor de Mello em 1989, empossado em 1990. 

Nesse sentido, renova-se a centralidade da educação e a necessidade de reformas 

para atender às exigências de eficiência capitalista. Nesse contexto, são “gestadas” 

políticas para readequação a esse novo cenário internacional, onde organismos 

internacionais elaboram políticas para a periferia do capital.  

 
 

2 Neoliberalismo e educação: reestruturação produtiva e as novas exigências do 

capital. 

No campo educacional, mais especificamente nas politicas educacionais, 

observamos dois projetos hegemônicos, com propostas radicalmente diversas, em 

disputa. Vale retomar rapidamente que ao trabalhar conceito de hegemonia,  Gramsci 

adota para além da esfera das organizações políticas de uma sociedade, mas atua em 

todas as esferas como modo de pensar, orientações ideológicas, etc. Nesse sentido,  

 

2.1 A Reforma do Ensino Médio – a imposição do “novo” 

A Lei Lei nº 13.415, 16 de fevereiro de 2017, inicialmente apresentada por meio 

da medida provisória de nº 746, de julho de 2016, aprofunda os princípios políticos 

econômicos contidos em outras reformas educacionais implementadas no ensino 

brasileiro, sobretudo as ocorridas a partir dos anos 90 diante das políticas neoliberais.  

Esta análise, sustenta que esta lei, tende a aprofundar as desigualdades escolares diante 

dos interesses dos “coautores” da proposta, ligados aos interesses mercantis e do capital 

internacional. Ao contrário do que é divulgado, portanto, que se trata de uma proposta 

que visa superar as dificuldades encontradas no Ensino Médio, como etapa da Educação 

Básica.  

 A preocupação em oferecer uma escola mais atrativa para a juventude, com uma 

melhor infraestrutura e condições de trabalho, como meio para universalização desta 
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etapa de ensino, é um vigoroso discurso que ofusca os mecanismos de aprofundamento 

das desigualdades e desmonte da educação no país. Não há como discutir mecanismos 

para transformar a educação no brasil, sem levar em consideração o seu financiamento, 

sobretudo após a aprovação do PEC 55, que congela por 20 anos o investimento 

público. 

 Importante destacar, que os caminhos trilhados pela Lei do Novo Ensino Médio, 

por meio de medida provisória apenas realça o autoritarismo e  descompromisso de um 

governo ilegítimo, com os processos educacionais em curso. Ao contrário de um amplo 

movimento envolvendo, especialistas e profissionais da educação, entidades de classe, e 

uma ampla camada da sociedade brasileira, a proposta foi apresentada como medida 

provisória, evidenciando a urgência do tema para o governo e todos os parceiros que 

contribuíram para a articulação desta proposta. Pode ser inserido no início 

O imediatismo da tramitação da proposta de reestruturação do Ensino Médio, foi 

justificada pelos resultados do IDEB vistos como alarmantes pelo governo. O ministro 

Mendonça Filho, no dia 08 de setembro de 2016, escreveu em seu Twitter: “O resultado 

do Ensino Médio é uma catástrofe pra nossa juventude. Vamos pedir urgência na 

tramitação do projeto de reforma do Ensino Médio”.  

O “dilema” do ensino médio 

Diante do processo de reestruturação produtiva em curso, a crise do capitalismo 

e retração das economias no cenário internacional, crescimento de grupos ultra 

conservadores e,  no Brasil sobretudo,  a grave crise política e institucional que se 

aprofundou logo após o resultado do processo eleitoral que reconduziu Dilma Rousef a 

presidência, vem à tona um antigo debate sobre qual a finalidade do Ensino Médio. 

Formar jovens para o ingresso no ensino superior, ou formar uma mão de obra com 

nível de conhecimento padronizado para satisfazer as necessidades do mercado.  

Neste contexto, o MEC apresentou o “novo ensino médio” baseado no discurso da 

autonomia proporcionada pela flexibilidade de escolha do percurso formativo e da 

necessidade do aluno passar mais tempo na escola, como meio de melhorar o 

desempenho dos estudantes e oferecer maior atratividade para os jovens nesta etapa da 

educação Básica. 
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No entanto, estas preocupações com a evasão escolar, com os resultados 

apresentados nas avaliações de desempenho, sejam no âmbito nacional ou internacional, 

que são legítimas e necessárias, colocam em segundo plano um aspecto central desta 

proposta: Todos os jovens terão as mesmas condições de formação? O teor da proposta 

indica que a resposta á essa pergunta é não. 

Para compreender este aspecto, é necessário destacar que esta nova onda de 

reformas, o que inclui a BNCC e a lei do novo Ensino Médio, são parte uma agenda 

pautada nas necessidades do capitalismo global. Segundo Souza (2016), essa agenda 

determina um processo padronização da educação, colocando em questão a própria 

concepção do que se entende por tal. Ao estabelecer um curriculum mínimo 

padronizado, focado em resultados e no mínimo de financiamento. 

As marcas do aprofundamento do neoliberalismo 

Destacaremos a seguir três pontos para algumas reflexões acerca das mudanças 

previstas pela lei 13.415/2017 que altera da LDB, o objetivo aqui é utilizar algumas 

destas mudanças para reforçar a ideia de aprofundamento das políticas neoliberais 

intrínsecas a esta contrarreforma da educação. 

Primeiro ponto, ampliação da carga horária. O Art. 24 da LDB, passa a 

estabelecer que haverá aumento gradual das atuais 800 horas anuais para 1000, num 

prazo de cinco anos, com meta de chegar a 1400 horas anuais.  sem previsão explícita 

de prazo para cumprimento desta. Note-se que, se considerarmos a carga horária de 

1000 horas anuais. Esse aumento de carga horária, não leva em conta a realidade de 

dezenas de milhares de jovens brasileiros que além de estudar, necessitam trabalhar. 

Este dado, nos faz refletir sobre a iniciativa desta proposta, difundida como meio de 

reduzir a evasão escolar. Um outro elemento referente a carga horária é o conflito 

existente com o texto do Artigo 35. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

em branco 

Referências  
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[Estado e Políticas Educacionais] 

 

ENSINO MÉDIO: A DUALIDADE QUE TRANSITA ENTRE A INSERÇÃO NO 

ENSINO SUPERIOR E O MUNDO DO TRABALHO  

 

Janaina Junqueira Valaci Cruvinel1 
 

Resumo 

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

O Ensino Médio está contextualizado histórica e estruturalmente nas políticas 

educacionais do Brasil, porém é claro sua falta de identidade e a fragilidade enfrentada 

por essa etapa da educação básica quando se trata de políticas públicas. Este estudo 

busca analisar essa última etapa da Educação Básica, tendo fundamentado em sua 

constituição e arraigado em sua trajetória histórica certa dualidade que transita entre a 

formação para o trabalho e a possibilidade de formação para o ingresso no ensino 

superior. Muitas Reformas já subsidiaram o Ensino Médio, porém ainda não é possível 

enxergar um ensino unitário, afinal sua falta de identidade é presente no cotidiano 

escolar e, com isso o caráter dual se concretiza. É na educação que esta dualidade se 

concretiza, porém as divisões e exclusões sociais muitas vezes demarcam até onde os 

alunos terão possibilidade de caminhar.  

 

1.1 Objetivos 

Diante da temática apresentada neste trabalho, temos como objetivo maior 

demarcar as políticas públicas para o ensino médio, assim como situar o debate sobre a 

identidade, o papel e o sentido do Ensino Médio no desenvolvimento histórico da 

educação brasileira, especificamente demarcando como o mundo do trabalho vem posto 

e o modo como se dá esse debate.  

 

2 Referencial Teórico 

Buscando resposta(s) para o objetivo maior deste trabalho, partimos do 

pressuposto de que “no Brasil, a pesquisa sobre políticas educacionais vem se 

configurando como um campo distinto de investigação e em permanente busca de 

consolidação.” (BALL E MAINARDES, 2011, P. 11) Sendo assim, a pesquisa só foi 

possível por meio de um olhar crítico e a interlocução que propusemos realizar ao 

dialogar com autores que analisam as temáticas do Ensino Médio, das políticas 

educacionais e do mundo do trabalho. Consideramos imprescindível para a 

concretização e materialização desta pesquisa que o diálogo se estenda além dos artigos 

e livros e substancie em documentos e legislações que dispõem sobre o Ensino Médio, 

as políticas educacionais e os Programas de Governo que remetem ações para esta etapa 

da Educação Básica e o mundo do trabalho. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

A fim de discorrermos sobre os procedimentos metodológicos acordamos com 

Gamboa (2006, s/p.) quando o autor descreve que é: “importante tomar consciência dos 

métodos utilizados na investigação educativa para superar a forma espontânea e acrítica 

como estes, muitas das vezes, são utilizados, desconhecendo suas implicações e 

pressupostos.”  

Nesta perspectiva e tomando o cuidado de adentrar na temática do Ensino Médio 

e das políticas educacionais que atendem esta etapa da Educação Básica bem como do 

mundo do trabalho, de maneira crítica, consciente e reflexiva, buscamos autores 

renomados e com obras relevantes no campo social, em particular na educação e nas 

políticas educacionais. Assim, consideramos viável o aporte bibliográfico em livros, 

artigos acadêmicos, dissertações e teses, expressando que “a situação parece se acirrar 

especificamente com o Ensino Médio, que enfrenta desafios consideráveis.” (LEÃO, 

DAYRELL E REIS, 2011, p. 255).  

A técnica de coleta de dados utilizada nesta pesquisa, tendo como objetivo 

adquirir informações acerca do objeto em questão, no caso o Ensino Médio foi, 

portanto, a pesquisa documental, associada de uma revisão bibliográfica. 

 

4 Resultados 

Pensar políticas públicas é direcionar ações em prol de sanar e minimizar os 

problemas apresentados. Assim, as políticas de enfrentamento para mudar os rumos do 

Ensino Médio tiveram, ao longo dessas duas últimas décadas, o foco para a melhoria da 

qualidade da educação e para o mundo do trabalho e a continuidade dos estudos para 

ingresso no ensino superior. 

O Ensino Médio, apresentando as problemáticas já evidenciadas e a qualidade da 

educação em números alarmantes, teve como prioridade a implementação de políticas 

que mudasse tal realidade. Os estudos apresentados no trabalho de Neubauer (2011, p. 

29) nos faz acreditar que investir recursos e energia em avaliação, assim como 

estabelecer e alcançar metas é importante, porém isso não basta se não houver 

investimento na formação docente para que os profissionais sejam capazes de atuar de 

forma criativa e diretiva, objetivando a qualidade da educação.  

Nesse sentido, Freitas (2010, p. 297) ressalta que “é preciso considerar que essa 

escolha significa, como tem sido concretizado no Estado, o compromisso público com a 
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qualidade da educação, questão que se tornou o mote das políticas públicas 

educacionais da primeira década dos anos 2000, em todos os âmbitos federativos.” Ele 

se refere à escolha de se apropriar da temática da avaliação da qualidade educacional 

não se restrinja a simples números, mas sim na possibilidade de analisar e criar meios 

para modificar a situação evidenciada. 

Sendo assim, e nessa mesma ordem de pensar a qualidade educacional do Ensino 

Médio, criou-se uma política denominada Pacto Nacional pelo Fortalecimento do 

Ensino Médio, uma das ações do ProEMI, com a finalidade de alavancar os níveis dessa 

etapa da Educação Básica, que será analisado no próximo capítulo desta dissertação. 

Os índices apresentados no Ensino Médio são preocupantes e, assim como 

objetivou-se um ensino secundário na década de 1930 que suprisse as necessidades 

industriais da época, nos anos de 2010 o cenário se assemelha, com um País que exibia 

taxas ascendentes de crescimento econômico. As medidas governamentais e programas 

sociais, apresentados previamente, retroalimentavam este cenário de desenvolvimento 

no território brasileiro. O Brasil investiu fortemente na educação tecnológica, 

profissional de nível médio e no ensino superior.  

Em face dessa realidade, o Ensino Médio realça, ainda mais, sua obscura 

identidade. Em um de seus artigos, Kuenzer (1989, p.23) afirma: “os estudos que têm 

sido realizados sobre o ensino de 2º grau [atual Ensino Médio] têm reconhecido a 

existência, não de um, mas de diversos ‘ensinos’ de 2º grau”. Tal diversidade, segundo 

ela, advém da estrutura característica desta etapa de ensino e se difere, principalmente, 

quando se direciona o olhar para seu público, ou seja, a origem de suas classes sociais. 

Ela considera que “é ingenuidade, portanto, pensar ser possível, nas atuais condições, a 

superação da dualidade estrutural a partir da escola, posto que ela tem suas raízes na 

divisão social e técnica do trabalho” (p.23). Tal dualidade estrutural exposta por 

Kuenzer se refere à formação para as “funções intelectuais” e para as “gerações 

trabalhadoras”.  

É impossível, todavia, compreender a formação para o trabalho sem se ocupar da 

ciência, ou mesmo dissociar a ciência do trabalho. Diante de uma sociedade de classes, 

pautada nas disparidades e expressa por 13,5 milhões2 de pessoas desempregadas, o 

trabalho e a ciência têm papel promissor na mudança deste cenário. 

                                                           
2 Fonte: http://economia.ig.com.br/2017-03-31/desemprego-dados-ibge.html 
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O cenário político e educacional brasileiro no século XXI apresenta uma nova 

sociedade, na qual a tecnologia e a informação imperam diante da educação e do 

trabalho. Seria possível uma formação para as “funções intelectuais” sem a habilidade 

para o trabalho? Ou seria possível preparar para as “gerações trabalhadoras” sem 

desenvolver habilidades intelectuais? Questionamentos como esses indicam a 

necessidade de compreender o Ensino Médio e, por que não, reformular seus conceitos 

e sua aplicabilidade? A necessidade de superar a dualidade estrutural existente no 

Ensino Médio é premissa para compreender o novo modelo social deste século.  

O Brasil que ingressou no século XXI já submerso no subdesenvolvimento e 

com característica histórica de uma sociedade díspar enfrenta graves problemas de 

ordem política, financeira, social e educacional. Sabe-se que não existe uma solução a 

curto prazo para a problemática e, assim, as discrepâncias são cada vez mais evidentes 

em toda a sociedade, por isso é importante e necessário analisar as desigualdades no 

campo social e educacional, pois o Ensino Médio, foco deste estudo, foi implementado 

em uma conjuntura de dualidade, em virtude das desigualdades sociais específicas da 

época. Lembrando que o ensino médio foi criado no Brasil nos anos de 1940, sendo o 

ensino oficial para jovens. Sabe-se que:  

“no período regencial, mais especificamente no ano de 1834, foi 
criado um Ato Adicional que dava às províncias o direito de regular 
sobre instrução pública e estabelecimentos próprios a promovê-las. 
Com isso, surgiram os liceus que tinham como intenção munir os seus 
discentes dos conhecimentos básicos para a admissão no ensino 
superior. Nesse contexto, em 1837 foi criado o Colégio d. Pedro II 
com estrutura escolar, orgânica e seriada, dando o grau de bacharel em 
Letras e o direito ao ingresso no ensino superior sem a necessidade de 
exames para tal. Deve-se destacar que nessa época o ingresso no nível 
superior estava normalmente condicionado à comprovação de idade 
mínima e à aprovação no exame parcelado [exigido para o ingresso no 
ensino superior]. Os primeiros estabelecimentos públicos de ensino 
foram o Ateneu, em 1835 no Rio Grande do Norte, e os Liceus da 
Bahia e o da Paraíba, ambos em 1836”. (SANTOS, 2010, p.4) 

  

As desigualdades subsidiaram a dualidade estrutural do Ensino Médio e 

apontaram para caminhos bem distintos: o da ciência e o do trabalho, o da burguesia e o 

do proletariado, o do acadêmico e o do profissional. 

Diante desta constatação, entende-se como essencial para a compreensão da 

identidade do Ensino Médio brasileiro considerar a dicotomia histórica entre a formação 

para o trabalho e a preparação para o ensino superior, bem como a importância de 
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analisar o desenvolvimento histórico do Ensino Médio e profissional no Brasil. 

Kuenzer, ao fazer essa análise, afirma que a mesma: 

 
[...] se faz necessária para que se compreenda o caráter político de sua 
concepção, determinada pelas características do desenvolvimento 
social e econômico do país, bem como os limites e possibilidades de 
superação que devem ser considerados na elaboração das diretrizes. 
Sem essa compreensão, certamente as propostas revestir-se-ão, apesar 
do discurso supostamente avançado, do caráter demagógico típico de 
governos que desencadeiam reformas e projetos que aparentemente 
avançam, mas que na prática deixam tudo como está, com prejuízo 
sempre para os excluídos, uma vez que os bem-sucedidos de modo 
geral prescindem de políticas públicas. (KUENZER, 2009, p. 26) 

 

Observamos com isso, que o Ensino Médio brasileiro tem um caráter político 

muito claro, desde sua concepção. A mesma política que exclui é a que propõe reformas 

para esta etapa da Educação Básica, que se constituiu na eminência de uma dualidade 

estrutural para o trabalho e para o ingresso no ensino superior.  

Aliás, “nos primeiros tempos da história do Brasil a educação assumia um 

caráter de distintivo social, capaz de dar status. Apenas os descendentes das famílias 

aristocráticas gozavam desse privilégio. Portanto, a educação foi um instrumento 

utilizado pelos grupos dominantes”. (SANTOS, 2010, p.3) Portanto, em uma sociedade 

segregada em classes sociais não poderia ter outro modelo de escola secundária que não 

fosse expressa entre as relações de capital e trabalho, como no tempo presente. Mas 

sonhar com uma escola secundária unitária também não é tarefa para este trabalho, pois 

como Kuenzer afirma:  

 
A dualidade estrutural que determinou duas redes diferenciadas ao 
longo da história da educação brasileira tem suas raízes na forma de 
organização da sociedade, que expressa as relações de capital e 
trabalho; pretender resolvê-la na escola, por meio de uma nova 
concepção, é ingenuidade ou má-fé. (KUENZER, 2000, p. 21) 

 

Tais redes, uma profissional e a outra de educação geral, não viabilizam 

condições para a unitariedade do Ensino Médio, afinal o modelo de sociedade brasileira 

impõe diferenças e exclusões preeminentes na organização social, econômica, política e, 

consequentemente, educacional.  

É com esta realidade que entendemos o Ensino Médio brasileiro e, como já dito 

por Kuenzer (2009, p. 36) “um imenso contingente de jovens que se diferenciam por 
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condições de existência e perspectivas de futuro desiguais”, que estarão ainda mais 

excluídos de possibilidades de formação educacional densa e crítica. Onde antes reinava 

a crítica à dualidade do Ensino Médio, agora ela não é apenas evidente, como também 

adverte para a obscuridade legislativa, as impossibilidades de concretizações e a certeza 

de desigualdades, além de apresentar essa etapa de ensino como aquela que apresenta 

índices extremamente negativos.  

 A identidade do Ensino Médio brasileiro se mantém, então, obscura, visto que 

não existem políticas educacionais que buscam articular as diversidades existentes na 

juventude brasileira. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

As reflexões que pautaram este trabalho circundaram no Ensino Médio, etapa 

final da Educação Básica, e com suas finalidades múltiplas, abarcando desde o 

prosseguimento de estudos à preparação para o trabalho, o aprimoramento do aluno 

como pessoa humana até a relação das disciplinas com os fundamentos científico-

tecnológicos. O Ensino Médio se materializa na descontinuidade sempre premente nas 

tentativas de direcionar-se, seja para seu caráter propedêutico ou profissional e isso foi 

um agravante para afirmar sua falta de identidade que ainda se faz presente nesta etapa 

de ensino básico. 

Tal descontinuidade vem materializada nas políticas educacionais, sobretudo 

aquelas direcionadas ao Ensino Médio e, ainda, a escassez destas políticas se torna 

ainda mais intricado o destino do Ensino Médio. É fato que esse vem, desde sua criação, 

atrelado ao mundo do trabalho, porém a prerrogativa do Estado diante desta finalidade é 

um tanto conturbada, pois não se sabe ainda para que formar estes jovens que finalizam 

tal etapa.  

Passados mais de duas décadas da promulgação da LDB n. 9.394/1996, as 

políticas públicas para o Ensino Médio ainda são escassas e nenhuma delas busca 

articular as identidades do Ensino Médio, mas sim segregá-lo, insistindo na dualidade e, 

ao mesmo tempo, na busca de uma definição do que é esta etapa da Educação Básica. 

Enfim, como explica Costa (2013), nem as políticas, nem o currículo dão a 

devida atenção à diversidade existente nas juventudes que compõem o Ensino Médio.  
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EDUCAÇÃO NO CÁRCERE: TRANSGREDIR E SUPERAR 
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Resumo 

O acesso à assistência educacional é direito garantido às pessoas privadas de liberdade 
pela Lei de Execução Penal (LEP). Todavia, segundo dados do INFOPEN (2018), 
menos de 11% da população prisional brasileira está envolvida em algum tipo de 
atividade educacional, sendo 1% em relação à remição por leitura ou pelo esporte. Na 
penitenciária de Franca (SP), dos 1.992 presos (SAP, 2019), 17 participam do projeto de 
remição por leitura desenvolvido pelo Grupo Cárcere, Expressão e Liberdade (CEL), o 
qual, pautado na perspectiva dialógica da Reintegração Social (BARATTA, 1997; 
BRAGA, 2012) e da Redução de Danos da Execução da Pena (ROIG, 2015), assim 
como na pedagogia social e da autonomia (FREIRA, 1967, HOOKS, 2013), defende a 
educação como um ato contra-hegemônico (HOOKS, 2013). Em um ambiente marcado 
pela legitimidade da violência e pela apatia política e social, a reinvindicação de um 
espaço para desenvolvimento de uma atividade educacional encara constantes desafios e 
se depara com a ineficiência do aparato legal. À vista disso, o grupo CEL objetiva 
superar os muros da universidade e do cárcere por meio de uma iniciativa capaz de 
promover a (re) integração entre os homens privados de liberdade e a sociedade 
extramuros, apoiando-se na construção de um diálogo sincero, compreensivo e 
dialético, entre os “dois mundos” (BRAGA, 2012), encarando-a como uma forma de 
resistência contra a lógica que segrega e separa. Com isso, o projeto se apropria da 
educação como prática de liberdade a fim de cruzar fronteiras e transgredir, atuando de 
maneira horizontal e incitando a autonomia política crítica (HOOKS, 1994; FREIRE, 
1967). Para tanto, o trabalho desenvolvido se organiza na seleção de obras literárias por 
todos os membros do grupo (presos e universitários) que instiguem discussões 
pertinentes à realidade cotidiana, intra e extramuros, provocando o senso crítico e 
levantando questões relacionadas ao racismo, política, justiça, violência, entre outros. 
Nesse sentido, o presente trabalho se justifica diante da insipiente reflexão e criticidade 
acadêmica sobre a temática, o qual, de forma transversal, explora as mazelas do sistema 
educacional, o ambiente prisional, justiça social e direito penal, tendo como principal 
norteador a discussão sobre o diálogo entre a universidade e o cárcere (BRAGA, 2010; 
OLIVEIRA, 2017). Dessa forma, buscar-se-á apresentar as dificuldades e as conquistas 

                                                             
1 Graduando em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista, campus Franca (UNESP-
Franca), vinculado ao Núcleo de Estudos em Políticas Públicas (NEPPs), pesquisador de iniciação 
científica e integrante do Grupo Cárcere, Expressão e Liberdade (CEL). E-mail: 
paivaguilhermec@gmail.com. 

2 Graduanda em Direito pela Universidade Estadual Paulista, campus Franca (UNESP-Franca), 
pesquisadora de iniciação científica e integrante do Grupo Cárcere, Expressão e Liberdade (CEL). E-mail: 
brunaajm@gmail.com. 
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do projeto do Grupo CEL a partir do projeto de Remição por Leitura, dentro da vivência 
no cárcere. 
 
Palavras-chave: Remição por leitura. Educação na Cadeia. Prática de Liberdade. 
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1 Introdução  

Segundo o artigo 205 da Constituição Federal Brasileira, de 1988, a Educação é 

direito de todos e dever do Estado, sendo guiada pelos princípios de  

 
I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 

III.  pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino [...] (BRASIL, 1988)  

 
Todavia, ao nos depararmos com a educação escolar no sistema penitenciário 

brasileiro notamos a ausência do debate político e acadêmico sobre a questão. Nas 

palavras de Graciano e Schilling (2008, p. 111), “a educação escolar nos presídios 

enfrenta, no Brasil, uma situação de invisibilidade”, emergindo no âmbito federal 

apenas em 2005 na ação conjunta entre Ministério da Educação, o Ministério da Justiça 

e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República no desenvolvimento de 

um projeto educativo para a população carcerária. 

Da mesma forma, Graciano e Schilling (2008, p. 112) afirmam que  

 
A invisibilidade da educação destinada às pessoas encarceradas também pôde 
ser observada na produção acadêmica que, apenas recentemente, a partir de 
2005, vem se ocupando do tema. Conforme observado em pesquisa 
bibliográfica, o tema não foi objeto de estudo nas pesquisas acadêmicas 
referentes à educação de jovens e adultos nas décadas de 1970, 1980 e 1990. 
Apenas a partir de 2000 foram identificadas algumas poucas teses e 
dissertações de mestrado (BOLETIM EBULIÇÃO, 2006). Entre as obras 
pesquisadas, verifica-se que o marco referencial é a possibilidade de 
instrumentalização da educação para a ressocialização, ou reeducação ou 
reinserção social. 

 
Ao compreendermos a educação enquanto prática de liberdade e ato contra-

hegemônico (FREIRE, 2002; HOOKS, 2013), nós, do Grupo Cárcere, Expressão e 

Liberdade (CEL) utilizamos o abolicionismo penal como perspectiva teórica e como 

movimento social (ANDRADE, 2006) ao problematizar a prisão enquanto uma 

realidade do presente, especialmente no tocante à educação. Concomitantemente, 

buscamos fomentar o debate acerca das relações entre a universidade e o cárcere 

(BRAGA, 2010; OLIVEIRA, 2017), expressando os desafios para além da pesquisa 

acadêmica. 

Nesse sentido, o presente trabalho objetiva apresentar as dificuldades e 

conquistas do projeto “Me Livro: literatura e diálogo entre os muros da prisão, a 
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universidade e a sociedade civil”, o qual, apoiado na Lei de Execução Penal (LEP), é 

responsável por possibilitar o acesso à assistência educacional a alguns homens 

privados de liberdade, na cidade de Franca/SP. Com isso, a remição por leitura 

apresenta-se como eixo medular do projeto de extensão. 

Para tanto, o projeto “se ancora juridicamente no direito que as pessoas presas 

ou internadas possuem de estabelecer contato com o mundo exterior por meio da leitura 

(art. 41, XV, da LEP e Regra 63 das novas Regras Mínimas das Nações Unidas para o 

Tratamento de Presos) ” (ROIG, 2018, p. 206).  

No decorrer do projeto, enquanto extensionistas do Grupo CEL, encaramos 

grandes desafios e colhemos diversas conquistas. Diante disso, o presente trabalho 

busca explanar sobre os dilemas da educação no sistema carcerário a partir dos 

resultados obtidos durante o desenvolvimento do trabalho de extensão no presídio 

municipal de Franca, pautando-se no abolicionismo penal como referencial teórico e na 

pedagogia freireana, ao passo em que tem como principal norteador a discussão sobre o 

diálogo entre a universidade e o cárcere (BRAGA, 2010; OLIVEIRA, 2017). 

 

2 Grupo Cárcere, Expressão e Liberdade 

Em 2019, o Grupo CEL completa 18 anos de atuação. Nesse período, foram 

desenvolvidos inúmeros projetos em diferentes locais e com diferentes pessoas, 

mantendo, contudo, a constante crítica ao sistema carcerário e perpetuação do projeto 

político em torno da luta contra o sistema prisional, o punitivismo e a seletividade 

penal. A fim de expor o projeto “Me Livro” de forma clara e coesa, nessa seção, intenta-

se discorrer brevemente sobre a história do Grupo CEL, de sua gênese aos dias de hoje. 

Inicialmente vinculado ao Centro Jurídico Social, unidade auxiliar da UNESP 

que presta gratuitamente assistência jurídica e social para a população de baixa renda, o 

Grupo Cárcere, Expressão e Liberdade surgiu inicialmente como Projeto Cadeia, em 

2001, a partir da demanda observada por alunos e funcionários. Assim, o Projeto 

desenvolveu suas primeiras atividades socioeducativas na Cadeia Pública Feminina de 

São José da Bela Vista, realizando dinâmicas e oficinas com as presas. 

Diante das condições precárias (CICLIANI, 2006 apud BRAGA, et. al., 2018), a 

cadeia de São José da Bela Vista foi fechada. Com isso, juntamente com as presas, o 

Projeto Cadeia foi transferido para a Cadeia de Batatais, mantendo a atuação nos 
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mesmos moldes até 2009, ano em que o grupo ganhou maior autonomia, desvinculando-

se do Centro Jurídico Social. 

Em 2010, com a construção do Centro de Detenção Provisório (CDP) Masculino 

em Franca, as mulheres presas em Batatais foram transferidas para a Cadeia Pública de 

Franca. Todavia, o grupo deparou-se com uma nova dinâmica de funcionamento, a qual, 

por se tratar de uma cadeia e não de uma penitenciária, era marcada por alta rotatividade 

e pela dificuldade em acesso à justiça (BRAGA, et. al., 2018).  

 Dessa forma, o projeto socioeducativo moldou-se de acordo com as demandas e 

a realidade na qual o grupo estava inserido, resultando em um processo de 

reestruturação, no ano de 2014. Com isso, o Projeto Cadeia se tornou o Grupo Cárcere, 

Expressão e Liberdade (CEL), mantendo sua atuação na Cadeia Pública Feminina de 

Franca até 2017, ano em que a cadeia foi fechada e as presas foram novamente 

transferidas para outras cidades. 

Tal situação abalou a estrutura de funcionamento do Grupo CEL. O repentino 

fechamento da cadeia surpreendeu o grupo e levantou o questionamento sobre a 

manutenção do nosso projeto de extensão universitária. Contudo, no mesmo ano, 

iniciamos as atividades no presídio masculino, articulando em conjunto com a Diretora 

de Reintegração o contato com o Diretor Geral da instituição, dando seguimento às 

dinâmicas e discussões, nos mesmos moldes, já em 2017. 

No ano seguinte, após contato com a experiência desenvolvida no Presídio 

Feminino de Ribeirão Preto, elaboramos o “Me Livro: literatura e diálogo entre os 

muros da prisão, a universidade e a sociedade civil”, projeto de remição por leitura. Em 

andamento desde então, este projeto conta com a participação de aproximadamente 50 

membros (presos e universitários), tendo trabalhado com 13 diferentes títulos. 

Desenvolvendo, concomitantemente, atividades na escola SESI e atuando no Conselho 

da Comunidade sobre sistema carcerário, ambos em Franca (BRAGA, et. al., 2018). 

Na Penitenciária de Franca, hoje com 1.992 homens presos (SAP, 2019), o 

projeto “Me Livro” conta com a participação de 17 presos, encarando as mazelas do 

sistema carcerário e a precariedade de efetivação dos direitos dos aprisionados. 

Paralelamente, nos deparamos com a divergência ideológica acerca do projeto, estando 

cientes de que a prisão é 

[...] lugar em que o poder não se esconde. Onde a violência - velada ou 
escancarada - é sempre legítima. Espaço que emudece, petrifica. Onde o filho 
chora e a mãe não ouve. Reduto das sombras, sociais e psíquicas. Destino 
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inevitável dos perigos, única resposta a determinados desvios. Falida, 
desdentada, perigosa. Forte, necessária, e sutilmente útil (BRAGA, 2010, p. 
260). 
 

As experiências adquiridas ao longo dos anos contribuíram para a atuação da 

extensão universitária na Penitenciária Masculina de Franca. Atualmente, com uma 

nova dinâmica no projeto de remição por leitura, buscamos retomar os aprendizados já 

adquirido e superar os novos desafios, encarando as problemáticas do sistema carcerário 

e a precariedade de efetivação dos direitos dos aprisionados.  

 

3 Educação no Cárcere 

A Constituição Federal em seu artigo 205 prevê a universalização do acesso 

educacional, nesse sentido, os indivíduos que cumprem pena de prisão devem ter o 

direito à educação preservado (OLIVEIRA, 2017, p.71).  Na intenção de ratificar esse 

pressuposto constitucional a LEP institui que 

 
Art. 18-A.  O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou 
educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em 
obediência ao preceito constitucional de sua universalização. (Incluído pela 
Lei nº 13.163, de 2015) 
§ 1o O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema 
estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e 
financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados à 
educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração 
penitenciária. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 
§ 2o Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos 
supletivos de educação de jovens e adultos. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 
2015) 
§ 3o A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em 
seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias 
de ensino, o atendimento aos presos e às presas. 7.627 (Incluído pela Lei nº 
13.163, de 2015) 
 

A educação precisa ser estimulada com o objetivo de promover a aquisição, por 

parte dos internos, das ferramentas necessárias que lhes permitam diminuir seu nível de 

vulnerabilidade, evitando a constante prisionização (ROING, 2018). Todavia, no 

decorrer da atuação na cadeia, nos deparamos com alguns desafios a serem enfrentados 

na aplicação prática desses regimentos legais.  

Ocupando o terceiro lugar no ranking mundial de países que mais aprisionam 

(CNBB, 2018), o Brasil enfrenta a superlotação nos presídios em todos os estados 

brasileiros. Face ao encarceramento em massa, entre os anos de 2000 e 2017, observa-se 

um aumento de 212% da população carcerária brasileira, resultando no déficit de 
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aproximadamente 303 mil vagas, o que corresponde a uma taxa de ocupação de 

171,62% (BRASIL, 2018, p. 7). 

Paralelamente, a população carcerária brasileira é marcada pela segregação 

social e pela seletividade penal. Segundo levantamento (BRASIL, 2018), 61% da 

população carcerária não possui ensino fundamental completo, sendo composta em sua 

maioria por jovens adultos entre 18 e 29 anos e, majoritariamente, autodeclarados pretos 

(as) ou pardos (as), correspondendo aproximadamente a 63%. Tais dados ascendem o 

debate acerca do caráter seletivo do sistema penal (SOUZA; BENEVIDES, 2014; 

ALVES, 2015), resultado de uma política de repressão e criminalização da pobreza 

(MONTEIRO; CARDOSO, 2013). 

Ao mesmo tempo em que o Estado é marcado pela excessiva repressão e pelo 

crescente aumento de prisões, observamos sua incapacidade de cumprimento dos 

deveres constitucionais, não garantindo o acesso à educação a grande maioria dos 

homens e mulheres privados de liberdade. Segundo dados do INFOPEN (BRASIL, 

2018, p. 56), apenas 10,58% da população prisional brasileira está envolvida em algum 

tipo de atividade educacional, ou seja, em atividades de ensino escolar, cursos técnicos, 

curso de formação inicial e continuada e atividades complementares. Desse total, apenas 

1,04% encontra-se envolvida em atividades de remição pela leitura ou pelo esporte, ou 

demais atividades complementares. 

 
Num Estado que nunca se constituiu como de Bem-Estar Social, em que os 
direitos sociais mais básicos foram desde sempre negados a grandes parcelas 
da população; a prisão se consolidou como forma de punição por excelência 
sem jamais prover inteiramente as necessidades mais básicas da população 
que encarcera. (GODOI, 2015, p. 135). 
 

Diante desse cenário, o trabalho realizado pelo grupo C.E.L. revela uma 

tentativa de reduzir os danos causados por uma ineficácia do Estado. Através da atuação 

da extensão universitária na Penitenciária de Franca buscamos estabelecer um vínculo 

produtor de conhecimento. 

A presença da Educação Superior nesse contexto, com ações de ensino e 
extensão, poderia funcionar, de um lado, como um estímulo para a população 
prisional, com o estabelecimento de novos acessos, relações sociais e 
educativas; uma forma de problematizar a realidade do encarceramento como 
isolamento, com possibilidades de conexões entre o “dentro” e o “fora” 
dessas instituições, prisão e universidade, ambas “totalizantes”, com lógicas 
próprias, fechadas em si mesmas – ressignificando, inclusive, o conceito 
tradicional de comunidade científica; e, ainda, como indutora de políticas 
públicas de Educação Básica e Profissional. (OLIVEIRA, 2017, p. 57). 
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Ao compreendermos a educação enquanto compromisso político e ação contra-

hegemônica (HOOKS, 2013), buscamos reforçar nossa atuação enquanto prática de 

liberdade, a fim de nos afastarmos das disputas de forças e do constante reforço da 

dominação no ambiente prisional. Contudo, nossa atuação na Penitenciária Masculina 

de Franca é constantemente marcada pelo enfrentamento dos problemas resultantes do 

encarceramento em massa. 

A ausência de uma estrutura capaz de abarcar uma maior quantidade de 

membros restringe a participação de universitários e presos ao mesmo tempo em que 

limita a frequência do projeto na cadeia. Apesar de possui salas de aula, a Penitenciária 

de Franca não responde à demanda de todos os presos, o que, no projeto de remição do 

Grupo CEL, possibilita que apenas 17 presos e 6 universitários participem das 

atividades durante 3 terças-feiras de cada mês. Dessa forma, o projeto “Me Livro: 

literatura e diálogo entre os muros da prisão, a universidade e a sociedade civil” busca 

atuar a fim de se expandir dentro e fora da cadeia. 

 

4 Remição por Leitura 

Por meio da literatura, visualizamos um caminho para a construção da ponte 

entre a penitenciária, a universidade pública e a sociedade civil. Dessa forma, o projeto 

de remição por leitura, eixo central do grupo, norteia nossa estrutura de organização na 

atuação dentro e fora da cadeia. Ou seja, tanto no Conselho da Comunidade sobre 

sistema carcerário quanto nas atividades desenvolvidas no SESI, nós do Grupo CEL nos 

apoiamos no projeto “Me Livro” para estimular o diálogo, direto e/ou indireto, entre as 

realidades intra e extramuros, portando-se como vaso comunicante e vivo (GODOI, 

2015). 

Nesse sentido, atuamos como uma forma de contato entre os dois ambientes, 

articulando duas dimensões da existência social e definindo uma separação fundamental 

entre elas (GODOI, 2015, p. 73). Com isso, reconhecemos tal separação opondo-se, 

contudo, à seletividade penal e buscando caminhos para resistir à prisão ao mesmo 

tempo em que a reconhecemos como um problema do tempo presente. 

Aqui não se trata da integração de um sujeito excluído com outro incluído 
socialmente - como comumente aparece nas chamadas ideologias “res” 
(ressocialização, reeducação e até reintegração), mas da comunicação de 
múltiplos segmentos que estão ao mesmo tempo incluídos e excluídos, 
incluindo e excluindo. A sociedade que exclui é a mesma que inclui e integra. 
(BRAGA, 2010, p. 266). 

3108



 

 

 
A partir da concepção crítica sobre nosso papel enquanto universitários e 

extensionistas (BRAGA, 2010), desenvolvemos o projeto de remição por leitura 

apoiados no abolicionismo penal como referencial teórico, metodológico e como 

movimento social (BRAGA, 2012). 

No desenvolvimento do projeto “Me Livro”, buscamos levar as teorias à prática. 

Com isso, valorizamos a educação enquanto ação libertária e priorizamos a criação de 

um ambiente propício às manifestações de opiniões e críticas, incentivando também as 

expressões artísticas e a partir do envolvimento com as obras literárias. Para tanto, 

fazemos uso de uma pedagogia engajada (HOOKS, 2013) para discutir o enredo dos 

livros e, além disso, explorar as provocações levantadas ao decorrer das histórias. 

São selecionados os exemplares que acreditamos despertar um debate produtivo 

sobre o gênero humano, passando por questões como a justiça, o preconceito, política, 

relações interpessoais, entre outros, contando com as sugestões de todos do grupo 

(presos e universitários). Alguns títulos já trabalhados são: A Revolução dos Bichos, 

Capitães de Areia e o Menino de Pijama Listrado. Dessa maneira, objetivamos trazer à 

tona diálogos que nos permitam conhecer as individuais visões de mundo dos 

participantes. Construindo uma educação para a liberdade pensamos em uma educação 

para o homem-sujeito, que tem relevância na sociedade em que está inserido (FREIRE, 

1967). 

No caso das prisões, a educação é parte do processo da execução penal 
(LEP/1984), mas não deve ser tomada como parte do sistema prisional. 
Portanto, a seleção dos conteúdos – conhecimento e valores legitimados para 
serem transmitidos – não deve ser pautada na condição do aprisionamento, 
mas na condição ontológica dos seres humanos de buscarem “ser mais” 
(FREIRE, 1987), para superar as condições que lhes trazem sofrimentos e 
impedem o exercício de suas liberdades e autonomia. (GRACIANO; 
HADDAD, 2015, p. 62). 
 

É válido frisar que o Grupo CEL segue as orientações estabelecidas pela Lei 

Estadual Paulista de nº 16.648/18, trabalhando, mensalmente, em conjunto aos presos 

da penitenciária de Franca uma obra literária. Ao longo das visitas semanais, o 

respectivo livro é investigado através de debates, dinâmicas e contribuições que 

instigam a criticidade de todos os membros do projeto (presos e universitários). Ao fim 

do mês, os presos produzem uma resenha que é corrigida pelos extensionistas e, a 

posteriori, quando aprovada, é encaminhada ao juiz competente a cada caso para, por 

fim, serem redimidos quatro dias da pena do condenado.  
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5 Considerações Finais 

E, justamente, por minha alma querer abolir os mecanismos de exclusão, no 
momento presente, não só recuso a prisão, mas busco caminhos de resistir a 
ela. Como a partir dela, apesar dela, e literalmente dentro dela, posso 
diminuir o espaço social e psíquico que ela ocupa em mim e na sociedade. A 
simples recusa é ingênua, não há fora, por isso a urgência de entrar (BRAGA, 
2010, p. 268) 
 

Atuar dentro da penitenciária é uma ação constantemente desafiadora. Frente às 

disputas de poder e imersos pela impassibilidade do sistema carcerário, deparamo-nos 

com a realidade que segrega e separa, evidenciando também a apatia política e social 

sobre os problemas enfrentados no cotidiano da cadeia. Dessa forma, ao nos apoiarmos 

na educação enquanto ato político e libertário, buscamos, enquanto extensionistas, 

fomentar o contato direto e indireto entre os muros da prisão, a universidade e a 

sociedade civil. 

O desenvolvimento do projeto de remição por leitura no Presídio Masculino de 

Franca nos expôs diante de uma nova dinâmica. A superlotação, as restrições e a 

ausência de uma estrutura capaz de abarcar mais pessoas no projeto colocaram, e ainda 

colocam, o Grupo CEL em constantes impasses. Todavia, o projeto “Me Livro” já 

alcançou grandes resultados. 

Tendo trabalhado com 13 títulos, desenvolvido diferentes dinâmicas e atuando 

concomitantemente na Escola SESI e no Conselho de Comunidade sobre sistema 

carcerário, nós do Grupo CEL colhemos como resultados a realização de dois eventos 

acadêmicos, intervenções artísticas, a relação com a direção do presídio e relatos dos 

presos sobre nossa atuação. 
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Resumo 

O artigo intitulado “Profissão Repórter e a Pedagogia do Oprimido: Uma análise sobre a 
mobilização estudantil paulista de 2015” apresenta a analogia e a reflexão entre o livro 
Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, e o retrato da mobilização estudantil paulista de 2015 
realizado por um programa jornalístico de televisão. O artigo está relacionado ao Grupo de 
trabalho “Estados e Políticas Educacionais” e tem como objetivo a análise da relação das 
políticas educacionais com as demandas dos movimentos sociais. Partindo dos princípios 
estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei no 9.394/1996, 
que dispõe sobre os direitos e os deveres da educação nacional, e considerando as abordagens 
educacionais adotadas no atual modelo de ensino brasileiro, o texto discute o papel do aluno 
como sujeito crítico e consciente de sua realidade. Para isso, a construção da ótica crítica tem 
como base a reportagem exibida nacionalmente na Rede Globo, no dia 17 de novembro de 
2015, e a contextualização com os ideais defendidos por Freire.  A pesquisa parte do princípio 
documental, com a análise de conteúdo jornalístico por comunicação de massa, e bibliográfico, 
baseando-se nos saberes e nos ideários expressos por Freire em suas obras, especificamente no 
livro Pedagogia do Oprimido e o seu contraponto com a LDB. A partir disso, o principal 
questionamento desse trabalho se dá sobre o retrato dado ao papel dos estudantes paulistas na 
mobilização de 2015 e sobre o empecilho entre as propostas educacionais defendidas pelo 
governo do estado de São Paulo, refutadas pelos estudantes. Concomitante a esse aspecto, 
propõe-se discutir sobre as formas para promover uma educação emancipatória a partir da 
afirmação dos sujeitos e também de como a prática jornalística pode colaborar nesta abordagem. 
Também, agrega uma reflexão sobre o acontecimento relatado na reportagem e a correlação da 
situação concreta de opressão com as teorias da ação antidialógica e da ação dialógica 
apresentadas por Freire.  
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1 Introdução  

Em novembro de 2015, o tecido social do estado de São Paulo foi surpreendido 

por duas grandes manobras que, até hoje, reverberam no cenário da educação e da 

política brasileira. A primeira manobra, ditada pelo governo estadual, defendia a ideia 

de uma reorganização do ensino público paulista. A segunda manobra, como uma clara 

reação às decisões governamentais, consistiu em uma série de manifestações e 

de ocupações nas escolas por alunos e professores.  

O decreto nº 61.672/2015, instituído pelo governador do estado de São Paulo 

Geraldo Alckimn, autorizava a mudança de lotação dos servidores públicos mediante 

transferência. Porém, esse documento não deixava clara a responsabilidade que seria 

abarcada pela secretaria estadual de educação e pelo então secretário Herman 

Voorwarld, que se responsabilizaria por uma reestruturação geral das escolas estaduais.  

De acordo com a matéria “Reorganização atinge 311 mil alunos e 'disponibiliza' 

94 escolas de SP”, publicada em 26 de outubro de 2015 no portal de notícias G1, o 

governo estadual defendia a reestruturação da rede escolar do estado. O projeto 

apresentava como principal objetivo desmembrar a oferta de diferentes ciclos de ensino 

nas unidades escolares, para que as mesmas ofertassem ciclos únicos. A esse respeito, 

dados da própria secretaria da educação informavam que a proposta impactaria 311 mil 

alunos, 74 mil professores e, ainda, previa o fechamento de 94 escolas que teriam outras 

funções nas comunidades em que prestam serviços.  

A reação popular de movimentos sociais, bem como de pais, de professores e, 

principalmente, de alunos foi quase imediata. Diversas manifestações contra a política 

pública de reorganização das unidades escolares ocorreram na capital do estado no mês 

de outubro de 2015, e, em novembro do mesmo ano, várias escolas estaduais foram 

ocupadas por alunos e professores. O Ministério Público do estado e a Defensoria 

Pública, por sua vez, acionaram o governo estadual, para que este explicasse sobre a 

real necessidade da reorganização e, ainda, apresentasse os benefícios que as mudanças 

trariam para a população.  

A partir da ação governamental e da reação popular descritas acima, é possível 

refletir sobre a ótica de Freire (1987), no livro Pedagogia do Oprimido, para, então, 

promover uma análise sobre o papel desempenhado pelos estudantes paulistas na 

mobilização de 2015.  De acordo com ele, 
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A verdadeira revolução, cedo ou tarde, tem de inaugurar o diálogo corajoso 
com as massas. Sua legit imidade está no diálogo com elas, não no engodo, na 
mentira. Não pode temer as massas, a sua expressividade, a sua participação 
efetiva no poder. Não pode negá-las. Não pode deixar de prestar-lhes conta. 
De falar de seus acertos, de seus erros, de seus equívocos, de suas 
dificuldades (FREIRE, 1987, p. 72). 

 

A mobilização estudantil, intencionalmente ou não, se baseou na LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96, e em seus diversos artigos. Por ora, destaca-se 

o primeiro inciso do artigo 3º, que defende a “igualdade de condições para o acesso e 

para a permanência na escola”, com isso registra-se uma verdadeira revolução, em que 

as massas buscam um efetivo diálogo com as estruturas dominantes de poder.  

Nesse contexto, a ação dos estudantes, dentro de algumas escolas ocupadas, foi 

apresentada no conteúdo exibido nacionalmente pela Rede Globo, no dia 17 de 

novembro de 2015, em reportagem do programa Profissão Repórter. Sobre isso, 

evidencia-se, portanto, que, ao relacionar o protagonismo dos estudantes durante as 

ocupações nas escolas à ótica freiriana e aos princípios básicos do direito à educação, 

busca-se analisar, a partir desse evento, como se dá o processo histórico de lutas pela 

educação. 

 

1.1 Objetivos 

Identificar e analisar os principais pontos da mobilização estudantil paulista de 

2015, a partir dos fatos retratados na reportagem exibida no programa Profissão 

Repórter do dia 17 de novembro de 2015 na Rede Globo.  

Ao mesmo tempo, pretende-se estabelecer uma reflexão crítica entre os ideais de 

Freire, defendidos no livro Pedagogia do Oprimido, e os princípios estabelecidos pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei no 9.394/1996, a fim de 

estabelecer uma contextualização com os fatos apresentados na reportagem.  

Ao aprofundar a pesquisa, busca-se compreender o retrato direcionado à atuação 

dos estudantes paulistas no evento de 2015. Além disso, propõe-se uma discussão sobre 

as possíveis formas de promover uma educação emancipatória a partir da afirmação dos 

sujeitos e de como à  a prática jornalística deve e pode colaborar nesta abordagem.  
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2 Referencial Teórico 

De acordo com Sodré (2012), é urgente que a educação seja reinterpretada, 

reescrita e reinventada, pois o atual processo educativo do pensamento único representa 

um perigo à sociedade. Fundamentando-se nessa afirmação, assim como se faz urgente 

tal reinvenção, também urge dar voz aos membros que participam direta e indiretamente 

do ecossistema educacional brasileiro.  

A mobilização estudantil paulista de 2015 é um grande exemplo da latente 

necessidade da comunidade escolar de participar ativamente das decisões que envolvam 

alunos, pais e professores. Desse modo, o governo, ao apenas informar sobre a 

reestruturação, trouxe à tona, no cenário social brasileiro, o estado de carência das 

instituições, até então, de certo modo, ignorado pelas autoridades. 

Para Freire, é preciso uma união de todos em busca de um bem comum para que 

seja realizada uma verdadeira revolução que transforme a vida das pessoas. Ainda 

segundo ele, “Para que os oprimidos se unam entre si, é preciso que cortem o cordão 

umbilical, de caráter mágico e mítico, através do qual se encontram ligados ao mundo 

da opressão.” (Freire,1987) 

Singularmente, a movimentação dos estudantes paulistas e a ocupação das 

escolas não foram apenas um ato simbólico sem fundamentação. As ocupações que 

ocorreram por todo o estado paulista ressoaram como uma resposta à decisão 

governamental, ao mesmo tempo em que ressaltaram os ideários sobre a revolução de 

Freire. Com isso, os estudantes, principalmente, conseguiram destacar, durante sua 

atividade na mobilização, a necessidade do olhar público e também da ativa 

participação do coletivo sobre decretos governamentais.  

Diante desse cenário, destaca-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação L.D.B 

- 9394/96 criada para garantir uma educação justa e democrática, da qual entre seus 

incisos salientamos: 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

VII- Gestão democrática do ensino público. Na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino;  

X- Valorização da experiência extraescolar; 

XIII- Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.  
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Mediante aos incisos citados percebe-se que os estudantes e a comunidade 

realizaram tanto os manifestos quanto as ocupações das unidades escolares respaldados 

pela LDB e por outros princípios universais que defendem o direito e o acesso à 

educação. Nesse sentido, as decisões do governo estadual representavam mudanças 

significativas na rotina de alunos, de pais, de professores e de toda a comunidade ao 

redor das escolas e, por isso, deveriam ser projetadas mediante o diálogo ativo com a 

comunidade que seria impactada. Sobre essa perspectiva, Freire (1987) destaca  

Mas, não penso autenticamente se os outros também não pensam. 
Simplesmente, não posso pensar pelos outros nem para os outros, nem sem os 
outros. A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas 
com ele, como sujeito de seu pensar (FREIRE, 1987, p. 64).  
 

Desse modo, torna-se evidente que, a educação é um direito do e para o povo, e, 

embora em todas as eleições sejam pronunciados discursos nos quais os políticos se 

colocam como verdadeiros representantes da população, e também integrantes oriundos 

dela,sabe-se da realidade presente no país.  Nesse prima, a ausência de diálogo com a 

comunidade que sofreria com as mudanças ocasionadas pelo decreto evidenciando a 

verticalidade das relações por parte do governo, em que a população é vista como uma 

mera “massa de manobra”, tendo que se adaptar a todas as regras que lhe são impostas.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A contextualização entre a reportagem veiculada na Rede Globo, os conceitos de 

Freire e os princípios básicos de educação para todos se faz necessária para construção 

da análise crítica.  

Sendo assim, destaca-se que, ao longo da reportagem, fica evidenciado o 

protagonismo dos estudantes no movimento. Os professores, por diversas vezes 

reconhecidos como autoridades e como detentores únicos do saber a ser transmitido aos 

educandos na concepção da educação bancária, mesmo que intencionalmente, aparecem 

no movimento, em sua maioria, como companheiros que apostam no potencial e na luta 

dos estudantes para a manutenção de seus direitos.  

Entretanto, se, por um lado, o papel dos educadores nas ocupações se configura 

como o de um apoiador que auxilia os educandos sempre que necessário sem tirar- lhes a 

autonomia e a criticidade, por outro, a reação da diretora de uma das escolas parece ser 

uma resposta ao seu sentimento de perda de autoridade como apresenta a reportagem. 
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Sobre esse episódio, enquanto os estudantes esperavam a derrubada da liminar de 

reintegração de uma das escolas por parte da polícia, a diretora da instituição entrou em 

contato com os responsáveis pelos alunos e solicitou que eles se dirigissem até o local 

para buscarem os que ocupavam o prédio.  

Questionado pelo repórter, um dos alunos acredita que a atitude da diretora é 

uma resposta ao receio de que a liminar seja cancelada. Uma mulher, mãe de um dos 

estudantes, também critica a ação: “é um direito deles!”.  A reação da diretora, 

considerada autoridade maior na escola, aponta para uma negação ao diálogo a partir da 

tentativa de silenciamento dos estudantes e da ocupação. A esse respeito, Freire afirma 

que  

(...)qualquer que seja a situação em que alguns homens proíbam aos outros 
que sejam sujeitos de sua busca, se instaura como situação violenta. Não 
importa os meios usados para esta proibição. Fazê-los objetos é aliená-los de 
suas decisões, que são transferidas a outro ou a outros (FREIRE, 1983, p.49) 

 

Outrossim, no decorrer da reportagem, a luta de classes fica clara. Em um trecho 

da matéria exibida no programa Profissão Repórter é apresentada também a percepção 

de outros trabalhadores da Escola Estadual José Lins do Rego sobre a ocupação. Na 

porta da instituição de ensino, uma senhora reclama: “Nós somos funcionárias e 

queremos entrar, estamos sendo impedidas de entrar”. Como resposta, a estudante 

Andressa Oliveira, uma das personagens da matéria, bloqueia a entrada do prédio e 

afirma: “A gente não vai deixar professor entrar, a gente não vai deixar funcionário 

nenhum entrar. Aqui só é aluno, porque é a ocupação dos alunos”. Ao lado da senhora, 

outra funcionária interroga Andressa: “Você acha que a gente, a gente, pobre, consegue 

algo assim?”, referindo-se ao atendimento das demandas da ocupação. Ao fundo, uma 

estudante grita: “Mas nós não somos os únicos que pode lutar por isso”. E Andressa 

responde com convicção: “A união faz a força”.  

 No trecho da reportagem descrito acima, a indagação da funcionária levanta 

algumas questões: ao se referir no plural, “nós”, denota ter a consciência de que, de 

alguma forma, está na mesma posição que os estudantes em uma relação de poder entre  

pobres e ricos, ou pobres e o “outro lado”,  sendo este detentor de um maior poder em 

uma sociedade valoriza o “ter” como critério em direção às posições superiores da 

escala social.  
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Sobre esse aspecto, se ambas são “nós”, funcionária e estudante, por que há 

crença tão forte da educanda no movimento em que faz parte e por que há dúvida tão 

forte expressa na indagação e na postura da funcionária? Estaria esta apenas preocupada 

em cumprir mais um dia de trabalho e ter o que comer no final da tarde? Estaria ela 

desiludida com o poder de luta de sua classe social, cansada de presenciar situações de 

injustiça? Seriam seus ouvidos surdos para as demandas dos seus, devido à 

desesperança após tantas lutas sem o resultado que esperava? Estaria ela muda por 

guardar suas inquietações, após ser convencida de que se deve se adaptar de maneira 

dócil e submissa ao mundo que está colocado diante de todos? 

No atual contexto, pode-se não obter as respostas para muitas dessas perguntas. 

É possível que, mesmo questionando a funcionária, ela lançasse de volta um olhar de 

dúvida sobre si mesma e sobre sua postura. De toda forma, é necessário refletir sobre 

como essas duas mulheres, uma em tenra juventude, no movimento estudantil, e outra 

pertencente à classe proletária, ambas do “mesmo lado da força”, enxergam a si mesmas 

e ao seu potencial.  

Retomando as ideias de Freire, ele afirma que não é possível entender o sujeito 

fora de suas relações com o mundo e que “se estas existem independentemente de se 

eles as percebem ou não, e independentemente de como as percebem, é verdade também 

que a sua forma de atuar, sendo esta ou aquela, é função, em grande parte, de como se 

percebam no mundo” (FREIRE, 1983, p.46).  

Na sequência, apresenta-se outra escola retratada na reportagem onde ocorreu 

ocupação: a Escola Estadual de Diadema. Nesta escola, a primeira a ser ocupada, uma 

faixa está fixada perto da entrada com os seguintes dizeres: “Há 20 anos eles roubam a 

nossa educação”, que faz referência ao tempo que o Partido Social da Democracia 

Brasileira (PSDB) está à frente do governo do Estado de São Paulo. No mesmo sentido, 

minutos após o registro, podemos ver uma cena em que alunos e professores estão 

juntos dentro de uma das salas da instituição, onde, ao fundo, aparece um cartaz, colado 

na parede, com os seguintes dizeres: “Tem tanta coisa errada que não cabe no cartaz”.  

Essas imagens apresentadas suscitam o debate sobre as percepções dos 

educandos, seja por suas vivências, seja por suas experiências ou pelo diálogo com 

diferentes gerações e o estudo, acerca da realidade na qual eles estão inseridos, de forma 

contínua, tanto em um plano micro (o contexto escolar, local, onde estão imersos) a 

quanto em um cenário mais amplo, histórico ou político, evidenciado nas frases dos dois 
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cartazes. Para Freire, “foi a sua inserção lúcida na realidade, na situação histórica, que a 

levou à crítica desta mesma situação e ao ímpeto de transformá-la” (FREIRE, 1987, 

p.34).  

Desse modo, apesar de motivada pelo decreto que tenta impor a reestruturação 

do sistema escolar, a luta dos estudantes é endossada por inquietações que passam pelo 

questionamento de seus papéis como sujeitos dentro e fora do contexto escolar, bem 

como de seus direitos, além de promover a reflexão sobre a forma como se colocam e 

são vistos por terceiros, no caso o Poder Público, dentro daquela realidade.  

Ademais, as falas dos estudantes que promoveram as ocupações nas escolas e os 

cartazes espalhados com diversas mensagens também reforçam a estrutura física 

precária criticada por alunos ao longo da reportagem. Em uma das cenas, um estudante 

do Colégio Fernão Dias Paes mostra o quadro verde, utilizado pelo professor para a 

exposição dos conteúdos, deteriorado, de forma que só a metade da lousa pode ser 

utilizada, situação que é antiga, de acordo com ele.  

Na Escola Estadual José Lins do Rego, a estudante Andressa Oliveira fala sobre 

a falta de espaço para o ingresso de novos alunos nas escolas. “A Secretaria da 

Educação diz que a escola pode receber mais alunos. Nossas salas já são superlotadas, 

então a gente ocupou e vamos ocupar até o fim”, defende ela.  

Ao ler estes depoimentos e refletir sobre, percebe-se que, além da educação 

bancária fortemente criticada por Freire, já que esta concebe os educandos como meros 

receptores passivos, acumuladores de conteúdos, a escola também é vista como um 

depósito de corpos vivos, cujo objetivo é moldar os alunos e ajustá-los para que sigam o 

que já está socialmente instituído.  

Nesse sentido, o sociólogo Muniz Sodré (2012), evoca as ideias do jornalista 

Michel Alberganti para argumentar o que o modelo das escolas modernas não contempla as 

necessidades dos jovens da na atualidade. Desse modo, segundo o pesquisador o modelo 

escolar vigente é, então, comparado à igreja e à prisão. No primeiro exemplo, o professor 

“prega” os conhecimentos para os educandos que permanecem em uma posição 

hierárquica inferior como uma massa acrítica diante da autoridade legitimada e portadora 

do conhecimento. No segundo, os alunos são comparados a sujeitos presos em celas que 

são submetidos passivamente à transmissão de conteúdos, em uma recepção linear e 

unilateral (SODRÉ, 2012, p.144).  
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Sob essa perspectiva, as declarações demonstram opiniões diversas sobre o 

significado da instituição escola. De um lado, ela se mostra como um espaço para 

depositar saberes anteriormente construídos , bem como corpos que tenham acesso a 

eles de forma passiva. Sendo assim, a imposição do decreto sem nenhuma consulta aos 

educandos e sem a escuta de suas opiniões só reforça que o Poder Público fecha os 

ouvidos aos mais afetados pela medida, de modo a tornar esta uma forma de se praticar 

o bancarismo na educação, fortemente calcado, de acordo com Freire (1983), na 

ausência de diálogo.  

Por outro lado, os educandos demonstram que a luta pela defesa de seus direitos 

e o movimento das ocupações estão ligados à forma como a mudança afeta suas 

subjetividades como indivíduos, assim como suas trajetórias e identidades, fato 

evidenciado pelos seguintes depoimentos: 

“É pequena, é cinco minutinhos daqui (distância entre a escola atual e a que os 

estudantes seriam transferidos). O problema é que assim, a gente tá aqui nessa escola há 

muito tempo, entendeu? Pra eles pegarem e tirarem da gente, é como se...a gente não 

quer fazer bagunça, a gente só quer lutar pelos nossos direitos que é o direito de 

estudar” diz a estudante Milena Araújo que participa da ocupação para que o ensino  

médio da Escola Estadual Antônio Manoel Alves de Lima não seja transferido para 

outra instituição.  

 “Essa escola aqui é totalmente diferente, é o centro de diadema, e é onde a gente 

se sente abraçado pelos professores”. - estudante Andréa Versoza que participa do 

movimento para que o ensino médio da Escola Estadual de Diadema não seja 

transferido de instituição.  

“Ela entrou aqui na primeira série” - reforça a mãe de Andréa sobre a 

importância da escola para a filha”.  

“É um pouco frustrante (pensar em ter que mudar de escola), até porque eu 

venho fazendo planos de estudar aqui à noite, pelo fato de ela ser uma escola muito boa 

há muito tempo. Eu tô aqui desde a segunda série, então, além dos estudos, também tem 

a afetividade com a escola, né? Diretoria, o espaço, o lugar. Porque igual fala: definição 

de lugar, lugar é onde você tem sentimentos” ressalta o estudante de 14 anos Carlos 

Bonifácio, apresentado na reportagem.  
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Portanto, acredita-se que a ideia de Freire sobre como os sujeitos vivem no 

mundo traduz alguns dos sentimentos expressos pelos estudantes nessas declarações. De 

acordo com ele: 

 

A reflexão que propõe, por ser autêntica, não é sobre este homem abstração 
nem sobre este mundo sem homem, mas sobre os homens em suas relações 
com o mundo. Relações em que consciência e mundo se dão 
simultaneamente. Não há uma consciência antes e um mundo depois e vice-
versa” (FREIRE, 1983, p.45-46). 

 

Desse modo, a escola configura para esses educandos um lugar que não está 

isolado de suas vivências, mas que faz parte dela, e nela produz memórias, formação, 

afetações e afetividades que não se limitam ao conhecimento adquirido através do 

conteúdo programático da disciplina. Logo, o lugar escola não está afastado do mundo, 

isolado de jovens sem personalidade, ou anseios e autonomia de pensamento. Pelo 

contrário, está dentro dele, integra suas experiências e interações que, somadas a outros 

diversos aspectos da realidade e diferentes espaços, formam a subjetividade e a 

consciência desses cidadãos.  

 

4 Resultados  

Mediante ao relatado no presente artigo, propôs-se uma análise crítica frente ao 

apresentado na reportagem sobre a manifestação e a ocupação das escolas pelos alunos 

e junto à contextualização com as leituras realizadas ao longo do processo. Remetendo-

se às conquistas e as mudanças ocorridas ao longo da história da educação, desde seu 

início, as mesmas sempre ocorreram mediante um histórico de manifestos e de lutas, nas 

quais alunos e comunidade escolar foram capazes de demonstrar a força e a necessidade 

do diálogo. 

Os resultados encontrados, no presente estudo, sugerem que reflexões são 

necessárias mesmo diante de decisões impostas por políticas públicas. É crucial, 

portanto, estabelecer relações com a realidade local e com as necessidades básicas, para 

que, de fato, ocorra uma educação emancipatória e que faça valer aquilo o que a lei 

determina.  

Por fim, Freire, com suas percepções na obra Pedagogia do oprimido, permite 

uma reflexão importante ao dizer que “o homem, quando se encontra na condição de 
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oprimido, liberta-se em comunhão, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta 

sozinho.” 

 

5 Considerações Finais  

O estudo realizado se propôs a apresentar reflexões acerca da manifestação 

realizada pelos alunos frente à tentativa de reestruturação escolar promovida pelo 

governo estadual de São Paulo. A princípio, foi realizada uma contextualização da 

matéria produzida pelo jornalismo da Rede Globo para o programa Profissão Repórter, 

além dos estudos feitos através da analogia de Freire e referencias da LDB.  

Na sequência, ao interpretar e correlacionar o conteúdo jornalístico com os 

ideais para educação de Freire e da LDB, foi possibilitada uma análise crítica sobre 

como pensar em uma educação, na qual todos os envolvidos e responsáveis sejam 

capazes de desenvolvê-la partindo da ideia de que seu verdadeiro papel é o de preparar 

seus educandos com consciência crítica. A partir dessa reflexão, portanto, a escola se 

torna um espaço de discussões com potencialidades e transformações positivas e capaz 

de um diálogo democrático, de maneira que todos tenham voz e vez. Pensar na 

libertação dos oprimidos, citada por Freire, é pensar na libertação de homens e não de 

“coisas”. Por isso, Freire afirma que se não é autolibertação, ninguém se liberta sozinho.  

Por fim, cabe tanto às políticas públicas como a comunidade escolar a 

necessidade de atuar por uma educação capaz de preparar os indivíduos para uma vida 

em sociedade e de promover o pensamento de que todos os envolvidos, no dia a dia da 

escola, possuem uma grande responsabilidade nesse processo. Todos nós, portanto, 

somos responsáveis por decisões que verdadeiramente são capazes de solucionar 

problemas e de avançar positivamente, contribuindo com mudanças necessárias e 

urgentes. 
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CONSELHO DE EDUCAÇÃO: ATUAÇÃO NA GESTÃO EDUCACIONAL 

 

PRZYLEPA, Mariclei1; 
ARANDA, Maria Alice de Miranda2. 

 

Resumo  
O presente artigo encontra-se inserido no GT 9 - “Estado e Políticas Educacionais”, em que 
objetiva evidenciar a importância da atuação dos Conselhos de Educação em relação à 
participação social e a democratização da gestão educacional. Para tanto, explicita, 
brevemente, a importância deles na contemporaneidade. Em seguida, busca apreender a 
participação social nos projetos da sociedade e nos espaços constitutivos de poder, dentre eles, 
o conselho, a partir dos anos de 1990, por entender ser uma década marcada por correlação de 
forças entre a sociedade e a hegemonia de governos neoliberais em relação às lutas por 
direitos sociais, e finaliza evidenciando o papel deste conselho no processo da gestão 
educacional. O estudou tem como aporte metodológico a pesquisa bibliográfica, de aspecto 
qualitativo e analítico. As evidências apontaram que, muitas vezes, os Conselhos de Educação 
configuram-se em órgãos, meramente, técnicos-burocráticos e normatizadores das demandas 
do poder público, não contribuindo, assim, com a democratização da educação. Reitera-se a 
assertiva que os conselhos são órgãos de relevância social, tendo em vista, seu poder 
deliberativo com relação às políticas educacionais e, também, por representarem por meio de 
seus segmentos os anseios e demandas da sociedade civil. Portanto, comunga-se do princípio 
que, os conselhos possuindo como premissa a gestão democrática legitimada legalmente 
tenham o favorecimento, a obrigatoriedade e a possibilidade de almejarem uma participação 
social para além do nível consultivo em relação às políticas educacionais. Para tanto, adverte-
se a necessidade deles estarem alicerçado em bases contemplativas da dimensão democrático-
participativa, desde sua constituição até seus encaminhamentos, pois, desta maneira 
conseguirão se consubstanciar como lócus democrático e deliberarão por uma educação 
dialógica e de qualidade social para todos. No entanto, apesar de considerar que os contextos 
de formulações e implementações de políticas sociais são delineados por condicionantes 
econômicos, socioculturais e históricos, defende-se que há nichos profícuos para a atuação 
popular na sociedade que necessitam serem considerados e ocupados. Estes nichos seriam os 
conselhos gestores de educação, por serem órgãos de representatividade e de empoderamento 
social e por possuírem como função a normatização, a deliberação e a fiscalização da gestão 
educacional. 
 
Palavras-chave: Estado. Participação social. Política educacional.  
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 1 Introdução 

O presente artigo objetiva evidenciar a importância da atuação dos Conselhos de 

Educação em relação à participação social e a democratização da gestão educacional. Para 

tanto, explicita, brevemente, a importância do conselho na contemporaneidade. Em seguida, 

busca apreender a participação social nos projetos sociais e nos espaços constitutivos de 

poder, dentre eles o conselho, a partir da década dos anos de 1990, por entender ser uma 

década marcada por correlação de forças entre a sociedade e a hegemonia de governos 

neoliberais em relação as lutas por direitos sociais, e finaliza evidenciando o papel do 

conselho no processo da gestão educacional. 

O Conselho de Educação é uma instituição de representação social e deliberação plural 

configurando-se, assim, lócus constitutivo da democracia, pois, é uma conquista da sociedade 

civil organizada. Teixeira (2004, p. 692-693) corrobora com essa afirmação, ao argumentar 

que no contexto social “[...] a constituição de conselhos tem sido percebida como a abertura 

de espaços públicos, de participação da sociedade civil, caracterizando a ampliação do 

processo de democratização da sociedade”. 

A ampliação deste processo começou a ser materializada, legalmente, pela 

Constituição Federal (CF) de 1988, ao buscar consolidar direitos e garantir a participação do 

cidadão na formulação, implementação e no controle social das políticas públicas, por meio 

da obrigatoriedade da constituição dos conselhos de políticas públicas no âmbito da saúde, 

assistência social e educação (Art. 198, 204, 206), nas três esferas de governo. 

No entanto, salienta-se que os conselhos foram contemplados pela Constituição 

Federal de 1988 a partir de um forte movimento popular. A sociedade lutou para obter estes 

instrumentos de participação ao pressionar o Estado a regulamentar e implementar os direitos 

sociais (MORTATTI, 2006). 

Defende-se que, os conselhos são importantes instrumentos de aperfeiçoamento da 

gestão democrática, pois sua constituição e consolidação enquanto espaços públicos podem 

garantir o exercício da cidadania, ao negociar com o Estado uma política pública de 

qualidade3 a todos (MORTATTI, 2006).  

                                                           
3Qualidade é um conceito histórico, que se altera no tempo e no espaço, ou seja, o alcance do referido conceito 
vincula-se às demandas e exigências sociais de um dado processo histórico. Caso se tome como referência o 
momento atual, tal perspectiva implica compreender que embates e visões de mundo se apresentam no cenário 
atual de reforma do Estado, de rediscussão dos marcos da educação – como direito social e como mercadoria -
entre outros (DOURADO; OLIVEIRA, 2009, p. 204). 
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Cury (2006) contribui na clarificação da importância social deste instrumento ao 

explicitar que o Conselho de Educação é um órgão público que objetiva garantir o direito 

constitucional de cidadania. E mais, enfatiza que um conselheiro ao ingressar na esfera de 

interesse público possui como premissa assegurar o direito à educação das pessoas que 

buscam a educação escolar, uma vez que sua função implica em “[...] ser um intelectual da 

legislação da educação escolar para, em sua aplicação ponderada, garantir um direito da 

cidadania” (p. 42). 

Salienta-se que, os conselhos por serem órgãos normativos, deliberativos, 

fiscalizadores, mobilizadores e representativos auxiliam o poder executivo no 

desenvolvimento de políticas públicas educacionais e também “[...] são caminhos essenciais 

para a compreensão do processo de construção da cidadania4, assim como para avaliar as 

possibilidades de um aprofundamento do processo de democratização da sociedade brasileira” 

(GOHN, 2007, p. 112). 

No entanto, Cury (2006, p. 42) destaca a relevância da função normativa do conselho, 

pois configura o órgão como um Conselho de Educação na medida em que “[...] a função 

normativa [...] se faz aproximar da organização da educação nacional para dentro da lei, 

interpretando-a, aplicá-la em prol das finalidades maiores da educação escolar [...]”. 

O autor reitera ainda a importância dos diversos conselhos (escolar, de educação, de 

classe, etc.) ao evidenciar que na literatura educacional, principalmente naquela que se refere 

à política educacional, eles se configuram como um dos instrumentos da gestão democrática 

da educação (CURY, 2000). 

Portanto, tendo em vista a relevância social dos conselhos, defende-se que um 

Conselho de Educação não pode, de forma alguma, tornar-se órgão de Estado, muito pelo 

contrário, concorda-se que sua função seja “[...] atuar como ponte mediadora do diálogo entre 

as aspirações da sociedade e do governo [...]” (LIMA, 2018, p. 7). Para tanto, necessita ser 

constituído e representado de forma paritária pelos diversos segmentos sociais e não somente 

em sua maioria pelos gestores do poder executivo. 

Ressalta-se uma questão salutar em relação à constituição dos conselhos, no contexto 

societal. A constituição dos conselhos está atrelada a questão da descentralização de poder. 

                                                           
4Ao olhar o processo histórico que perpassou a sociedade, evidencia-se que a categoria cidadania não teve um 
único significado e, portanto, uma única concepção, houve variações alicerçadas no contexto social, econômico e 
cultural que perpassava a sociedade em relação à garantia de direitos sociais. Nesse sentido, como ponto de 
partida, a cidadania remeter-se-ia “[...] a um modo/forma de participação consubstanciada pelos direitos 
individuais, civis, políticos e sociais, todos reconhecidos pelo Estado, sendo esses direitos, no caso brasileiro nos 
dias atuais, imperativos legais assegurados na Constituição Federal em vigor” (ARANDA, 2009, p. 178). 
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Nesse sentido, as contribuições de Azevedo (2001) no que refere a interrogativa do tipo de 

dimensão que se está privilegiando na descentralização do poder via conselhos é fundamental, 

uma vez que essa dimensão compõe o caráter constitutivo de criação, organização, objetivos e 

funções de um conselho. Portanto, a problematização torna-se pertinente: Qual a dimensão a 

ser privilegiada no processo de descentralização de poder? A dimensão economicista-

instrumental ou a dimensão democrático-participativa? 

O conceito de descentralização norteado pela lógica economicista-instrumental 

vincula-se aos postulados neoliberais. Relaciona descentralização com democratização, como 

justificativa para se transferir responsabilidades que seriam do poder central para o poder 

local, com vistas a reduzir o papel do Estado a suas funções mínimas, na busca da eficiência e 

da otimização dos gastos públicos, em que os investimentos nas políticas sociais não são 

prioritários (AZEVEDO, 2001). 

Já o conceito de descentralização baseado na lógica democrático-participativa 

referencia a criação de mecanismos que levam ao alargamento do espaço público na medida 

em que, intrinsecamente, se relaciona com o avanço democrático por meio da participação, 

para influenciar a ação do Estado e fiscalizar o exercício do controle social (AZEVEDO, 

2001). 

Partindo deste contexto, compreende-se que um Conselho de Educação para 

constituir-se enquanto lócus de democracia e cidadania, necessita ter suas bases alicerçadas na 

dimensão democrática-participativa, pois essa dimensão objetiva a participação social para 

além do nível consultivo, encaminha para uma participação democrática que não objetiva a 

minimização do Estado em relação as políticas sociais. 

No entanto, adverte-se que a constituição de um conselho nesta base, no contexto 

vigente, dar-se-á mediante a conflitos, contradições, lutas e participação social, tendo em vista 

que a ideologia neoliberal concebe e busca materializar a descentralização via conselhos 

pautando-se na lógica economicista-instrumental, a qual objetiva camuflar as bases 

epistemológicas de cunho técnico-científico ou positivista racional que amparam uma gestão 

de política neoliberal (SANTOS, 2006). O processo de descentralização nesta concepção visa 

reduzir o papel do Estado e limitar a participação social somente ao aspecto consultivo em 

relação ao projeto de sociedade. 

Não obstante, Santos (2006, p. 8) esclarece que o processo de descentralização 

educacional imposto pela política brasileira é classificado como sendo economicista-

instrumental “devido a suas ações se constituírem muito mais em transferência de 
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responsabilidades com a educação para níveis cada vez mais micros, [...], do que por partilha 

do poder”. 

Sendo assim, compreende-se que a institucionalização de uma base democrático-

participativa na constituição do conselho de educação é a essência para que este seja 

implementado e atue conforme a materialização da gestão democrática5, porém, corrobora-se 

com a assertiva de Lima (2001) que: 

 

[...] a concretização da gestão democrática não depende somente de planos legais, 
mas de sujeitos que os implementem. Portanto, cabe aos Conselheiros, além da 
compreensão técnica, a compreensão política das questões educacionais, e isto 
depende, também, sobremaneira, da atuação das Secretarias Municipais e dos 
próprios conselhos, através de uma gestão político-pedagógica, na qual 
Conselheiros, funcionários e população adquiram a compreensão política do 
processo educacional (p. 14). 

  

No entanto, adverte-se que a concretude deste tipo de gestão encontra-se também 

ancorada na conscientização dos sujeitos sociais enquanto partícipes na constituição de 

espaços públicos de poder e de enfrentamentos sociais, bem como na apreensão do que vem a 

ser participação social.  

 

1.1 Objetivos 

O estudo objetiva evidenciar a importância da atuação dos Conselhos de Educação em 

relação à participação social e a democratização da gestão educacional. 

 

2 Referencial Teórico 

Pauta-se nas concepções de Estado e Sociedade em Gramsci (1984); Conselho de 

Educação em Cury (2000; 2006); Participação Social em Bordenave (1986) e Nogueira 

(2011). A seguir passear-se-á discutir, de forma breve, a importância da participação social na 

década de 1990.  

 

 

                                                           
5 Valha-se, para a busca dessa legitimidade democrática, uma outra âncora constitucional que, neste processo, dá 
mais um fundamento para a gestão democrática. Trata-se da noção de Estado Democrático de Direito tal como 
expresso em nossa Constituição, no seu Preâmbulo e no seu Art. 1, inclusive seu § único, em que prevê: todo o 
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa 
Constituição (CURY, 2006, p. 58). 
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2.2 Participação social na década de 19906 

Entende-se que a participação é inerente à natureza social do homem, e a sua 

impossibilidade significa uma “mutilação” do homem social e mais, ela é um dos caminhos 

na busca e consolidação da democracia, além da necessidade de compreensão do tipo de 

participação que está sendo solicitada/exigida e os seus porquês na atualidade, o que torna-se 

relevante. 

Corrobora-se com a concepção de Gohn (2011), ao apontar que, os processos de 

participação da sociedade civil e sua presença nas políticas públicas conduz à compreensão do 

processo de democratização da sociedade brasileira e o resgate dos processos de participação 

levam às lutas da sociedade por acesso aos direitos sociais e, também à cidadania. 

A participação como elemento preponderante no processo de democratização da 

sociedade é reiterada por Aranda (2014, p. 266) ao afirmar que a participação constitui-se em 

“[...] um princípio democrático primordial, um preceito legal, uma categoria histórica que se 

constrói nas relações sociais e, em específico, na área educacional é um tema presente na 

intrincada relação entre a gestão da educação, o Estado e a sociedade [...]”.  

No entanto, o interesse em participar de espaços públicos ascendeu, atualmente, 

decorrente do fato de que a civilização em meio ao progresso industrial, empresarial e 

tecnológico levaram os homens “primeiro a um individualismo massificador e atomizador e, 

mais tarde como reação defensiva frente à alienação crescente, os levaram cada vez mais à 

participação coletiva” (BORDENAVE, 1986, p. 7). 

Salienta-se que, na década de 1990 ocorreu uma afirmação da ideia de participação em 

relação ao trato da gestão pública no Brasil, ocasionando “por um lado, o avanço da 

democratização e da diferenciação social e, por outro, a progressiva valorização da 

democracia participativa” (NOGUEIRA, 2011, p. 121).  

A ideia de participação ganhou visibilidade entre os estudiosos da gestão pública, os 

elaboradores e dirigentes dos programas de reforma do Estado chegando, inclusive, a um “[...] 

novo status adquirido pela participação no campo da gestão pública7 corresponde não apenas, 

nem principalmente, a uma mudança política e teórico-ideológica, mas antes de tudo às 
                                                           
6Trechos de texto retirados da dissertação de mestrado de PRZYLEPA, Mariclei. Concepção de currículo e de 
participação nas políticas curriculares para o município de dourados (1997-2004): avanços e fragilidades. 
Dourados, MS: UFGD, 2013. 

7A gestão pública também está pressionada pela sociedade, [...] – não só pelos problemas relacionados à pobreza, 
às injustiças, às carências –, mas também naquilo que contém de demandas provenientes das novas estruturas 
sociais que se estão constituindo nos últimos anos, fruto do aprofundamento do processo de democratização, das 
mudanças culturais, da reestruturação produtiva, das novas políticas econômicas e financeiras, da diferenciação 
funcional e social (NOGUEIRA, 2011, p. 128). 
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exigências da modernidade radicalizada e da globalização capitalista” (NOGUEIRA, 2011, p. 

125). Adverte-se que, sendo a participação orientada por alguma relação de poder, o grupo 

hegemônico condiciona o Estado a predominância de sua concepção de participação social, a 

consultiva que legitima seu projeto social para o acúmulo do capital. 

Defende-se que a participação não “[...] consiste na recepção passiva dos benefícios da 

sociedade, mas na intervenção ativa de sua construção, o que é feito através da tomada de 

decisões e das atividades sociais em todos os níveis” (BORDENAVE, 1986, p. 20). Porém, na 

sociedade como a grande maioria das pessoas não possui e nem administra os meios de 

produção material e cultural, a participação da sociedade na tomada de decisões em relação 

aos projetos sociais torna-se mais uma falácia do que concretude. 

Corrobora-se com Bordenave (1986) que, a participação necessita ser compreendida e 

fundamentada na democracia participativa, na qual os cidadãos têm, fazem e sentem-se parte 

da nação e não na participação fundamentada na democracia representativa, em que os 

cidadãos somente sentem-se parte da nação.  

A participação de fato refere-se às necessidades básicas do homem, sendo 

imprescindível para sua sobrevivência. A participação espontânea seria decorrente das 

necessidades vitais que exigem a relação entre os seres humanos. A participação imposta é 

resultante da necessidade humana de fazer parte de grupos sociais específicos, desenvolvendo 

atividades obrigatórias cotidianas. A participação voluntária é estabelecida por objetivos 

individuais e coletivos e a participação concedida é decorrente de ações advindas tanto da 

subordinação exigida pelo sistema capitalista quanto pela necessidade de legitimar-se nesse 

sistema (BORDENAVE, 1986). 

Salienta-se que, “uma sociedade participativa seria [...] aquela em que todos os 

cidadãos têm parte na produção, gerência e usufruto dos bens da sociedade de maneira 

equitativa” (BORDENAVE, 1986, p. 25). Fato entendido como inexistente na sociedade 

capitalista, uma vez que, somente o grupo hegemônico tem parte na produção e na gerência 

dos bens sociais e não raras vezes, também em seu usufruto. 

 Aranda (2009) defende que a participação é um aporte para a formação integral do ser 

humano, pois ela encaminha políticas educacionais, legitima as discussões pedagógicas, o 

planejamento escolar e colabora na definição dos projetos coletivos, democratizando tanto as 

relações quanto as decisões tomadas. 

Segundo Milani (2008), desde o início dos anos de 1990 nos processos de reforma da 

administração pública na América Latina, a participação social, discutida em foros regionais e 
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internacionais, está sendo construída como um dos princípios organizativos centrais dos 

processos de deliberação democrática no lócus local.  

Neste sentido, a participação dos diferentes atores sociais nos processos decisórios 

tornou-se o paradigma de políticas locais, (auto) consideradas progressistas, o que cabe 

problematizar, porém, como ela é concebida pelas políticas neoliberais. Para Milani (2008), a 

participação que o neoliberalismo concede aos sujeitos é a simples possibilidade em optar 

pelo projeto social A ou B já elaborado, a partir das concepções, opções e intenções 

neoliberalistas.  

Um fato relevante a ser considerado em relação à concretude da participação social 

nas políticas públicas educacionais foi a legitimidade na criação dos Conselhos de Educação 

estaduais e municipais promulgada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96). 

Contudo, Paro (2006) argumenta que, da forma como esses conselhos estão organizados, ou 

seja, vindos dos grupos dominantes em favor dos dominados sem pressão desses últimos, não 

se pode esperar nada de transformador. 

Nesta direção, a participação social nos processos de elaboração de políticas públicas 

educacionais, na década de 1990, encontra-se em grande parte no aspecto consultivo. O 

“poder” de decisão dos sujeitos restringe-se somente em escolhas de projetos previamente 

elaborados, que referendam a ordem vigente e as reformas educativas no âmbito da reforma 

de Estado, que repousaram sobre os interesses do capital financeiro, intentando a produção de 

uma concepção de educação estreitamente vinculada ao mundo do trabalho.  

No entanto, ressalta-se que há no contexto social lócus constitutivos de órgãos 

representativos da sociedade civil, dentre eles os Conselhos de Educação, os quais possuem 

legitimidade para legislar no âmbito das políticas educacionais juntamente com o poder 

executivo. O que cabe averiguação e reivindicar é se estes órgãos adotam como premissa a 

gestão democrática e, assim propõem uma participação social para além do aspecto 

consultivo.  

Salienta-se que, a gestão democrática traz em suas nuanças as características dos 

dispositivos legais que a ampara e a regulamenta, quais sejam: CF/1988; (LDB)8/1996 e Plano 

                                                           
8Em 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação é promulgada. Nela, a autonomia do Município é 
reafirmada, permitida a organização de seu sistema de ensino. Ao ser instituído o sistema municipal de ensino, 
abre-se a possibilidade de democratização da gestão da educação por meio da criação e manutenção do Conselho 
Municipal de Educação. Embora não seja obrigatória, a existência desse colegiado é de grande conveniência se 
destinado a atuar na definição da política educacional local (ZANETTI; OLIVEIRA, 2007, p. 3). 
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Nacional de Educação (PNE) 2014 a 2024.  Na CF, o Art. 206, inciso VI prevê: “gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei” (BRASIL, 1988). A LDB corrobora com a 

CF, ao garantir em seu Art. 3º, inciso VIII: “gestão democrática do ensino público, na forma 

desta lei e da legislação dos sistemas de ensino” (BRASIL, 1996). O PNE (2014-2024), na 

Meta 19, reitera a prerrogativa da gestão democrática e, mais, delega essa prerrogativa aos 

conselhos de educação. Nessa direção, o PNE anuncia que cada sistema de ensino deve 

implantar a gestão democrática em nível de gestão de sistema e deve ser em forma de 

conselhos de educação, por esses reunirem competência técnica e representatividade dos 

diversos setores educacionais (BRASIL, 2014).  

Porém, constitui-se um paradoxo que a gestão democrática instituída legalmente não 

seja a promotora da democracia, isso somente seria possível se concebêssemos a democracia 

como um objeto, a ser transferido de um lugar para outro ou a alguém, ou quiçá ser inventado 

via políticas públicas por gestores adeptos a democracia. Nesse sentido, comunga-se da 

perspectiva de Negri (2003) que, a democracia é expressão das concepções e práticas da 

multidão, não sendo dependentes dos elementos jurídico-constitucionais, mesmo que deles se 

possam lançar mão. 

Deste modo, verifica-se que a gestão democrática tem amparo legal, porém faz-se 

necessário sua materialização na gestão educacional. Para tanto, entende-se que a participação 

social nos Conselhos de Educação pode ser um dos caminhos para esta materialização, uma 

vez que esses órgãos possuem a função deliberativa no âmbito educacional. 

No entanto, o debate acerca da gestão democrática, na contemporaneidade, faz parte 

de aspirações de grupos com perspectivas político-pedagógicas distintas. Um grupo, 

progressista, aspira o envolvimento da sociedade nas propostas e decisões sociais e outro 

grupo, neoconservador, objetiva a desobrigação do Estado com a educação pública. Resta 

saber qual destes grupos serão “ouvidos” e qual perspectiva será legitimada pelos Conselhos 

de Educação.  

Adverte-se que a gestão democrática se tratar de um movimento transformador e 

progressista, que requer uma participação social qualificada (LIMA, 2010), não meramente 

consultiva da sociedade. Que a ideia de gestão democrática parta da concepção dialética da 

realidade, em que o homem é um sujeito histórico que sofre os condicionantes da realidade 

atual, mas também traga consigo a capacidade histórica de nela intervir (BORDIGNON; 

GRACINDO, 2001). A gestão democrática nunca será concessão de governos ou de 
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instituições públicas, ao contrário é fruto de luta social e configura-se como uma conquista 

histórica da sociedade.   

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O estudo é de caráter qualitativo, baseando-se em pesquisa e análise bibliográfica.  

 

4 Resultados 

Os contextos sociais que encaminham as formulações e as implementações das 

políticas sociais são marcados por condicionantes econômicos, socioculturais e históricos. No 

entanto, acredita-se que há nichos profícuos para a participação popular, que necessitam ser 

considerados e ocupados. Tais nichos seriam os Conselhos de Educação, uma vez que são 

órgãos de representatividade e de empoderamento social e tem como função a normatização, a 

deliberação e a fiscalização da gestão educacional. 

Partindo-se da premissa que, os Conselhos de Educação são lócus das solicitudes 

sociais e espaços públicos para a prática da gestão democrática e o exercício da cidadania 

entende-se ser pertinente refletir o papel do conselho na gestão educacional, reflexão proposta 

a seguir. 

 

4.1 O papel do conselho de educação na gestão educacional  

O contexto de produção das políticas educacionais é permeado por concentrações, 

manifestações e condicionantes econômicos, socioculturais e históricos, que inferem na 

concepção e na elaboração destas políticas, bem como na gestão da educação, mas não as 

determinam, pois existem nichos de atuação e de participação social que se manifestam.   

Entende-se que os Conselhos de Educação se constituem em um destes nichos, por 

serem órgãos que representam a sociedade civil, seus anseios, necessidades, solicitudes e por 

serem órgãos de empoderamento social, uma vez que possuem a função de normatizar, 

deliberar e fiscalizar a gestão educacional. São espaços de construções da cidadania e da 

gestão democrática, pois de acordo com Cury (2006), os conselhos são órgãos públicos 

voltados para garantir o direito constitucional de cidadania, com vistas à democratização da 

gestão educacional.   

No entanto, percebe-se que muitas vezes os conselhos referendam as decisões do 

poder executivo, por terem suas atuações políticas engessadas, apesar de estarem legalmente 
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constituído, pela dependência ao Estado, o qual detém a centralidade do processo decisório da 

política educacional (OLIVEIRA, 2008).  

Nesta direção, concorda-se com Bigarella (2015), que os conselhos estariam somente 

desempenhando um papel técnico-normativo, com composição pouco representativa, não se 

constituindo em fóruns articuladores dos interesses sociais. 

Santos (2006) reitera esta discussão ao denunciar a ênfase ao caráter consultivo e 

normativo dos conselhos, o qual tem limitado a capacidade dos diferentes grupos de interesses 

influírem nas políticas de educação e contribuído para que o papel político destes órgãos se 

encontre esvaziado dos antagonismos de classe. Neste sentido, os Conselhos são meros 

instrumentos para aliviar e agilizar a ação governamental, partilhar custos, decisões e reduzir 

atritos entre governo e sociedade.  

Evidencia-se nas denúncias do autor que, os conselhos não estariam cumprindo seu 

papel social em relação à democratização da gestão educacional e nem seu papel político de 

fomento e seguridade da efetiva participação social. 

 Contudo, considerando os percursos do Estado Democrático de Direito, a autonomia e 

o regime de colaboração entre os entes federados e a correlação de forças, entre o poder 

executivo e sociedade civil, defende-se que os Conselhos de Educação podem e são espaços 

privilegiados para construção de uma gestão democrática.  

Corrobora-se com Sander (1995), ao enfatizar que o imperativo legal de se criar 

organizações educacionais efetivas, relevantes, cidadãs e democráticas só seria possível caso 

ocorra a superação dos modelos tradicionais de gestão deliberativa. 

 

5 Considerações Finais 

As evidências apontaram que os Conselhos de Educação, muitas vezes, configuram-se 

em órgãos meramente técnico-burocráticos e normatizadores das demandas do poder público, 

não contribuído com a democratização da educação. Entretanto, reitera-se a compreensão que 

os conselhos são órgãos de relevância social, tendo em vista seu poder deliberativo em relação 

as políticas educacionais. 

Portanto, comunga-se do princípio que, os conselhos possuindo como premissa a 

gestão democrática legitimada legalmente tenham o favorecimento, a obrigatoriedade e a 

possibilidade de almejarem uma participação social para além do nível consultivo em relação 

às políticas educacionais. Para tanto, adverte-se a necessidade dos conselhos estarem 

alicerçado em bases contemplativas da dimensão democrática-participativa, desde sua 
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constituição até seus encaminhamentos, pois desta maneira conseguirão consubstanciar-se 

como lócus democrático e deliberarão por uma educação dialógica e de qualidade social para 

todos.         

Portanto, apesar de considerar que os contextos de formulações e implementações de 

políticas sociais são delineados por condicionantes econômicos, socioculturais e históricos, 

defende-se que há nichos profícuos para a atuação popular na sociedade que necessitam serem 

considerados e ocupados. Estes nichos seriam os Conselhos de Educação, por serem órgãos de 

representatividade e de empoderamento social e por possuírem como função a normatização, 

a deliberação e a fiscalização da gestão educacional. 
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Resumo 

Este texto apresenta o recorte de uma pesquisa em andamento, com objetivo geral de analisar a 
implementação da política indutora de educação integral, com centralidade nas ações 
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação de Santarém-PA, no período de 2015 a 
2018. Tem por base a pesquisa bibliográfica e documental sobre as políticas para a Educação 
integral no Brasil. O recorte para este trabalho centra-se na Lei n°13.005, de 25 de junho de 
2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014/2024, composta por quatorze 
artigos, sendo que, este estudo concentra-se no Art. 8 no qual destaca-se que o Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios devem elaborar seus respectivos planos de educação, em 
cumprimento com a lei supracitada, assim, analisamos o Plano Municipal de Educação (PME) 
2015/2025 de Santarém-PA, instituído pela Lei n° 19.829, de 14 de junho de 2015, delimitando-
se à meta 6, que trata da oferta de educação em tempo integral, análise da elaboração da referida 
meta e estratégias para realidade local. Discutimos a concepção de educação integral, com base 
em Cavaliere (2010) e a forma como é abordada nos dispositivos legais brasileiros, dentre eles, 
a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. 
Apresentamos a política pública educacional de acordo com Hofling (2001), com foco no Plano 
Nacional de Educação e a estruturação do Plano Municipal de Educação de Santarém, com 
ênfase na meta 6, com estratégias para consolidação da educação integral, para a rede municipal 
de ensino. Os resultados demonstram que a ampliação da jornada escolar ocorreu em grande 
parte, pela adesão ao Programa Mais Educação. Entretanto, com a crise política, o referido 
programa sofreu reformulação, e a sua implantação na rede municipal ficou limitada. 
Identificamos ainda, que desde o ano de 2011, existe uma escola de tempo integral na rede 
municipal de ensino de Santarém, na zona urbana, embora atenda alunos em tempo parcial e 
integral, desde o ano de 2016. Constatamos ainda, que há uma escola de tempo integral para 
atender a população do campo, sendo que, ambas de tempo integral apresentam desafios que 
precisam ser sanados. E dentre as dez estratégias estabelecidas para a efetivação da Meta 6 
sobre educação em tempo integral no PME, cinco estratégias podem ser consideradas como 
realizadas. Ressaltamos ainda, o impacto na educação com o corte de gastos, o que limita a 
implementação de políticas públicas que abrangerão o período do PNE. Assim, percebemos que 
os processos pelos quais caminha a educação são incertos, com evidências desanimadoras, 
devido à falta de uma agenda política, na qual a educação seja uma prioridade, com políticas 
educacionais voltadas para a melhoria do ensino e com estratégias de concretização do atual 
PNE.  
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Palavras-chave: Política Educacional. Educação integral. Município.  
 

1 Introdução  

O presente trabalho integra a dissertação em andamento intitulada “Análise da 

implementação da meta 6 do Plano Municipal de Educação de Santarém/PA (2015-2018)”, no 

Mestrado Acadêmico em Educação do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do 

Oeste do Pará (UFOPA).  

Inserindo-se na linha de pesquisa História, Política e Gestão Educacional na Amazônia 

do referido programa, além de integrar o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica 

(PROCAD- CAPES) através do Edital 071/2013, que desenvolve o projeto “As Experiências 

Pedagógicas das Políticas de Educação Integral na Amazônia: Rede de Pesquisa e Formação”, 

integrado à rede de professores pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) e da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). 

 Este trabalho centra-se na trajetória da educação em tempo integral no município de 

Santarém/PA, a partir do Plano Nacional de Educação (PNE) e o Plano Municipal de Educação 

(PME) para consolidação da referida meta 6 em ambos os planos de educação. 

 

1.1 Objetivos 

Verificar no Plano Municipal de Educação de Santarém (2015-2025), aprovado pela Lei 

n°19.829, de 14 de julho de 2015, as ações desenvolvidas sobre a educação integral;  

 

2 Referencial Teórico 

Com base em Cavaliere, educação integral é uma “ação educacional que envolve 

diversas e abrangentes dimensões da formação dos indivíduos” (2010, s/p). A partir da 

definição trazida pela autora, é possível afirmar que a prerrogativa da educação integral remete 

ao desenvolvimento pleno do indivíduo, a uma formação plena, com vistas a desenvolver todas 

as dimensões cognitivas, emocionais e societárias do ser humano. 

 Ainda com base em Cavaliere, essa concepção do educacional frequentemente 

associado à educação escolar “apresenta o sentido de religação entre a ação intencional da 

instituição escolar e a vida em sentido amplo” (2010, s/p.). A educação integral pode acontecer 

dentro e fora do contexto das instituições escolares e nas mais diversas relações sociais. Quando 

pensada para escola, relaciona-se a seus alunos por meio do que é concreto e real, relacionando 
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à totalidade histórica e a suas contradições, fornecendo conhecimentos que não se limitam 

unicamente às particularidades das disciplinas curriculares.  

É perceptível, com o passar do tempo, que o termo educação integral foi assumindo 

outros sentidos, na maioria das vezes ligadas à ampliação da jornada escolar em tempo 

integral. Isso ocorreu quase sempre com o intuito de enfrentar as desigualdades educacionais 

ocasionadas pelas desigualdades sociais. Assim, surge a expressão à educação em tempo 

integral, que Moll conceitua “[...] à organização escolar na qual o tempo de permanência dos 

estudantes se amplia para além do turno escolar, também denominada, em alguns países, como 

jornada escolar completa [...]” (2010, s/p).  

Na perspectiva de Moll, a educação em tempo integral é a ampliação do tempo de 

permanência do aluno na escola, mas é importante salientar que esse aumento da jornada 

escolar pode não comtemplar a educação integral tão defendida nas últimas décadas, pois 

ampliar o tempo de permanência nos espaços educativos não é suficiente para que educação 

integral se concretize.  

Ainda há a necessidade de que a educação em tempo integral venha relacionada a 

diferentes setores da sociedade, com diversas atividades que estimulem a integração da 

criança com o lugar onde moram, permitindo que a educação transcenda os muros da escola 

e, assim, subsidie o desenvolvimento pleno dos alunos.   

Nessa perspectiva, a educação em tempo integral “é entendida como ampliação de 

tempos e espaços educacionais, bem como dos compromissos sociais da escola, que se associa 

às demais políticas sociais e às comunidades locais para a melhoria da qualidade da educação” 

(CAVALIERE, 2010, s/p.). Já a expressão “escola de tempo integral” nos remete a uma esfera 

conceitual diferente, Moll (2010) justifica que a definição de escola de tempo integral destina-

se a uma compreensão restrita da organização do tempo escolar, na qual a permanência dos 

estudantes fica estendida em, pelo menos, sete horas diárias. Nesse sentido, há uma 

significativa aproximação entre o conceito de escola de tempo integral e ampliação da jornada 

escolar. 

Estabelecida a diferenciação entre as concepções, é notório na legislação brasileira 

(antes da Emenda Constitucional e de outras determinações), o esforço em consolidar o direito 

à educação integral, por meio de dispositivos legais que servem de fundamento aos gestores 

públicos e escolas de todo o país, implementarem ações e programas que contemplassem todas 

as dimensões do sujeito no processo educativo.  

A Constituição Federal (CF) de 1988 faz referência à educação integral, mesmo não 

escrevendo o conceito no texto.  
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Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 
(BRASIL, 2009, p. 132).  
 

Já a concepção de Educação Integral na perspectiva de escola de tempo integral está 

presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, institui a educação em tempo integral através da ampliação da jornada 

escolar, a qual prevê em seus respectivos legitima-se por meio dos artigos 34 e 87.  

 
Art. 34 A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 
trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 
permanência na escola.  
 § 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a 
critério dos sistemas de ensino. 
 
Art. 87 [...] § 5º. Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das 
redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de 
tempo integral. (BRASIL, 1996). 
 

Percebe-se que o artigo 34 apresenta o tempo integral como um dos prováveis 

arcabouços para a consolidação da educação integral em tempo integral, exclusivamente para 

o Ensino Fundamental e o artigo 87 enfatiza esforços para aumentar os números de escolas de 

tempo integral na rede pública. 

Partindo deste esclarecimento sobre a educação integral e a educação em tempo integral, 

presentes na legislação brasileira, como forma de buscar a consolidação de uma agenda de 

educação integral no cenário educacional, só será possível com políticas públicas educacionais 

que saiam do papel e se tornem reais no cotidiano escolar. Por isso, nos reportaremos a Höfling 

que entende políticas educacionais “como uma política pública social, uma política pública de 

corte social, de responsabilidade do Estado – mas não pensada somente por seus organismos.” 

(2001, p. 31). Pode-se compreender que políticas públicas educacionais dizem respeito às 

decisões do governo que têm incidência no espaço escolar, enquanto ambiente de ensino-

aprendizagem, no qual deliberam sobre inúmeras questões como, por exemplo: infraestrutura, 

contratação de profissionais, ampliação da jornada escolar, formação docente, gestão escolar e 

entre outras. Portanto, políticas públicas educacionais são aquelas que regulam e orientam os 

sistemas de ensino, instituindo a educação escolar. 

Uma política educacional que traz como medida o Plano Nacional de Educação (PNE), 

com a finalidade de direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da 

educação no país.  Analisando a CF de 1988, podemos identificar pontos norteadores para a 

criação de um Plano Nacional de Educação, primeiramente, com o Art. 21, apresenta as 
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atribuições da União, dentre elas, a competência de elaboração e execução de “planos nacionais 

e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social” (BRASIL, 

2009). Isto já corroboraria para a criação de um plano para a educação, mas no Art. 214 

“estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o 

sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 

estratégias de implementação [...]” (BRASIL, 2009). 

Na LDB, também identificamos ponto norteador, pois com seu caráter normativo, 

reorganiza o sistema educacional brasileiro, e conforme está explícito no Art. 9, prevê que “a 

União incumbir-se-á de: (Regulamento) I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios” (BRASIL, 1996). Assim, o 

atual Plano Nacional de Educação 2014/2024, é regulamentado pela Lei n° 13.005, de 24 de 

julho de 2014, é composta por quatorze artigos e estabelece 20 metas e 254 estratégias propostas 

nos anexos da lei, englobando as diretrizes do referido plano.  

 Desta forma, compreende que o PNE é a principal medida de política educacional 

resultante da LDB, pois “sua importância deriva de seu caráter global, abrangente de todos os 

aspectos concernentes à organização da educação nacional, e de seu caráter operacional, já que 

implica a definição de ações, traduzidas em metas a serem atingidas [...]” (SAVIANI, 2016, p. 

3). Desse modo, concebe-se ao PNE uma referência privilegiada avaliativa para avaliar a 

política educacional do governo.  

Em cumprimento ao Plano Nacional de Educação, a Lei n° 13.005, de 24 de julho de 

2014, que no seu Art. 8 prevê a elaboração ou adequação dos planos educacionais em suas 

respectivas esferas federativas (BRASIL, 2014). Destarte, a educação no município de 

Santarém foi regulamentada por meio de dois Planos Municipais de Educação, o primeiro Plano 

Municipal de Educação (PME) 2004/2013 foi aprovado através da Lei n° 17.867, de 03 de 

novembro de 2004, estabelecendo metas e estratégias para o decênio e “contemplou diferentes 

níveis e modalidades de ensino, assim como várias temáticas do campo educacional” 

(SANTARÉM-PA, 2015, p. 7). 

O segundo Plano Municipal de Educação (PME) 2015/2025, está em vigência, aprovado 

pela Lei n° 19.829, de 14 de julho de 2015, no qual foi resultado dos debates, discussões e 

elaboração na V Conferência Municipal de Educação da Cidade de Santarém, estabelecendo 20 

metas e 263 estratégias para a educação municipal. 

Diante do que foi apresentado anteriormente, tratando das metas estabelecidas no PNE 

e no PME, o presente estudo se restringe a análise da Meta 6, que trata da Educação em tempo 

integral na Educação Básica, como apresenta a Quadro 1 a seguir: 
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Quadro 1. Meta 6 e suas estratégias no PNE e PME 

META 6: EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL  

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PLANO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO 

Meta 6- Oferecer educação em tempo integral 
em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 
25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) 
da educação básica”. 

Meta 6 -Aumentar a oferta de Educação em tempo 
integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, 
de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos 
da Educação Básica. 

6.1) Promover, com o apoio da União, a oferta de 
educação básica pública em tempo integral, por 
meio de atividades de acompanhamento 
pedagógico e multidisciplinares, inclusive 
culturais e esportivas, de forma que o tempo de 
permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou 
sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou 
superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o 
ano letivo, com a ampliação progressiva da 
jornada de professores em uma única escola; 

6.2) Instituir, em regime de colaboração, 
programa de construção de escolas com padrão 
arquitetônico e de mobiliário adequado para 
atendimento em tempo integral, prioritariamente 
em comunidades pobres ou com crianças em 
situação de vulnerabilidade social; 

6.3) Institucionalizar e manter, em regime de 
colaboração, programa nacional de ampliação e 
reestruturação das escolas públicas, por meio da 
instalação de quadras poliesportivas, 
laboratórios, inclusive de informática, espaços 
para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, 
cozinhas, refeitórios, banheiros e outros 
equipamentos, bem como da produção de 
material didático e da formação de recursos 
humanos para a educação em tempo integral; 

6.4) Fomentar a articulação da escola com os 
diferentes espaços educativos, culturais e 
esportivos e com equipamentos públicos, como 
centros comunitários, bibliotecas, praças, 
parques, museus, teatros, cinemas e planetários; 

6.5) Estimular a oferta de atividades voltadas à 
ampliação da jornada escolar de alunos (as) 
matriculados nas escolas da rede pública de 
educação básica por parte das entidades privadas 
de serviço social vinculadas ao sistema sindical, 
de forma concomitante e em articulação com a 
rede pública de ensino; 

6.6) Orientar a aplicação da gratuidade de que 
trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 de 
novembro de 2009, em atividades de ampliação 
da jornada escolar de alunos (as) das escolas da 
rede pública de educação básica, de forma 
concomitante e em articulação com a rede 
pública de ensino; 

6.1) Promover, com o apoio da União, a oferta de 
Educação Básica pública em tempo integral, por 
meio de atividades de acompanhamento 
pedagógico e multidisciplinares, inclusive 
culturais e esportivas, de forma que o tempo de 
permanência dos alunos na escola, ou sob sua 
responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 
(sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com 
a ampliação progressiva da jornada de professores 
em uma única escola;  

6.2) Aderir ao programa de construção de escolas 
com padrão arquitetônico e de mobiliário 
adequado para atendimento em tempo integral, 
instituído pelo Governo Federal com vistas a 
atender prioritariamente comunidades pobres ou 
com crianças em situação de vulnerabilidade 
social;  

6.3)Aderir e manter, em regime de colaboração, 
programa nacional de ampliação e reestruturação 
das escolas públicas, por meio da instalação de 
quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de 
informática, espaços para atividades culturais, 
bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, 
banheiros e outros equipamentos, bem como da 
produção de material didático e da formação de 
recursos humanos para a Educação em Tempo 
Integral;  

6.4) Fomentar a articulação da escola com os 
diferentes espaços educativos, culturais e 
esportivos e com equipamentos públicos, como 
centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, 
museus, teatros, cinemas e planetários; 

 6.5) Estimular a oferta de atividades voltadas à 
ampliação da jornada escolar de alunos 
matriculados nas escolas da rede pública de 
Educação Básica por parte das entidades privadas 
de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de 
forma concomitante e em articulação com a rede 
pública de ensino;  

6.6) Orientar a aplicação da gratuidade de que trata 
o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 
2009, em atividades de ampliação da jornada 
escolar de alunos das escolas da rede pública de 
Educação Básica, de forma concomitante e em 
articulação com a rede pública de ensino;  
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6.7) Atender às escolas do campo e de 
comunidades indígenas e quilombolas na oferta 
de educação em tempo integral, com base em 
consulta prévia e informada, considerando-se as 
peculiaridades locais; 

6.8) Garantir a educação em tempo integral para 
pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 
(dezessete) anos, assegurando atendimento 
educacional especializado complementar e 
suplementar ofertado em salas de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em 
instituições especializadas; 

6.9) Adotar medidas para otimizar o tempo de 
permanência dos alunos na escola, direcionando 
a expansão da jornada para o efetivo trabalho 
escolar, combinado com atividades recreativas, 
esportivas e culturais.  

 

6.7) Atender às escolas do campo e de 
comunidades indígenas e quilombolas na oferta de 
Educação em Tempo Integral, com base em 
consulta prévia e informada, considerando-se as 
peculiaridades locais;  

6.8) Garantir a Educação em Tempo Integral para 
pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação na faixa etária de 04 (quatro) a 17 
(dezessete) anos, criando/adequando salas de 
recursos multifuncionais da própria escola para 
assegurar atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar;  

6.9) Manter medidas para otimizar o tempo dos 
alunos na escola, direcionando a expansão da 
jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado 
com atividades recreativas, esportivas e culturais; 

6.10) Aumentar gradualmente o número de escolas 
em Regime de Tempo Integral de forma a atender 
pelo menos 25% dos alunos da rede pública de 
ensino até o final da vigência deste PME. 

   Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brasil (2014) e Santarém (2015). 

 

A partir do que foi exposto no Quadro 1 elencamos cinco grupos estruturantes das 

estratégias estabelecidas nos dois planos de educação. O primeiro grupo estruturante  das 

estratégias dos planos objetiva esclarecer a delimitação número de horas de ampliação da 

jornada escolar, estabelecida na Estratégia 6.1. O segundo grupo estruturante objetiva a 

tipologia de atividades a serem desenvolvidas na educação em tempo integral, sendo notáveis 

nas Estratégias 6.1 e 6.9, nota-se nestas duas estratégias a preocupação em ofertar atividades 

diversificadas, que serão desenvolvidas na ampliação do tempo, com o intuito qualificar o 

tempo de permanência do aluno na escola ou sob sua responsabilização. 

O terceiro grupo estruturante objetiva esclarecer quem serão os indivíduos a serem 

atendidos pela educação em tempo integral, encontra-se nas Estratégias 6.1, 6.2,  6.7 e na 6.8. 

É de suma importância apresentar a preocupação da referida meta em ofertar a educação em 

tempo integral, contemplando a heterogeneidade brasileira, com a oferta da educação às 

comunidades indígenas e quilombolas, com o cuidado de preservar suas culturas e 

peculiaridades. Evidenciam-se também inclusão e garantia às pessoas com deficiência e 

transtornos globais, uma preocupação com esse atendimento a todos da sociedade, sem 

discriminação. 
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O quarto grupo estruturante objetiva esclarecer aspectos referentes à infraestrutura e 

necessidades gerais para a implantação da educação em tempo integral, notório nas Estratégias 

6.2 e 6.3. Essas estratégias tratam de um aspecto essencial/crucial para ampliação da jornada 

escolar, pois necessitam de construir, reestruturar ou ampliar as escolas públicas já existentes 

para esse tipo de educação que se deseja ofertar. Também é destacada a importância de atuação 

docente em única instituição de ensino, além de produção de recursos didáticos, que podem 

sem explicitados nas Estratégias 6.1 e 6.3. 

O último e quinto grupo estruturante objetiva a articulação com outros espaços 

educativos. No que concerne às parcerias e à possibilidade de concessão de bolsas aos 

estudantes, esses aspectos estão evidenciados nas Estratégias 6.4, 6.5 e 6.6. Pode-se concluir 

diante do que foi apresentado, que as estratégias estabelecidas no PNE, são as mesmas 

estabelecidas no PME, o que difere é somente a quantidade de estratégias, sendo que o PNE 

estabeleceu nove e o PME estabeleceu dez. No PME a Estratégia 6.10 visa aumentar 

gradualmente o número de escolas em regime de tempo integral no município.  

 No entanto, as estratégias enunciadas na Meta 6 balizam para efetivação da educação 

em tempo integral, mas o alcance do cumprimento desta meta, cada dia se distancia do 

planejado. Para nós, só há a incerteza quanto ao avanço da educação no país. Com base em 

algumas ações iniciadas do governo interino de Michel Temer3, a partir de 2016, que “[...] deu 

início a uma série de reformas, sinalizando para um substantivo retrocesso quanto às políticas 

sociais e à democratização das relações de poder” (DA SILVA SCAFF; DE OLIVEIRA; DE 

LIMA, 2018, p. 914).  

Dentre as principais medidas do então presidente Temer que afetam a educação, 

podemos elencar: revogação da nomeação de conselheiros da Câmara de Educação Básica e 

membros da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE); 

esvaziamento da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE); a Emenda 

Constitucional nº 95 (EC 95), aprovada em 15 de dezembro de 2016 que instituiu um Novo 

Regime Fiscal (NRF) no país, que prevalecerá, inicialmente, por 20 anos, portanto, até 2036. 

 A educação sofrerá grande impacto, pois o corte de gastos limita as possibilidades de 

implementação de novas políticas públicas, como salienta Amaral, “esses 20 anos, que se 

estenderão até 2036, abrangerão o período do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado 

 
3 Vice-presidente do Brasil, após o início do processo de impeachment contra Dilma Rousseff no Senado em 2016, 
assumiu interinamente o cargo da presidente. Após o encerramento do processo que resultou na cassação de 
mandato de Dilma Rousseff e Michel Temer foi empossado como o 37° Presidente do Brasil e esteve no cargo 
desde 31 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2018. 
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pela Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, o PNE (2014-2024), e também o período do próximo 

PNE que deverá ser o de 2025 a 2035” (2016, p. 654). O que acarretará como o próprio autor 

supracitado denominou de “morte do PNE”, já que a EC 95 impede a concretização da meta 

20, que trata especificamente sobre financiamento da educação.  

No atual governo do presidente Jair Bolsonaro4, já se notam indícios de que a educação 

integral não é prioridade em sua agenda política. Não se pode tirar conclusões definitivas, já 

que o governo não apresentou, de fato, um projeto com ações que devem ser executadas no seu 

período de atuação, mas já se nota, principalmente, através do Decreto nº 9.465, de 02 janeiro 

de 2019, que o atual presidente extinguiu a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino 

(SASE). As competências que eram do SASE foram destinadas para a Secretaria de Educação 

Básica (SEB), ou seja, essa secretaria possui a responsabilidade de monitorar o Plano Nacional 

de Educação (PNE) e articular o Sistema Nacional de Educação (SNE) (DAHER, 2019). 

Assim, percebemos que os processos pelos quais caminha a educação são incertos, com 

evidências desanimadoras, devido às ações do atual governo, dentre elas, a falta de uma agenda 

política, na qual a educação seja uma prioridade, com políticas educacionais voltadas para a 

melhoria do ensino e com estratégias de concretização do plano de educação e que a educação 

integral seja uma das prioridades da educação. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A presente pesquisa é de cunho qualitativo definida de forma descritiva ao propor 

analisar e identificar a implementação dos programas, projetos e ações indutoras de educação 

integral desenvolvidas pela SEMED. Os pressupostos teóricos e metodológicos trabalham “com 

o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 

a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos” (MINAYO, 2002, p. 

21-22), contribuindo, assim, para uma melhor compreensão de certos fenômenos sociais, dentre 

eles, a educação. 

Trata-se de um estudo que visa analisar a implementação de políticas indutoras de 

educação integral em atendimento à meta 6 do Plano Municipal de Educação no município de 

Santarém. Desta forma, definimos a Secretaria Municipal de Educação de Santarém como o 

lugar para efetivação da pesquisa e para que se consolide o estudo, utilizaremos os seguintes 

procedimentos para a obtenção de dados: pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. 

 
4 Eleito o 38° Presidente do Brasil, filiado ao Partido Social Liberal (PSL) e seu mandado será de 1° de janeiro de 
2019 à 31 de dezembro de 2022. 
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A pesquisa bibliográfica constitui-se a partir da exploração de diversas fontes 

disponíveis, como livros e artigos científicos. Ela possui o propósito de fornecer fundamentação 

teórica ao trabalho, dentre os referenciais teóricos utilizados nesta pesquisa, mencionamos as 

análises de: Azevedo (2004); Cavaliere (2002; 2007; 2009; 2010); Coelho (2009); Condé 

(2013); Duarte (2004); Ferreira (2016); Gadotti (2003); Ganzeli (2017); Goch (2017); Hofling 

(2001); Lombardi (2018); Moll (2010; 2011); Parente (2016; 2017; 2018); Rus Perez (2010); 

Saviani (2014; 2016), dentre outros. 

 Marconi e Lakatos compreendem como “característica da pesquisa documental é que a 

fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se 

denomina de fontes primárias” (2003, p.174). Com o propósito de pesquisar dispositivos legais 

e documentos que norteiam as políticas educacionais no âmbito federal e local, para a produção 

dos dados da pesquisa, podemos citar: Constituição Federal de 1988; Emenda Constitucional 

nº 95 (EC 95); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96); Plano 

Nacional de Educação (PNE/ 2014-2024) Lei n° 13.005; Plano Municipal de Educação (PME 

2015/2025), Lei n°19.829; Programa Mais Educação instituído pela Portaria Interministerial n° 

17, de 24 de abril de 2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083, de 27 de janeiro de 2010; 

Relatórios Anuais da Secretaria Municipal de Educação de Santarém. 

 

4 Resultados Preliminares 

O município de Santarém/PA já datava iniciativas de ampliação do tempo escolar antes 

da vigência do Plano Municipal de Educação 2015/2025, apesar do foco não ser a educação em 

tempo integral e sim a educação ambiental, com como ênfase a valorização da cultura local, 

através das escolas Escola da Floresta e Escola Parque. 

Na zona rural, a Escola da Floresta foi inaugurada no ano 2008, localizada na Rodovia 

Everaldo Martins (Km 26), numa área de proteção ambiental próxima ao distrito de Alter do 

Chão, com área de 33 hectares. Com atendimento prioritário para alunos do 6°ao 9° ano do 

ensino fundamental com jornada de 7 horas diárias, mas a partir de 2013 houve a redução para 

atendimento somente em um turno. E na zona urbana, a Escola Parque inaugurada no ano 2010, 

localizada no centro da cidade, dentro do Parque da Cidade, com área de aproximadamente 22 

hectares. Atendimento de alunos do 1° ao 5° ano do ensino fundamental com jornada de 7 horas 

diárias. No entanto, no ano de 2014 o tempo foi reduzido a um turno, por motivos políticos e 

como forma de conter gastos (FERREIRA, 2016). 

Já a partir do ano de 2009, iniciou-se com experiências de escolas com ampliação da 

jornada visando à educação integral, através de uma política indutora do Programa Mais 
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Educação, grande parte das escolas da rede municipal aderiu ao programa durante os anos 

seguintes. Desde a adesão do município ao programa, iniciou-se com a implantação em 18 

escolas, no ano de 2009 e progrediu-se para 209 escolas, no ano de 2015. Com base nos dados 

da Secretária Municipal de Educação (SEMED), referentes ao Programa Mais Educação, nos 

quais se explicita que as atividades realizadas em 2016 foram em conclusões de ações do 

Programa 2014/2015, haja vista que nos dois últimos anos não houve a oferta de adesão ao 

programa. No ano de 2015, participaram do programa 209 escolas, divididas entre escolas 

urbanas e rurais, o que resultou no atendimento de 18.899 alunos (SEMED, 2016).  

No ano de 2016, o Programa Mais Educação, criado para fomentar a educação integral 

sofreu sérios impactos, portanto, o principal programa indutor, criado para fomentar a educação 

integral, antes mesmo de completar 10 anos de funcionamento nas escolas brasileiras, sofreu 

uma reformulação, sendo intitulado Programa Novo Mais Educação. O funcionamento do novo 

programa ocorreu em 2017 na rede municipal, com base nos dados cedidos pela SEMED nos 

anos 2017/2018, 200 escolas aderiram ao programa, mas somente 8 escolas iniciarem suas 

atividades (SEMED, 2018). O que demostra o descaso por conta do governo federal, já que as 

escolas necessitam de recursos financeiros para compra de material, para a realização das 

atividades.  

E quanto à concretização de escolas de tempo integral, na rede municipal, em 2011 foi 

construída a Escola Frei Fabiano Merz, localizada na Avenida Paulo Maranhão, no bairro do 

Caranazal, para atender a clientela urbana, e foi a primeira escola de tempo integral do 

município, com jornada de 9 horas diárias. E já a Escola Irmã Dorothy Mae Stang, foi construída 

no ano de 2012, localizada na Rodovia Everaldo Martins (Km 24), na comunidade do 

Caranazal, para atender a clientela da zona rural, também é considerada pioneira em Santarém, 

sendo a única escola de ensino regular de tempo integral do campo.  

Nota-se a iniciativa da SEMED em realizar experiências voltadas para a ampliação do 

tempo escolar, porém, identificamos que a escola de tempo integral da zona urbana está 

atendendo aos alunos em tempo parcial e integral desde o ano de 2016, o que nos causa 

estranheza, uma vez que a escola foi planejada e construída para atendimento de tempo integral. 

Assim, inferimos que a SEMED não está provendo condições necessárias para cumprimento da 

meta e estratégias voltadas para a educação em tempo integral tanto do PNE como para o PME.   

E como base no Relatório Anual de Monitoramento do Plano Municipal de Educação 

do ano de 2017, dentre as dez estratégias estabelecidas para a efetivação da Meta 6, somente 

cinco estratégias foram realizadas. As Estratégias 6.2 e 6.3 foram consolidadas através da 

adesão ao PAR– Programa de Ações Articuladas no que diz respeito à construção, 
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reestruturação e ampliação das escolas públicas, bem como para a aquisição de material didático 

e formação de recursos humanos. 

A Estratégia 6.4 foi realizada através do Programa Mais Educação, que ocasionou a 

articulação e interação entre as escolas e espaços públicos comunitários, por meio do 

compartilhamento dos espaços. Já na Estratégia 6.5 não houve articulação com entidades 

privadas, visando ampliação da jornada escolar, ocorrendo na maioria das vezes apenas 

atividades eventuais em disciplinas afins. No entanto, destaca-se a parceria que a rede municipal 

mantém com a AABB através do programa AABB COMUNIDADE na qual as crianças e 

adolescentes desenvolvem atividades diferenciadas como reforço pedagógico, atividades 

esportivas, artísticas e entre outros.  

E a última Estratégia 6.9 identificou-se a existência de medidas com objetivo de 

aproveitar de modo qualitativo o tempo do aluno na escola, por meio da execução de atividades 

recreativas, esportivas e culturais, tais como projetos pedagógicos, torneios esportivos, 

gincanas e ações do Programa Mais Educação. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

A política de educação do país é conduzida por meio do PNE, direcionando os estados 

e municípios, e servindo de base para a elaboração dos planos estaduais e municipais, de forma 

a contribuir para a obtenção dos objetivos pretendidos, para a educação do Brasil como um 

todo. Entretanto, o PNE não pode ser considerado um plano de governo, mas sim o plano de 

Estado, com objetivos específicos a serem alcançados não em prazos governamentais, mas no 

decorrer de sua vigência.  

 O Plano Municipal de Educação – PME 2015/2025 aprovado pela Lei n°19.829, de 14 

de julho de 2015 no município de Santarém, possui suas metas e estratégias que estão alinhados 

ao PNE. Inferimos que o município de Santarém possui alinhamento com políticas educacionais 

para educação em tempo integral, na perspectiva de atender tantos as metas do PNE como as 

dos PME. O município contabiliza experiências locais de educação integral antes da elaboração 

do PME. 

Os resultados preliminares obtidos neste trabalho apresentam experiências locais que 

são iniciativas da SEMED, sendo que as primeiras iniciativas de ampliação do tempo escolar 

foram voltadas para a educação ambiental por meio da Escola da Floresta e Escola Parque. 

Constatamos ainda, que a ampliação da jornada escolar, ocorreu em grande parte das escolas, 

por meio da adesão ao Programa Mais Educação, entretanto, com a instabilidade política, o 

referido programa sofreu reformulação e o seu funcionamento no ano de 2017, não foi possível 
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para a maioria das escolas do município de Santarém. Apresentamos também, as duas escolas 

de tempo integral pioneiras da cidade, Escola Irmã Dorothy Mae Stang, situada no campo e a 

Escola Frei Fabiano Merz, na área urbana, vem atendendo alunos em tempo parcial e integral, 

desde o ano de 2016.  

Ressaltamos ainda, com base no Relatório Anual de Monitoramento do Plano Municipal 

de Educação do ano de 2017, dentre as dez estratégias estabelecidas para a efetivação da Meta 

6 sobre educação em tempo integral, cinco estratégias podem ser consideradas como realizadas. 

Porém, o impacto na educação com o corte de gasto, limita a implementação de políticas 

públicas que abrangerão o tempo que resta do período do PNE.  
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 GT 9 – Estado e Políticas Educacionais 

 

A EDUCAÇÃO INTEGRAL E O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA 

REFORMA DO “NOVO” ENSINO MÉDIO NA REDE ESTADUAL DE 

SANTARÉM-PARÁ 
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Resumo 

Este trabalho integra a pesquisa desenvolvida no Grupo de Estudos e Pesquisas 
“História, Sociedade e Educação no Brasil” (HISTEDBR), da Universidade Federal do 
Oeste do Pará (UFOPA), cujo objetivo é analisar o processo de implementação da 
reforma do “novo” ensino médio, nas escolas da rede estadual do município de 
Santarém-PA. Apresentamos os desafios e as possibilidades para uma educação integral 
a partir da reforma do ensino médio. Embora as perspectivas não se apresentem 
favoráveis mediante o cenário de contingenciamento na área educacional, preconizada 
desde a aprovação da PEC 55, no ano de 2016 que inviabilizou o Plano Nacional de 
Educação vigente, em relação aos investimentos no campo educacional. O estudo está 
sendo desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Os 
documentos para realização da análise documental são: a Lei da Reforma do Ensino 
Médio (Lei nº 13. 415, de 16 de fevereiro de 2017); o Projeto Político Pedagógico das 
unidades de ensino da rede estadual; Constituição Federal (1988); LDB - Lei nº 
9.394/96; PNE - Lei nº 13.005/2014. Utilizaremos na fase de produção de dados; a 
aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas, tendo como sujeitos 
participantes: professores, coordenadores e gestores; e levantamento junto a SEDUC, 5ª 
Unidade Regional de Ensino, para identificar o quantitativo de escolas ativas da rede 
estadual do município de Santarém, delimitando-se assim, o lócus da pesquisa empírica. 
Como questões norteadoras, delimitaram-se as seguintes: Como a Secretaria Estadual de 
Educação - SEDUC está realizando a implementação da reforma do ensino médio nas 
escolas da rede estadual do município de Santarém-PA? Os professores da rede estadual 
de Santarém tiveram algum contato preliminar com o documento da BNCC, antes da 
sua aprovação? O que preconiza a BNCC quanto ao currículo do ensino médio? Como 
se dará a oferta dos itinerários formativos, previstos no documento da BNCC? O 
levantamento bibliográfico está embasado nos estudos dos seguintes autores: Souza 

                                                           
1 Mestranda em Educação do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Oeste 
do Pará-UFOPA. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Oeste do Pará-UFOPA. 
Integrante do Projeto: “As Experiências Pedagógicas das Políticas de Educação Integral na Amazônia: 
Rede de Pesquisa e Formação Acadêmica”, UNICAMP/UNIR/UFOPA, Programa Nacional de 
Cooperação Acadêmica (PROCAD). Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e 
Educação no Brasil”, HISTEDBR/UFOPA. E-mail: ledyane52@gmail.com 

2 Doutora e Pós-doutora em Educação pela UNICAMP. Docente do Curso de Pedagogia e do Programa 
de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará-UFOPA. Líder Adjunta do 
Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil”, HISTEDBR/UFOPA. Bolsista 
PQ 2 CNPq E-mail: maria.colares@ufopa.edu.br 
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(2017); Ferreti e Silva (2017); Leão (2018). Os resultados preliminares demonstram que 
a reforma do ensino médio simboliza a redução do papel do Estado na garantia do 
direito à educação, na qual, uma escolaridade mais longa e qualitativa, volta a ser 
privilégio para poucos. E, corrobora com o alcance dos objetivos da nova agenda 
neoliberal, na medida em que prioriza uma flexibilização curricular, na qual o estudante 
“escolhe” uma área de formação e itinerários formativos, que têm no plano subjetivo a 
ampla defesa da pedagogia das competências e da teoria do capital humano. 
 
Palavras-chave: Políticas educacionais. Flexibilização Curricular. Base Nacional 
Comum Curricular. 

 

 

1 Introdução  

O presente trabalho integra a pesquisa em andamento no Grupo de Estudos e 

Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” (HISTEDBR), da Universidade 

Federal do Oeste do Pará/UFOPA. Trata-se de um projeto de pesquisa vinculado a 

Linha de Pesquisa: Política e Gestão Educacional na Amazônia, sendo incorporado a 

um projeto maior: “As Experiências Pedagógicas das Políticas de Educação Integral na 

Amazônia: Rede de Pesquisa e Formação Acadêmica”, UNICAMP/UNIR/UFOPA, 

Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD), desenvolvido em 

colaboração com três universidades por meio do edital CAPES. 

Assim, apresentamos os desafios e as possibilidades para uma educação integral 

a partir da reforma do ensino médio. Embora as perspectivas não se apresentem 

favoráveis mediante o cenário de contingenciamento na área educacional, preconizada 

desde a aprovação da PEC 55, no ano de 2016 que inviabilizou o Plano Nacional de 

Educação vigente, em relação aos investimentos no campo educacional. 

 

1.1 Objetivos 

Objetivo geral  

 Analisar o processo de implementação da reforma do ensino médio nas 

escolas da rede estadual do município de Santarém-PA. 

 

Objetivos específicos  

 Identificar as percepções dos participantes envolvidos acerca da reforma do 

ensino médio.  
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 Averiguar os critérios de definição da oferta dos itinerários formativos nas 

escolas pesquisadas.  

 Identificar as percepções dos participantes envolvidos sobre a 

implementação reforma do ensino médio. 

 

2 Referencial Teórico 

O referencial teórico utilizado parte dos estudos de: Lima e Almada (2013); 

Souza (2017); Ferreti e Silva (2017); Leão (2018); Casagrande; Stering; Adam (2018); 

Sousa (2019); Colares; Jeffrey e Maciel (2018; 2019). 

 Sabendo que o termo educação integral assume diferentes sentidos, neste 

trabalho adotamos a conceituação de Lima e Almada (2013, p. 103), que conceituam 

educação integral referindo-se a ideia de que cada estudante tenha uma formação mais 

completa possível, formação essa que vá além dos conhecimentos tradicionalmente 

veiculados pela escola e possa abranger as dimensões intelectual, artística, físico-

corporal e tecnológica, o que demanda maior tempo e possivelmente articulação com 

outros espaços educativos. 

A esse respeito compreende-se a urgência de oferta de uma educação escolar em 

sua totalidade e não escamoteada, fragmentada. Nesse contexto e tendo em vista a Base 

Nacional Comum Curricular do Ensino Médio aprovada em 2018, percebe-se a ausência 

por parte dos proponentes da Base Nacional Comum Curricular de um 

comprometimento com a educação integral dos estudantes, na medida em que há um 

privilegiamento de aspectos cognitivos em detrimento de outros aspectos, igualmente 

relevantes no processo de formação dos estudantes da educação básica. 

Além disso, destaca-se que:  

Ao longo do tempo, o Ensino Médio tem sido um campo de disputas no 
cenário brasileiro, devido às suas finalidades estarem ligadas ao devir da 
juventude, que passa necessariamente pelo processo formativo humano, cujo 
fruto redundará no preenchimento dos postos de comando na sociedade. 
(CASAGRANDE; STERING; ADAM, 2018) 

 
O ensino médio constitui um campo de disputas ideológicas, e com a aprovação 

do “novo” ensino médio ganhou o tecnicismo, o pragmatismo. Casagrande; Stering; 

Adam (2018) ponderam que a reforma curricular não está alheia às questões de ordem 

pragmática, como a adequação às demandas econômicas e de mercado ou a limitação do 
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acesso à educação superior por meio da profissionalização, entre outras questões. Isso 

marca as disputas por hegemonia em torno de um projeto de sociedade. 

Ferreti e Silva (2017) analisam a medida provisória nº 746/2016 que 

desencadeou a Lei da Reforma do Ensino Médio. Em suas análises, desvelam aspectos 

acerca das audiências públicas, cujo cenário em disputa versava sobre as finalidades, 

conteúdos, e formatos do ensino médio: 

 
O maior ou menor atrelamento da reforma curricular a questões de ordem 
pragmática, tais como a adequação a demandas econômicas e de mercado, a 
melhoria do desempenho dos estudantes nas avaliações em larga escala, ou, 
ainda, a contenção do acesso à educação superior por meio da 
profissionalização, entre outras, caracteriza disputas por hegemonia em torno 
de um projeto formativo e de sociedade, disputas que atravessam o Estado e 
suas instâncias decisórias no âmbito do legislativo e do executivo, bem como 
de seus interlocutores. (FERRETI e SILVA, 2017, p. 396) 

 

A reforma do “novo” ensino médio se converteu em uma estratégia de frear o 

acesso ao ensino superior dos estudantes do ensino médio, em especial, os oriundos da 

rede pública, que poderão ficar restritos a uma formação técnica.  

Leão (2018) aponta que a crise do ensino médio tão criticada, possui uma 

justificativa histórica, se considerarmos que a obrigatoriedade do ensino médio surgiu 

apenas em 2013 a partir da lei n. 12.796, que alterou o artigo 4º da LDB, que definiu a 

obrigatoriedade da educação básica e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, sendo que foi 

somente a partir da LDB/1996 que o ensino médio passou a integrar a educação básica.  

Assim, o ensino médio tem enfrentado uma série de problemas, como: 

financiamento insuficiente; a desvalorização dos professores; sucateamento das escolas; 

falta de identidade; baixo rendimento escolar e etc., conforme destaca Leão (2018) por 

conta da chegada tardia do Estado como provedor da educação básica no contexto 

brasileiro. 

Sousa (2019) em recente trabalho analisou a implantação do Programa de 

Fomento à Educação Integral como política pública de ensino médio integral (EMI), no 

contexto da reforma do ensino médio, a partir da Lei 13.415/2017, na rede pública 

estadual do munícipio de Santarém-PA. Em seu trabalho a autora destaca o ensino 

médio na perspectiva da educação integral tendo como dois eixos principais: ProEMI 

(Programa Ensino Médio Inovador) e o Ensino Médio Integrado. 

Colares, Jeffrey; Maciel (2018; 2019) reúnem em dois volumes uma série de 

artigos provenientes de pesquisas de Iniciação Científica, no âmbito do Programa de 

3176



 

 

Cooperação Acadêmica (PROCAD) – CAPES (Edital nº 071/ 2013), que tratam de 

pesquisas relacionadas à temática da educação integral e escola de tempo integral. 

O primeiro volume intitulado “A educação integral como objeto de estudo: mais 

que um tempo... além dos espaços” apresenta a seguinte configuração: 
 
Considerando que o conceito de educação integral é abrangente, 
apresentando diversas definições, propósitos, sendo associado à formação 
ampla do indivíduo, formação cidadã, ampliação de jornada escolar, 
ampliação de tempo escolar, entre outras finalidades, os Projetos de Iniciação 
Científica que resultaram nos artigos que compõem esta obra foram 
constituídos, com base nessa problematização e organizados nos seguintes 
eixos temáticos: a) Concepções e experiências de Educação Integral; b) 
Políticas e Gestão da Educação Integral; c) Currículos e Metodologias da 
Educação Integral. (JEFFREY; COLARES, 2018, p. 8, grifo dos 
apresentadores) 

 
O segundo volume dá prosseguimento as pesquisas vinculadas ao Programa de 

Cooperação Acadêmica (PROCAD): 

A presente obra “A educação integral como objeto de estudo: mais que um 
tempo ... além dos espaços”, é a continuidade dos estudos apresentados no 
volume 1, de título homônimo, e exprime o largo espectro das pesquisas 
sobre a temática: da aplicação das novas tecnologias à reconstrução histórica 
de experiências do passado, da produção acadêmica pelos Programas de Pós-
Graduação em Educação às experiências pedagógicas em Escolas e 
Comunidades, além de abordar a legislação educacional por diversos ângulos 
e perspectivas teóricas. (MACIEL, 2019, p. 6) 

 

As produções sintetizadas em “A educação integral como objeto de estudo: mais 

que um tempo...além dos espaços” (volumes 1 e 2) expressam diversas experiências 

pedagógicas realizadas na Amazônia, objetivando analisar e caracterizar as experiências 

pedagógicas de políticas de educação integral em curso na região amazônica, 

compreendendo, especificamente os estados do Pará, Amazonas e Rondônia. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A primeira etapa do presente trabalho está constituída de realização de pesquisa 

bibliográfica, que se justifica na medida em que há a necessidade de levantamento de 

trabalhos que se voltam para a análise da reforma do ensino médio recentemente 

aprovada. 

Posteriormente será realizada a fase da pesquisa documental. Os documentos 

que comporão a análise documental serão: a Lei da Reforma do Ensino Médio (Lei nº 

13. 415, de 16 de fevereiro de 2017); o Projeto Político Pedagógico das unidades de 
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ensino da rede estadual; Constituição Federal (1988); LDB - Lei nº 9.394/96; PNE - Lei 

nº 13.005/2014.  

A fase seguinte da pesquisa será a concretude da pesquisa de campo, em que na 

coleta de dados utilizar-se-á como técnicas e instrumentos a análise documental acerca 

do objeto de estudo, a reforma do ensino médio, além da aplicação de questionários com 

os sujeitos participantes da pesquisa, e da realização de entrevistas semiestruturada.   

Para tanto, será realizado um levantamento junto a SEDUC para identificar o 

quantitativo de escolas ativas da rede estadual do município de Santarém, delimitando-

se assim o lócus da pesquisa empírica.  

A primeira técnica a ser utilizada será o questionário semiestruturado, 

direcionado aos professores, coordenadores e gestores, na perspectiva de traçar o perfil 

desses profissionais, bem como obter informações relacionadas ao objeto de estudo 

dessa investigação. As questões que não forem contempladas neste instrumento serão 

direcionadas para a técnica seguinte: a entrevista.  

Para Severino (2016), a entrevista é uma técnica de coleta de informações sobre 

um determinado assunto, diretamente solicitadas aos sujeitos pesquisados, trata-se, 

portanto, de uma interação entre pesquisador e pesquisado. Muito utilizada nas 

pesquisas da área das Ciências Humanas. O pesquisador visa apreender o que os 

sujeitos pensam, sabem, representam, fazem e argumentam.  

Os sujeitos participantes da pesquisa serão respectivamente: gestor (a), 

coordenador (a) pedagógico, e professores (as). Para fins éticos, na pesquisa 

utilizaremos o Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento (TCLE) que será 

previamente apresentado e explicitado aos sujeitos que concordarem em participar da 

pesquisa, como também serão apresentados os objetivos da pesquisa. 

De posse das informações coletadas far-se-á a análise dos dados, onde serão 

definidas as categorias que integrarão as seções da produção escrita da dissertação. 

Como questões norteadoras, delimitaram-se as seguintes: Como a Secretaria 

Estadual de Educação - SEDUC está realizando a implementação da reforma do ensino 

médio nas escolas da rede estadual do município de Santarém-PA? Os professores da 

rede estadual de Santarém tiveram algum contato preliminar com o documento da 

BNCC, antes da sua aprovação? O que preconiza a BNCC quanto ao currículo do 

ensino médio? Como se dará a oferta dos itinerários formativos, previstos no documento 

da BNCC? 
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4 Resultados 

A medida provisória nº 746/2016, de 22 de setembro de 2016, culminou na Lei 

nº 13. 415, de 16 de fevereiro de 2017, e posteriormente na aprovação no ano de 2018 

da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. 

A reforma do “novo” ensino médio prevê uma Política de Fomento de Escolas em 

Tempo Integral, que deverá ocorrer de forma gradual, também deve ofertar uma 

educação técnica e profissional, onde ao final desse nível de ensino o aluno receberá um 

diploma do ensino médio e um certificado do ensino técnico (para isso deverá cursar 

português e matemática até o final do ensino médio). 

Sendo que as principais alterações para o ensino médio dizem respeito à 

ampliação progressiva da carga horária mínima para mil e quatrocentas horas, 

observadas as normas do respectivo sistema de ensino e de acordo com as diretrizes, os 

objetivos, as metas e as estratégias de implementação estabelecida no Plano Nacional de 

Educação (Art. 24 da LDB/1996); e ao currículo que será dividido entre conteúdo 

comum e assuntos específicos de acordo com o itinerário formativo escolhido pelo 

estudante (linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação 

técnica). 

A aprovação da reforma do ensino médio suscitou posicionamentos divergentes 

por várias razões. Há autores que demonstram preocupação com a oferta dos itinerários 

formativos, outros com a possiblidade de inserção da iniciativa privada.  

Face ao exposto, os resultados preliminares demonstram que a reforma do 

ensino médio simboliza a redução do papel do Estado na garantia do direito à educação, 

na qual, uma escolaridade mais longa e qualitativa, volta a ser privilégio para poucos. E, 

corrobora com o alcance dos objetivos da nova agenda neoliberal, na medida em que 

prioriza uma flexibilização curricular, na qual o estudante “escolhe” uma área de 

formação e itinerários formativos, que têm no plano subjetivo a ampla defesa da 

pedagogia das competências e da teoria do capital humano. 

Os desafios para uma educação integral a partir da reforma do “novo” ensino 

médio se configuram a partir do documento da Base Nacional Comum Curricular, cuja 

proposta de educação integral não deixa claro uma concepção de cunho emancipatório, 

mas sim de uma vertente tecnicista, já que a eleição de dois componentes obrigatórios 

ao longo do ensino médio (português e matemática) apontam um alinhamento desse 
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nível de ensino aos interesses mercadológicos, aos indicadores avaliativos como o PISA 

(Programa Internacional de Avaliação dos Alunos) e o IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica). Assim, os estudantes secundaristas terão sua 

formação em nível médio direcionada para atender os interesses do mercado, de mão de 

obra técnica e barata. 

Compreender os tramites do processo de implementação da reforma do ensino 

médio na rede estadual do município de Santarém, é acompanhar os encaminhamentos 

de uma política educacional direcionada aos estudantes da classe trabalhadora, que até a 

reforma ser aprovada tinham no ensino médio uma perspectiva de acesso ao ensino 

superior, e que após a aprovação da reforma fica o questionamento se haverá 

prosseguimento em nível superior dos estudantes que não optarem pelo itinerário 

formativo “formação técnica e profissional”, uma vez que tanto se apregoou 

midiaticamente a tão sonhada inserção no mercado de trabalho, do protagonismo 

juvenil. 

As possibilidades para a efetivação de uma educação integral partem do real 

comprometimento das redes na oferta de todos os itinerários formativos, sem privilegiar 

a dimensão cognitiva, ofertando tempos e espaços qualitativos. Nesse sentido, os 

marcos legais que embasam a educação integral como a criação da Política de Fomento 

a Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, conforme dispõe o 

art. 13 da Lei da Reforma do Ensino Médio; e a alteração no art. 24 da LDB/1996 que 

vai de encontro a meta 6 do PNE/2014 que trata acerca da oferta da educação em tempo 

integral. 

Tais marcos legais apontam caminhos, embora saibamos que há diferenças entre 

o previsto na legislação e o que efetivamente é implementado nas redes de ensino, ou 

seja, o Estado não defende uma educação omnilateral. Entretanto, os dispositivos legais 

já sinalizam um ponto de partida. 

 

5  Considerações Finais 

O presente trabalho configura-se numa proposta de projeto de pesquisa. Nesse 

sentido, está em fase de reformulação/adequação quanto aos objetivos e opções 

metodológicas.  

Contudo, as leituras realizadas até aqui nos permitem apontar que a reforma do 

“novo” ensino médio, não é tão nova assim. Na medida em que, no formato proposto 
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diminui-se a oferta de conteúdos propriamente curriculares, essenciais para o 

conhecimento nas áreas distintas do saber para o estudante do ensino médio, que tem a 

árdua tarefa de “escolher” entre os itinerários formativos: I – linguagens; II – 

matemática; III – ciências da natureza; IV – ciências humanas; e V – formação técnica e 

profissional.  

Partindo do pressuposto de que o ensino médio comporta clientelas diferentes, 

quais sejam de estudantes regulares que apenas estudam no período diurno, e estudantes 

da EJA (Educação de Jovens e Adultos) que na sua maioria são estudantes-

trabalhadores, pais e mães de famílias, compreende-se que a reforma do “novo” ensino 

médio não foi pensada a partir de seu público-alvo: os estudantes.   

É até possível mensurar as possíveis escolhas dos estudantes quanto aos 

itinerários formativos diante da realidade brasileira, onde cada vez mais cedo os jovens 

são inseridos no mercado do trabalho, em postos que não exigem tanta 

profissionalização. Diante deste possível cenário, surgem alguns questionamentos: em 

cidades em que há apenas uma escola de ensino médio, tais escolas terão condições 

concretas de ofertar pelo menos dois itinerários formativos? A oferta dos itinerários 

formativos (em especial da formação técnica e profissional) não contribuirá para uma 

estagnação dos estudantes no ensino médio? A formação integral dos estudantes será 

um eixo central nesta nova reformulação curricular? 

Certo é que o “novo” ensino médio carrega uma serie de lacunas quanto ao seu 

público-alvo: os estudantes de nível médio, que categoricamente se posicionaram 

contrários a aprovação do documento da Base Nacional Comum Curricular do Ensino 

Médio. 
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GT9 – Estado e  Políticas Educacionais

O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE À VIOLENCIA NAS

ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Aline Dias Saldanha1

Jussara Marques de Macedo2

Resumo

O  trabalho  é  parte  de  uma  pesquisa  em  andamento,  desenvolvida  no  Programa  de  Pós-
Graduação em Políticas Públicas em direitos Humanos (PPDH), da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). A temática justifica-se pela importância do papel das políticas públicas no
enfrentamento à violência que ocorre no contexto das escolas públicas do município do Rio de
Janeiro.  A relação  estabelecida  com o  Grupo  de  Trabalho  escolhido  surge,  exatamente,  na
proposta de aprofundamento das análises e debates acerca da aplicação e formas de definição
das  políticas  públicas  no  âmbito  da  educação brasileira,  em específico  a  Educação Básica.
Objetiva-se analisar os impactos das políticas públicas no combate às situações de violência
ocorridas no contexto da escola pública municipal, destacando possíveis melhorias na aplicação
das  mesmas,  para  maior  alcance  e  amenização da violência,  considerada uma problemática
educacional.  Trata-se  de  uma  pesquisa  bibliográfica  e  documental  de  caráter  qualitativa,
composta por coleta de dados por meio de entrevistas e relatos de experiências dos sujeitos
envolvidos e, que toma como referência empírica a Escola Municipal Max Fleiuss, localizada
no bairro da Pavuna. A metodologia fundamenta-se no Materialismo Histórico Dialético, que
em  suas  categorias  sugere  alcançar  a  essência  do  fenômeno  estudado.  Como  principal
referencial  teórico  destacam-se  ideias  acerca  da  constituição  do  Estado  de  Direito  e  na
promoção  de  uma  Cultura  de  Direitos  Humanos;  assim  como  uma  revisão  sistemática  de
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Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professora do Ensino Fundamental na Prefeitura do Rio
de  Janeiro.  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (UFRJ),  Apoio:  UFRJ,  E-mail:
saldanhaaline.dias@gmail.com.
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Graduação em Políticas Públicas em Direitos Humanos (PPDH/UFRJ). É membro do Coletivo de Estudos
em Marxismo e Educação (COLEMARX/UFRJ) e  do Grupo de  Pesquisa  Sobre  Trabalho,  Política e
Sociedade  (GTPS/UFRRJ).  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (UFRJ),  Apoio:  UFRJ,  E-mail:
jmacedo@fe.ufrj.br
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periódicos nacionais e internacionais que abordam ações de prevenção e enfrentamento deste
fenômeno. Esse referencial sugere os teóricos que críticam o sistema neoliberal, bem como, sua
influência  nas  políticas  públicas  da  Educação  Básica  no  Brasil.  Os  resultados  preliminares
apontam para a necessidade da implementação de projetos de políticas públicas nas escolas
públicas do município do Rio de Janeiro, visando a realização de ações que contemplem as mais
diversas áreas, a fim de promover uma escola em que cada estudante tenha seus direitos básicos
garantidos, incluindo os ligados à segurança. Concluímos, preliminarmente, que é significativo
o papel das políticas públicas no combate à violência nas escolas pois, torna-se uma forma de
garantir os direitos e a segurança dos sujeitos envolvidos no ambiente escolar, proporcionando
ações  que  auxiliem  no  enfrentamento  das  situações  de  violência,  articulando  ações  que
sustentem a parceria entre escola, comunidade e família.    

Palavras-chave: Educação Básica. Escola-Comunidade-Família. Segurança na Escola.

1 Introdução 

Este trabalho de pesquisa tem sua relevância ao constatar a não existência de

variadas pesquisas sobre a questão da violência em escolas do primeiro segmento do

Ensino Fundamental, em que o objeto de análise serão crianças em idade escolar. Esta

pesquisa  será  realizada  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Políticas  Públicas  em

Direitos  Humanos  (PPDH),  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (UFRJ).  O

campo  de  confluência  é  Estado,  Políticas  Públicas  Nacionais  e  Internacionais  em

Direitos Humanos.

A pesquisa versará sobre violência nas escolas públicas municipais do Rio de

Janeiro, do 1° ao 5° anos do Ensino Fundamental – primeiro segmento e tomará por

referência a Escola Municipal Max Fleiuss, situada na Praça Nossa S. Das Dores, S/N

,Pavuna (RJ),  durante  os  anos  de 2017 a  2019.  Na referida  escola  será  realizada  a

pesquisa para construção da dissertação de Mestrado. O problema central é: Como a

violência pode ser minimizada nas escolas públicas municipais do Rio de Janeiro, do 1°

ao 5° ano do Ensino Fundamental, tendo elemento norteador as políticas públicas contra

a violência no ambiente escolar.

Ao  pensar  acerca  da  relevância  social  que  este  trabalho  possui  é  possível

compreender que refletir sobre educação e sobre escola é contribuir de forma legítima

para  a  construção  de  uma  sociedade  melhor.  A  violência  escolar  é  hoje  uma

problemática social e sua diminuição é, com certeza, a esperança de dias melhores, em

que a formação de sujeitos críticos e conscientes se tornaria mais viável. 
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            Os objetivos que norteam este trabalho, pensados de forma geral e específica,

são  respectivamente:   Analisar  os  impactos  das  políticas  públicas  no  combate  às

situações  de violência na Escola Municipal Max Fleiuss (Pavuna/RJ) no período de

2017 a 2019; analisar a violência como um fator da sociedade atual, explicitando suas

variadas expressões e os caminhos que a levaram ao ambiente escolar, por meio do

levantamento de diversos textos, entrevistas, questionários e relatos que debrucem sobre

este assunto, tendo como norte as ocorrências de crianças que cometeram atos violentos

na Escola Municipal Max Fleiuss nos anos de 2017 a 2019; estabelecer as políticas

públicas como o principal caminho para a diminuição de situações de violência nas

escolas públicas, do 1° ao 5°ano do Ensino Fundamental, por meio das discussões e

coleta de dados realizadas durante a pesquisa.

2 Referencial Teórico

A violência é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como “o

uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou

contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte,

dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação” (OMS, 2002, p. 5). Como

complementação à ideia conceitual de violência é fundamental compreender ainda as

suas causas. Assim:

As pesquisas sobre as causas da violência, feitas em vários países, apontam
para  um grande  número  de  fatores:  a  excessiva  exposição  de  crianças  e
jovens  a  cenas  violentas,  na  mídia;  o  abuso  de  álcool  e  outras  drogas
(especialmente  a  cocaína  e  o  crack);  o  fácil  acesso  a  armas;  o  crime
organizado; o abuso e a negligência de crianças; a impunidade e a falta de
assistência  do  governo;  a  miséria  e  o  desemprego.  Isso  significa  que  a
violência não tem uma causa simples e, portanto, não se pode encontrar uma
solução  simples,  o  controle  da  violência  instituída  precisa  do  trabalho
coordenado de muita gente, em várias frentes (MALDONADO, 1997, p. 6).

A partir  deste  exposto  inicial  registra-se  o  que  é  violência,  como  esta  se

apresenta e que ela é resultado de uma sociedade em eminente decadência estrutural,

atingindo, portanto, a escola. Sobre isto Sposito informa:
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A escola, sobretudo para a geração atual, desejosa de ter acesso aos padrões
de consumo de massas, não aparece como canal seguro de mobilidade social
ascendente  para  os  mais  pobres.  Assim,  uma  profunda  crise  da  eficácia
socializadora  da  educação  escolar  ocorre  nesse  processo  de  mutação  da
sociedade  brasileira,  que  oferece  caminhos  desiguais  para  a  conquista  de
direitos no interior da experiência democrática (SPOSITO, 2001, p.99). 

             Não é possível falar de sociedade sem falar da escola, sem falar da educação

pública, pois constituem bases essenciais para o desenvolvimento social e na sociedade

moderna a violência é, com certeza, um tema inevitável aos estudos que dialogam com

temáticas sociais. 

A  escola  na  sociedade  capitalista,  tem  reproduzido  ideias  não  igualitárias

observadas na lógica do cotidiano do capital, entretanto, a educação continua sendo a

chave para a promoção de uma mudança significativa no mundo, através da organização

das  classes  sociais  que  compreendem  suas  próprias  realidades  para  destruir  estas

ideologias e transformar o meio social (CHAUÍ, 2003). A busca por mudança social

também acaba  por  se  concentrar  na  questão  do  lugar  de  fala,  na  possibilidade  do

questionar,  afinal,  na  luta  contra  a  hegemonia  social  –  poder  invisível  que  nos  faz

aceitar a ideologia do outro – em que as camadas mais desfavorecidas encontram-se em

estado de coerção, as classes sociais são representadas pelo chamado intelectual, não

usufruindo de espaços onde as mesmas tenham voz (SPIVAK, 2010).

             As políticas públicas, base da hipótese da pesquisa, se apresentam como

indispensáveis  à  resolução  da  problemática  estudada  sendo  relevante,  portanto,  a

compreensão  ao  menos  inicial  de  sua  definição  que  se  explica  como  conjuntos  de

programas,  ações  e  atividades  que  tem  o  objetivo  de  assegurar  os  direitos

constitucionais  das  pessoas,  sendo  desenvolvidas  diretamente  ou  indiretamente  pelo

Estado. 

Neste sentido,  as políticas públicas podem contribuir  para que seja garantia

uma escola com educação de qualidade, em que a violência não seja mais uma barreira

de impedimento no desenvolvimento das crianças e no fluir natural da instituição. As

políticas públicas, neste caso, deveriam ocupar-se na criação de ações e projetos que

ofereçam apoio psicológico às famílias, crianças e escola como um todo; atendimento

das mais diversas especialidades médicas para auxilio na aprendizagem das crianças;
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atividades extras de esporte, música e danças; dentre outras ações que afirmam o papel

das  políticas  públicas  como  parceria  ideal  para  assegurar  que  a  violência  escolar

minimize através dessas atividades conjuntas. “A ideia do respeito integral aos direitos

fundamentais do indivíduo e da coletividade, garantindo-se, especialmente, a ideia de

dignidade da pessoa humana, sem distinções de raça, cor, sexo, classe social,  idade,

credo, orientação política” (ASSIS; AVANCI; CONSTANTINO, 2010, p.16).

A violência escolar como um problema social reflete as grandes inquietações

do mundo moderno e a beleza deste fato se encontra na possibilidade de transformação

da realidade a partir delas. Para Aranha (1993) o conhecer e o pensar são resultado da

relação estabelecida entre os sujeitos e os objetos que serão conhecidos, uma relação

entre consciência do conhecer e o mundo já conhecido. Pautando-se nas ideias desta

autora, entende-se que a verdadeira transformação da realidade exige a aplicação dos

saberes adquiridos e acumulados pelo homem, que na atitude de questionar utiliza-se da

intuição  e  da  experiência  vivida  para  combater  processos  homogeneizantes  da

sociedade. 

3 Procedimentos Metodológicos

Trata-se  de  uma  pesquisa  bibliográfica  e  documental  de  caráter  qualitativa

quando é feita a análise dos dados coletados, buscando articular conceitos de forma não

numérica, mas sim valorativa e que tomará como referência empírica a escola municipal

de Ensino Fundamental Max Fleiuss, localizada no bairro Pavuna, no Rio de Janeiro. 

Acerca  do  universo  desta  pesquisa,  destacam-se  como  participantes  os

gestores, professores, estudantes e familiares da referida unidade escolar. A coleta de

dados será feita mediante realização de entrevistas e relatos de experiências dos sujeitos

envolvidos.  A fundamentação teórico metodológica desta pesquisa fundamenta-se no

Materialismo Histórico Dialético (MHD)3, que busca um aprofundamento no estudo da

temática  visando alcançar  a  essência  do fenômeno.  Kosik  (1969)  esclarece  diversas

questões sobre o estudo de um objeto de pesquisa, sempre com o foco no trabalho para

além da aparência evidenciando a importância do conhecer da essência. 

3 Esta  abordagem metodológica  surgiu  a  partir  do  Manifesto  Comunista  de  1848  e  seus  principais
pensadores são: Karl Marx, Friedrich Engels, Rosa Luxemburgo e Lênin (DIGITAL, 2009, p. 1).

3187



Ao principiar  um estudo deve-se atentar  para o fato  de que o objeto a  ser

estudado não se manifestará de maneira imediata,  pois a representação da coisa não

significa o correto conceito da mesma, que se dará a partir de um estudo aprofundado

sobre o tema, a partir  de um olhar capaz de examinar a realidade e atingir  análises

teóricas, utilizando-se do movimento dialético em que há a ideia de tese, antítese e o

regresso à  identidade fenomenológica.  Para Kosik  (1969),  esse movimento  dialético

instaura-se  no  conceito  détour,  que  se  configura  como  os  desvios  fundamentais  á

pesquisa, numa busca mais extensa sobre os enclaves que fazem parte do tema e por fim

o alcance de sua essência. 

Por isso, a práxis utilitária imediata e o senso comum a ela correspondente

colocam o homem em condições de orientar-se no mundo, de familiarizar-se com as

coisas e manejá-las, mas não proporcionam a compreensão das coisas e da realidade.

Por  este  motivo  Marx  pôde  escrever  que  aqueles  que  efetivamente  determinam  as

condições  sociais  se  sentem  à  vontade,  qual  peixe  n’água,  no  mundo  das  formas

fenomênicas desligadas da sua conexão interna e absolutamente incompreensíveis em

tal isolamento. Naquilo que é intimamente contraditório, nada veem de misterioso; e seu

julgamento  não  se  escandaliza  nem  um  pouco  diante  da  inversão  do  racional  e

irracional.  A práxis  de  que  se  trata  neste  contexto  é  historicamente  determinada  e

unilateral, é a práxis fragmentária dos indivíduos, baseada na divisão do trabalho, na

divisão da sociedade em classes e na hierarquia de posições sociais que sobre ela se

ergue.  Nesta  práxis  se  forma  tanto  o  determinado  ambiente  material  do  indivíduo

histórico, quanto a atmosfera espiritual em que a aparência superficial da realidade é

fixada como o mundo da pretensa intimidade, da confiança e da familiaridade em que o

homem se move “naturalmente” e com que tem de se avir na vida cotidiana (KOSIK,

1969, p. 13-14). 

O entendimento da complexidade dos fenômenos tem como principal função o

combate  à  pseudoconcreticidade,  um  conceito  abordado  por  KOSIK  (1969),  que

determina a importância da visualização de um mundo de objetos que não estejam fixos

numa ideia de natural, quando estes encontram-se na condição de produtos da atividade

social dos homens. O fenômeno pesquisado precisa ser tomado em sua concreticidade,

mesmo que a compreensão de que a total concreticidade de algo habita nos meios da

impossibilidade  é  essencial  que  o  agente  da  pesquisa  busque  com  fervor  captar  o
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fenômeno, atingir sua essência e conhecer sua estrutura, a partir de uma decomposição,

de  uma análise  gradativa  de  tal.  Saindo  do  movimento  da  abstração  e  focando  no

concreto. Sobre essência e fenômeno o autor descreve que: 

Compreender o fenômeno é atingir a essência. Sem o fenômeno, sem a sua
manifestação  e  revelação,  a  essência  seria  inatingível.  No  mundo  da
pseudoconcreticidade  o  aspecto  fenomênico  da  coisa,  em  que  a  coisa  se
manifesta  e  se  esconde,  é  considerado  como  a  essência  mesma,  e  as
diferenças entre o fenômeno e a essência desaparecem. Por conseguinte, a
diferença que separa fenômeno e essência equivale à diferença entre irreal e
real, ou entre duas ordens diversas de realidade? A essência é mais real do
que o fenômeno? A realidade é a unidade do fenômeno e da essência. Por
isso, a essência pode ser tão irreal quanto o fenômeno, e o fenômeno tanto
quanto  a  essência,  no  caso  em  que  se  apresentem  isolados  e,  em  tal
isolamento,  seja  considerada  com  a  única  ou  “autêntica”  realidade.  O
fenômeno não é, portanto, outra coisa senão aquilo que – diferentemente da
essência  oculta  –  se  manifesta  imediatamente,  primeiro  e  com  maior
frequência (KOSIK, 1969, p. 14-15).

Ao  verificarmos  as  categorias  do  MHD  (totalidade,  aparência,  essência,

contradição,  concreticidade)  é  possível  correlacionar  os  saberes  aqui  já  apontados,

entendendo que o objetivo da pesquisa deve ser distanciar-se do senso comum num

processo  de  mediações  e  desvios  dialógicos,  em  que  o  sujeito  pesquisador  sem

neutralidade, mas historicidade, busca compreender a essência do fenômeno de maneira

concreta, ou seja, esta pesquisa analisará o contexto no qual está inserida a escola Max

Fleiuss, visando compreender os fatores da aparência, daquilo que já se sabe, para o

alcance da  essência,  relacionando as  contradições  que surgirem ao entendimento do

fenômeno em sua concreticidade, para encontrar aquilo que realmente pode auxiliar na

resolução da problemática estudada. 

Neste percurso de meditação sobre o MHD as contribuições apresentadas por

Ciavatta  (2001,  p.  132)  trazem  muita  relevância  ao  estudo  e  a  compreensão  de

conceitos. A autora defende, já inicialmente, que o método não se separa da construção

do objeto, pois é ele quem o constitui. Nesta aproximação da realidade que deve ser

realizada através da reconstrução histórica são propostas duas questões: a recusa de

dogmatismo e concepções evolucionistas;  a recusa da visão cética e fragmentada do

mundo e o relativismo.
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O conceito de totalidade social é explicitado pela autora, a partir das ideias de

Marx, como um conjunto de fatos articulados, um todo estruturado, que se estabelece

como  criação  social  do  homem.  Portanto,  por  meio  deste  saber  entende-se  que  a

dialética da totalidade é um princípio epistemológico que como método de produção do

conhecimento  estuda  um  objeto  e  o  concebe  na  totalidade  das  relações  que  o

determinam, em nível econômico, social cultural, dentre outros.

Ainda sobre o conceito de totalidade é fundamental explicitar que a produção

do  conhecimento  por  meio  da  dialética  da  totalidade  se  debruça  sobre  a  lógica  de

construção do objeto científico. Segundo Ciavatta (2001, p.133):

A esta  lógica  de  construção  do  objeto  científico  denominamos  lógica  da
reconstrução histórica. Ela pretende ser uma lógica sociocultural que supere a
lógica economicista, a lógica pós-moderna e outras abordagens que buscam
ignorar a história como produção econômica e cultural da existência humana.
Nesta  concepção,  o  objeto  singular  é  visto  a  partir  de  sua  gênese  nos
processos sociais mais amplos, o que significa compreender a história como
processo: e reconstruí-lo a partir de uma determinada realidade que é sempre
complexa, aberta às transformações sob a ação dois sujeitos sociais, o que

significa utilizar a história como método (CIAVATTA, 2001, p.133).

 

A aproximação da realidade desperta outra questão muito importante que é a

relação entre sujeito e objeto, que é esclarecida a partir da reflexão de que o homem é

sujeito e objeto na produção do conhecimento e, portanto, um sujeito social que realiza

a história e nela se realiza (MARX, 1979).

4  Resultados Parciais

Cada vez mais se observa notícias sobre crianças que agrediram professores,

funcionários ou colegas. Não basta simplesmente estigmatizar a criança como agressor e

não compreender  que a raiz  do problema é  muito mais  abrangente,  sendo de suma

importância rever quais falhas e faltas têm contribuído para que mais crianças sejam

agressoras e coloquem em questão até mesmo o prosseguimento da vida estudantil. 

No emaranhado de relevâncias inerentes a uma pesquisa, como social, pessoal

e  acadêmica,  é  indispensável  uma  busca  minuciosa  sobre  a  temática  nos  referidos
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organismos  internacionais  que  traçam  relação  com  o  assunto.  Durante  uma  busca

inicial,  através  dos  endereços  eletrônicos,  na  Comissão  Econômica  para  a  América

Latina e o Caribe (CEPAL), na Organização das Nações Unidas para a Educação, a

Ciência  e  a  Cultura  (UNESCO),  na  Oficina  Regional  de  Educação  para  a  América

Latina e o Caribe (OREALC), no Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),

na Organização das Nações Unidas (ONU) e no Banco Mundial foi possível verificar

que as relevâncias da pesquisa se fortalecem ao constatar que apesar da violência ser um

tema bastante habitual nas discussões, textos e eventos nacionais e internacionais, viu-se

que estes se direcionam principalmente à questão da violência familiar e comunitária,

entretanto, o foco desta pesquisa está na criança como o agente agressor; na criança que

de  forma  recorrente  protagoniza  ações  de  violência  contra  professores,  alunos  e

funcionários; na criança que por ser estigmatizada, por não ter o acompanhamento real

da família e por não ter acesso à políticas públicas – que gerem projetos nas suas mais

variadas demandas – acaba por se conformar com a escolha de ser identificada como

responsável por ocorrências de violências na escola.

Ainda  sobre  os  organismos  internacionais  pode-se  citar  que  em  2009  a

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) realizou o Primeiro

Encontro  para  a  Implementação  em  Inovação  Social:  negociação,  o  segredo  para

prevenir  a  violência  escolar,  junto  com  a  Organização  das  Nações  Unidas  para  a

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Oficina Regional de Educação para a

América Latina e o Caribe (OREALC) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância

(UNICEF). Este encontro, que contava com diversas autoridades, professores, alunos,

especialistas,  dentre  outros,  tinha  por  objetivo  divulgar  experiências  aplicadas  em

escolas acerca da violência e com muito sucesso sua realização se deu, posteriormente,

de forma virtual para ter maior alcance de pessoas, por ter sido realizado no Chile. Em

janeiro  deste  ano  (2019),  também  houve  o  Manifesto  Jovem  #ENDviolence,  em

Londres, que teve como objetivo a abertura de escuta de jovens que pudessem colocar

experiências de violências vividas dentro e ao redor da escola. Em suma, a Organização

das Nações Unidas (ONU), o Banco Mundial, e os organismos internacionais, citados

são exemplos da efetiva realização de estudos que abordam a temática violência nas

escolas. Isso nos motivou a colocar como destaque crianças do primeiro segmento do

Ensino Fundamental, de escola pública municipal no Bairro de Pavuna (RJ) uma vez

que fazem parte ativamente dos registros de ocorrência escolar, além de fazerem parte
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de  uma  realidade  econômica  e  social  precária,  em  que  os  mais  diversos  serviços

públicos lhes são negados e/ou oferecidos de maneira insatisfatória, principalmente, por

se tratar de uma escola localizada em uma comunidade que conta com inúmeros eventos

de confrontos e conflitos violentos.

5  Considerações Finais

A  pesquisa  baseia-se  na  principal  hipótese  de  que  para  a  resolução  da

problemática  violência  nas  escolas  faz-se  necessário  a  implementação  de  sérias

politicas públicas ligadas a união entre familia, escola e comunidade uma vez que as

ações de responsabilidade são atribuídas, reafirmadas e correlacionadas. Nesse sentido,

compreende-se  que  a  relação  entre  as  famílias  e  a  escola,  mediada  pelas  políticas

públicas  configura-se na possibilidade não apenas do enfrentamento da violência no

ambiente escolar, mas, sobretudo, como garantia dos direitos e responsabilidades que

cada segmento deverá assumir frente ao problema. Compreende-se as políticas públicas

voltadas  para  esse  fim,  como  um  caminho  possível  para  a  materialização  de

oportunidades que possam articular ações a fim de que a escola e a família somem seus

esforços para tornar o ambiente escolar livre de qualquer tipo de violência.

Por  fim,  é de suma importância enfatizar  que este  trabalho se refere à  uma

pesquisa em andamento e que, portanto, toma como evidência conclusões preliminares.

Durante esta pesquisa é provável que o fenômeno estudado apresente diversas questões,

novos objetivos e ideias contrárias, entretanto, cabe relembrar que os caminhos traçados

pela pesquisa, em concordância ou não com a hipótese inicial, colaboram para avanços

que contribuirão efetivamente na sociedade.
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Resumo 

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

 

Introdução 

Este trabalho apresenta dados de uma pesquisa em andamento que objetiva 

analisar as concepções de educação integral das dissertações elaboradas no âmbito 

Programa de Cooperação Acadêmica – PROCAD, que tem como proponente a 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, a Universidade Federal do Oeste do 

Pará – UFOPA e a Universidade Federal de Rondônia – UNIR como instituições 

associadas.  

Neste texto, apresentamos o recorte da pesquisa referente às dissertações da 

UFOPA, no qual se destacam as políticas indutoras de educação integral por meio dos 

Programas Mais Educação-PME e o Ensino Médio Inovador – PROEMI. Trata-se de 

um estudo bibliográfico e documental, que faz uma reflexão a partir das dissertações de 

mestrado relacionadas à educação integral, defendidas na UFOPA, de 2016 a 2018. 

Neste sentido, trazemos as reflexões obtidas nas dissertações analisadas, a fim de 

verificar quais as contribuições dos referidos programas para a efetivação da educação 

integral no interior da Amazônia? Apresentamos especificamente os dados referentes à 

região Oeste do estado do Pará, em virtude da necessidade de se ampliar as discussões 

na área. Para que haja melhor compreensão dessas políticas, a seguir faremos um breve 

panorama acerca de suas metas para a educação básica. 

O Programa Mais Educação configura-se como uma política que amplia o tempo 

de permanência do aluno na escola. Nessa perspectiva, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996) preconiza a necessidade de tempo integral, 

conforme a indicação expressa no artigo 34, de que o trabalho efetivo em sala de aula 

seja de quatro horas “sendo progressivamente ampliado o período de permanência na 

escola, em nível fundamental”. 

Assim, o PME foi instituído pela Portaria Normativa Interministerial nº17, de 24 

de abril de 2007, visa, por meio de atividades socioeducativas, fomentar a educação 
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integral de crianças, jovens e adultos (BRASIL, 2007). Dentre os objetivos do referido 

programa destacamos algumas das determinações do artigo 2, como a ampliação de 

tempo e espaços educativos; redução da evasão e da reprovação; oferta de atendimento 

educacional especializado às crianças, jovens e adolescentes com necessidades 

educacionais especiais; atuar no combate ao trabalho escravo e outras violências; 

(BRASIL, 2007, p. 2). Ainda no artigo 2º, alguns princípios da educação integral são 

elencados, são eles: 

I - a articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de 
conhecimento e práticas socioculturais citadas no § 2o do art. 1o; 
II - a constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de 
atividades de educação integral, por meio da integração dos espaços 
escolares com equipamentos públicos como centros comunitários, 
bibliotecas públicas, praças, parques, museus e cinemas; 
III - a integração entre as políticas educacionais e sociais, em 
interlocução com as comunidades escolares; 
IV - a valorização das experiências históricas das escolas de tempo 
integral como inspiradoras da educação 
integral na contemporaneidade; 
V - o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com a 
readequação dos prédios escolares, 
incluindo a acessibilidade, e à gestão, à formação de professores e à 
inserção das temáticas de sustentabilidade 
ambiental nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos; 
VI - a afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na 
diversidade, na promoção da equidade étnicoracial, 
religiosa, cultural, territorial, geracional, de gênero, de orientação 
sexual, de opção política e de nacionalidade, por 
meio da inserção da temática dos direitos humanos na formação de 
professores, nos currículos e no desenvolvimento de 
materiais didáticos; e 
VII - a articulação entre sistemas de ensino, universidades e escolas 
para assegurar a produção de conhecimento, 
a sustentação teórico-metodológica e a formação inicial e continuada 
dos profissionais no campo da educação integral (BRASIL, 2007, p. 
2). 
 

No entanto essas metas só serão alcançadas com a participação do Ministério da 

Educação, Ministério do Desenvolvimento Social e combate à Fome, Ministério da 

cultura e Ministério do esporte. Ações articuladas entre os referidos ministérios devem 

viabilizar, juntamente com os estados, distrito federal e municípios, atividades que 

integrem o projeto político pedagógico das escolas. 

No que se refere ao ensino médio, temos medidas como a Portaria nº 971, de 9 

de outubro de 2009 que criou o Programa Ensino Médio Inovador (BRASIL, 2009) e 

regulamentado pela resolução nº 31, de 22 de julho de 2013 (BRASIL, 2013), e em 
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2016 a Portaria nº 1.145 de 10 de outubro que instituiu o Programa de Fomento à 

Implementação de Escolas em Tempo Integral (BRASIL, 2016), criada pela medida 

provisória nº 746 de 22 de setembro de 2016, com o objetivo de compartilhar ações que 

reflitam em melhorias para o ensino médio com o intuito de garantir a permanência de 

jovens de 15 a 17 anos, estudantes do ensino básico. Medidas que direcionam para o 

cumprimento da meta 6 do Plano Nacional de Educação - PNE, (BRASIL, 2014) que 

estipula que 50% das escolas e 25% das matrículas devem ser integrais até 2024.  

Como diretrizes do PREMI, destacamos a expansão do atendimento e melhoria 

da qualidade do ensino médio; reestruturação do ensino não profissionalizante; inovar 

os currículos; desenvolver a autonomia do estudante entre outros.  Abaixo temos as 

diretrizes do programa: 

I - expandir o atendimento e melhorar a qualidade do ensino médio; 
II - desenvolver e reestruturar o ensino médio não profissionalizante, 
de forma a combinar formação geral, científica, tecnológica, cultural e 
conhecimentos técnicos- experimentais;  
III - promover e estimular a inovação curricular no ensino médio; 
IV - incentivar o retorno de adolescentes e jovens ao sistema escolar e 
proporcionar a elevação da escolaridade; 
V - fomentar o diálogo entre a escola e os sujeitos adolescentes e 
jovens; 
VI - promover uma escola média onde os saberes e conhecimentos 
tenham significado para os estudantes e desenvolvem sua autonomia 
intelectual; 
VII - desenvolver a autonomia do estudante por meio do oferecimento 
de uma aprendizagem significativa. 
VIII - criar uma rede nacional de escolas de ensino médio públicas e 
privadas que possibilite o intercâmbio de projetos pedagógicas 
inovadores. 
IX - promover o intercâmbio dos Colégios de Aplicação das IFES, dos 
Institutos Federais e do Colégio Pedro II com as redes públicas 
estaduais de ensino médio. 
X - incentivar a articulação, por meio de parcerias, do Sistema S com 
as redes públicas de ensino médio estaduais (BRASIL, 2009).  
 

Assim como o PME, o PROEMI propõe ações que objetivam fomentar o 

desenvolvimento integral dos alunos, por meio de atividades desenvolvidas nas escolas, 

com vistas a proporcionar ao aluno a obtenção de conhecimentos não apenas no âmbito 

escolar, ou seja, uma educação integral na qual, como discute Gadotti (2009) o 

indivíduo é concebido como um ser completo; o currículo é integrado, não demanda 

tempo integral, mas não desconsidera a possiblidade de melhor realização com ele; há 

empenho na formação integral do indivíduo em aspectos culturais, éticos, cognitivos, 

estéticos e políticos.  
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1.1 Objetivos 

 Discutir as políticas indutoras de educação integral na Amazônia, por 

meio do estudo das dissertações vinculadas ao PROCAD. 

1.2 Objetivos específicos  

 Identificar as políticas indutoras que se destacam na região Oeste do 

Pará; 

 Identificar as percepções dos autores das dissertações acerca das ações 

das políticas. 

 

2 Referencial Teórico 

A educação integral compreende o sujeito como por inteiro, ou seja, considera 

sues aspectos emocionais e suas influências nas suas relações “em sua dimensão bio-

psicossocial” Gonçalves (2006). Quando o assunto é educação integral, as reflexões de 

Cavaliere (2014) nos levam a percebe-se que a escola de tempo integral apresenta-se 

como um ponto de partida para o avanço na qualidade educacional. As chamadas 

escolas de tempo integral surgem como uma ferramenta que amplia esse tempo. É 

possível que a noção de qualidade seja associada ao aumento da jornada escolar pelo 

fato de o conceito de tempo integral, jornada integral e horário integral sejam 

confundidos com o conceito de educação integral, que pressupõe a formação integral do 

ser humano, ou seja, o ensino do português ou da matemática não deve ser dissociado 

da educação emocional e da formação para a cidadania. 

Vale questionar, no entanto, se que o aumento jornada escolar dá direito ao 

aluno a uma educação que desperte todas suas potencialidades, ou seja, uma educação 

integral que amplie as oportunidades de aprendizagem. Gadoti (2009) esclarece que a 

educação em tempo integral não implica, necessariamente, desenvolvimento integral. 

Para o autor, na educação integral o indivíduo é concebido como um ser completo; o 

currículo é integrado, não demanda tempo integral, mas não desconsidera a possiblidade 

de melhor realização com ele; há empenho na formação integral do indivíduo em 

aspectos culturais, éticos, cognitivos, estéticos e políticos. 

A partir do estudo das dissertações, e corroborando com as reflexões de Leclerc 

e Moll (2012), inferiu-se que as políticas indutoras de educação integral como o PME e 

o PROEMI, são ações que auxiliam o enfrentamento das desigualdades sociais, à 
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medida que atendem a um público cujo acesso a condições básicas de subsistência é 

precário. Em virtude disso, tais políticas são consideradas nas palavras de Holfling 

(2011) políticas de “corte social”, sobretudo, porque, além de contar com o apoio do 

Estado, busca outras formas de participação para que sejam efetivadas. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A metodologia desta pesquisa é de caráter qualitativo, ou seja, preocupa-se com 

níveis de realidade, ampara-se nas significações das relações humanas, na exploração da 

intuição e do subjetivismo, impossíveis de serem quantificados em dados estatísticos 

(MINAYO, 2001). A pesquisa se deu por meio de levantamento de literatura sobre 

escola integral no Brasil, especificamente na região Norte, a partir de dissertações 

vinculadas ao PROCAD, defendidas no período de 2016 a 2018. Para que sejam 

ampliados os conhecimentos teóricos a respeito do tema, foram adotados os seguintes 

procedimentos metodológicos: 

 Levantamento das dissertações produzidas no período de 2016 a 2018, 
nos bancos de dados da biblioteca da universidade participante da pesquisa; 
 Elaboração de síntese sobre os programas indutores de educação integral 
descrito nas dissertações; 
 Análise e elaboração das conclusões as partir das concepções 
identificadas nas dissertações. 

 

4 Resultados 

No que tange às pesquisas sobre educação integral no município de Santarém, 

PA, na UFOPA, este trabalho tem por base as considerações de pesquisas como as de 

Aguiar (2016); Ferreira (2016); Silva (2016); Siqueira (2016); Vasconcelos (2016) e 

Vasconcelos (2017), nas quais o Programa Mais Educação (PME) que atua como uma 

das políticas indutoras de educação integral, no ensino fundamental que apresenta 

muitos desafios para o município de Santarém, isso se deve ao fato do pouco 

conhecimento da comunidade escolar acerca das premissas do referido programa. Na 

perspectiva de Siqueira (2016) é de suma importância discutir a respeito dos conceitos 

de educação integral com a comunidade escolar, para que os envolvidos tenham 

conhecimento de princípios, como o da gestão democrática que é fundamental para a 

efetivação de uma educação emancipadora. 
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Identificamos, a partir do estudo das dissertações que, no ensino médio, de 

acordo com a pesquisa de Gomes (2017) que o Programa Ensino Médio Inovador 

(PROEMI) é uma política que apresenta divergências, quando se trata de conceituar a 

educação integral e educação em tempo integral. Quanto às ações pedagógicas, a autora 

observou que a implantação do programa apresenta divergências em relação às 

indicações relacionadas a assessoramento técnico, pedagógico e financeiro. Nesse 

sentido, infere-se que é relevante ampliar as discussões e reflexões sobre a educação 

integral em nossa região, principalmente, quando se trata de concepções que a norteiam, 

para que haja relação como que está sendo concretizado nas escolas pelos programas 

indutores de educação integral.  

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

O Programa da Pós-graduação em Educação da UFOPA desenvolveu de 2014 a 

2018 135 pesquisas que começaram a ser defendidas, a partir do ano de 2015. Até final 

de 2018, 11 (onze) dissertações com a temática da educação integral foram concluídas. 

Destas, apenas 8 (oito) fazem parte desta pesquisa, em virtude de versarem acerca dos 

programas indutores de educação integral, como foi observado nos estudos de Ferreira 

(2016); Silva (2016); Siqueira (2016); Aguiar (2016); Vasconcelos (2016); Gomes 

(2017); Vasconcelos (2017). Percebeu-se, a partir da leitura dos resumos das referidas 

dissertações, que o Programa mais Educação e o Programa Ensino Médio Inovador são 

descritos como politicas indutoras de educação integral que unificam ações que 

beneficiam a comunidade escolar, entretanto, a partir das experiências descritas pelas 

dissertações, verificamos que tais programas, necessitam de uma ampla discussão, em 

virtude de apresentarem lacunas que impedem o bom andamento das atividades. 

Os textos nos mostram que embora haja discussão relacionada à temática da 

educação integral, ainda existem concepções que não estão de acordo com suas 

premissas. O relato dos autores enfatiza que, embora tenhamos obtido avanços, no que 

diz respeito ao desenvolvimento intelectual dos alunos, ainda há muito a ser melhorado, 

sobretudo, no que se refere à concepção do que seja educação integral. É necessário, 

devido às variadas significações do termo educação integral, compreender que alguns 

elementos são indispensáveis a sua efetivação, ou seja, o fato de que:  

[...] ela trata o indivíduo como um ser complexo e indivisível; no 
âmbito escolar se expressa por meio de um currículo, também 
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integrado, e que não é dependente do tempo integral, embora possa se 
realizar melhor com ele; se empenha na formação integral do 
indivíduo em seus aspectos cognitivos, culturais, éticos, estéticos e 
políticos. (CAVALIERE, 2014, p.1214). 
 

Questões como melhoria na formação dos professores, a alta rotatividade desses 

profissionais, a falta de vínculo entre professores e monitores, que em sua maioria são 

agentes comunitários e universitários, dificulta a integração entre as atividades, segundo 

Cavaliere (2014). Os relatos dos pesquisadores evidenciam também que problemas 

estruturais também influenciam no momento de efetuar as ações necessárias para a 

execução das atividades. 

As pesquisas evidenciaram também, a importância de se considerar o contexto 

no qual estamos inseridos e que na região Oeste do Pará contém especificidades que 

devem ser pensadas. Considerando todos esses aspectos, as pesquisas descritas são de 

suma importância para a ampliação do debate sobre educação integral, tendo em vista 

que os envolvidos nela, não tem clareza de seus conceitos. 
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O CONSEN TIMEN TO ATIVO DE ESTUDAN TEES E SEUS PAIS  PARA A 
COBRANÇ A DE TAXAS  ESCO LARES EM ESCO LAS PÚBLIC AS 

MILITARIZADAS  
 

Carlos Henrique Avelino Veiga1 
José dos Santos Souza 2 

 

Resumo: 

Este trabalho é fruto dos resultados preliminares do projeto de pesquisa de 

mestrado intitulado Reforma gerencial na educação e militarização de escolas públicas  cujo 

objeto de análise é explicitar diferentes tipos de parcerias entre secretarias de educação e 

corporações civis e militares. Nosso objeto de análise é uma das tendências apontadas na 

produção científica da área: a cobrança de taxas e venda de materiais didáticos e uniformes 

aos responsáveis dos estudantes. O objetivo é evidenciar a cobrança de contribuições 

financeiras voluntárias  e o pagamento por materiais didáticos e uniformes em escolas 

militarizadas. Trata-se de pesquisa básica, de análise qualitativa, de caráter explicativo, que se 

insere na categoria de pesquisa bibliográfica e documental. Toma-se como universo da 

pesquisa 184 escolas públicas militarizadas no país. Tomamos como referência teórica e 

metodológica o materialismo histórico e dialético, especialmente as contribuições de Marx e 

Gramsci, para temas como: sistema de capital; hegemonia; mediação de conflito de classes; 

sociedade civil e política; políticas públicas, entre outros. O recorte temporal tem como 

referência os efeitos da recomposição burguesa diante da crise estrutural do capital que se 

materializa no processo de redefinição da relação entre Estado e sociedade, onde o Bloco no 

poder busca retomar as bases de acumulação corroídas pela crise orgânica do capital. No 

Brasil, é a partir dos anos 1990 que esta recomposição burguesa fica evidente, diante da Nova 

Gestão Pública  com  base teórica em Friedman (2014). Como resultado, percebemos que as 

proposições da reforma gerencial dos sistemas públicos de ensino estão pautadas nos 
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3204

mailto:jsantos@ufrrj.br


 

princípios da Nova Gestão Pública , orientada pela accountability. O controle do trabalho e da 

aplicação de recursos decorrente deste gerencialismo determina a racionalização de recursos 

financeiros, o enxugamento de pessoal, a terceirização do trabalho  pedagógico, o que 

intensifica a precariedade do trabalho educacional. Concluímos que a reforma do Estado em 

desenvolvimento em nosso país tem se materializado em diversos seguimentos da gestão 

pública como a educação e a saúde. Mas na educação, o ideário gerencialista, somado à 

precariedade do serviço educacional destinados à população pobre de periferias urbanas, foi 

que propiciou as condições para a militarização de escolas públicas.   

Palavras-chaves: Política Educacional; Gerencialismo; Militarização das Escolas. 
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Introdução 

 

Na reforma do Estado provocada pela crise do capital que começa a se 

estabelecer por volta do final da década de 1970, motivando significativas alterações nas 

concepções das políticas públicas em todas as áreas da administração e dentre elas na área da 

educação. Assim sendo alguns organismos multilaterais e financiadores internacionais 

passaram a desenvolver iniciativas e a propor modificações na forma de gerir as demandas 

educacionais dentro da lógica gerencial.  

A partir deste contexto tomamos como objeto de investigação o processo de 

militarização das instituições públicas de ensino por órgãos militares e organismos sociais em 

18 estados brasileiros e no Distrito Federal.  

Nosso objetivo é explicitar de que maneira os preceitos gerenciais tem se 

consolidado na administração das escolas públicas, diante da militarização dessas escolas. 

Contudo neste trabalho pretendemos nos focar em um dos temas identificados no 

levantamento da literatura realizada para fins de elaboração do projeto de pesquisa de mestrado intitulado Reforma gerencial na educação e militarização de escolas públicas , 
tema este fruto dos resultados preliminares ao respectivo projeto de pesquisa, que trata d o 

recebimento de contribuições na forma de mensalidade atribuída como voluntária  e no 

pagamento de apostilas e outros materiais didáticos, bem como ainda, dos uniformes por 

parte dos responsáveis dos alunos matriculados nestas respectivas escolas públicas 

militarizadas no país, diante da perspectiva similar às proposições defendida por Milton 

Friedman.  

No primeiro momento sistematizamos uma análise de como ocorreu o processo 

das mudanças ocorridas nas políticas públicas para a área da educação a partir do 

gerencialismo na reorientação do uso do fundo público para a mediação de conflito das 

classes, onde a gestão de instituições de ensino público é assumida por instituições militares, 

dentre elas o Corpo de Bombeiros e a Polícia militar. 
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A análise deste artigo aponta que há uma singularidade entre as propostas 

idealizadas por Friedman e a gestão militar das escolas públicas, principalmente quando 

verificamos o fato de que há um incremento financeiro, tanto na compra de apostilas e outros 

materiais escolares, como também na compra de uniformes e em contribuições financeiras mensais a título de voluntárias .  
Neste sentido o texto discorre na abordagem dos seguintes temas: 1) uma 

abordagem sobre a Reforma do Estado e a implantação dos princípios gerencialista; 2) as 

propostas gerenciais para a área da educação; 3) o processo de militarização das escolas 

públicas; 4) Custeio adicional dentro do discurso da melhoria da qualidade da educação 

publica.  
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  O gerencialismo e suas consequências para a economia  

 

Por volta da década de 1970 o neoliberalismo surge como alternativa ao 

sentimento anticomunista, motivado pela guerra fria. Inglaterra e Estados Unidos deram os 

primeiros passos deste novo sistema, as medidas adotadas, pela Primeira -ministra da 

Inglaterra, Margaret Hilda Thatcher3, consistiram em promover a desregulamentação do 

mercado financeiro, fazer com que o mercado de trabalho seja mais flexível, fomentar a 

privatização de empresas estatais e a redução da influência sindical. Por consequência destas 

medidas ocorreu à elevação das taxas de juros, redução dos impostos sobre os altos 

rendimentos, emissão de menor quantidade de moeda, corte de gastos na área social, 

lançamento de programas de privatização em vários setores, entre outras medidas.  

Nos Estados Unidos, o presidente Ronald Wilson Reagan4 foi o responsável pela 

implantação dos preceitos neoliberais, inicialmente adotou na área econômica o 

monetarismo, idealizado pelo economista Milton Friedman5, que consistia basicamente em 

uma organização econômica mais eficaz, favorecendo o livre mercado, a livre concorrência, 

onde o papel do Estado seria basicamente de fiscalizar e regular minimamente.  

Tais medidas consistiram em um sistema econômico onde o Estado exercia 

pouca interferência, taxa de juros flutuantes, tributação e privatização, dentre outras medidas. 

Porém, devido ao mecanismo rígido de sua aplicação, o monetarismo foi substituído por uma 

forma menos agressiva ao mercado, passando assim para a doutrina do Laissez Faire, que é 

uma expressão francesa, usada para indicar o liberalismo econômico, onde as ações do 

mercado na economia, não recebem a interferência do Estado.  

                                                                 
3
 Margaret Hilda Thatcher, a Baronesa Thatcher de Kesteven, foi uma política britânica que se tornou a primeira 

mulher l íder do partido da oposição na Inglaterra, assumindo a l iderança do partido no ano de 1975 até 1979 quando 
se tornou a primeira mulher a exercer o cargo de Primeira-Ministra na Inglaterra e em uma democracia no ocidente, 

permaneceu no cargo de Chefe de Estado de 1979 a 1990. Ficou conhecida pel a alcu ha de Da a de Ferro , por ter 
introduzido uma série de iniciativas políticas e econômicas, que enfatizaram a desregulação do mercado financeiro.   
4
 Ronald Wilson Reagan foi presidente dos Estados Unidos, por dois mandatos, de janeiro de 1981 a dezembro de 

1989, em sua gestão optou por uma política de abertura da economia e privatizações. Reagan e Gorbachev, 
presidente da União Soviética, assinaram o Tratado de forças Nucleares, em 1987. 
5
 O economista americano Milton Friedman, é considerado o mais importante teórico da Escola Monetarista, um dos 

idealizadores da concepção do neoliberalismo. Em 1976 recebeu do Prêmio Nobel de Economia.  
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Já na América Latina, o Chile desponta como o país pioneiro a implantar as 

medidas neoliberais e foi na ditadura do governo de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte,6 

que na perspectiva de modernizar o país, esses ideais ganham força.  

A cartilha em prol ao desenvolvimento do neoliberalismo na América latina foi 

elaborada no Consenso de Washington7 e seguiu tais recomendações à risca, tendo em vista 

que um dos principais conselheiros de Pinochet era justamente um dos idealizadores deste 

modelo de gestão, o economista Milton Friedman, o mesmo que aplicou tais medidas nos EUA, 

no governo de Ronald Reagan. 

Assim, como no Chile, outros países da América Latina, como por  exemplo, o 

México, Argentina, Peru, Venezuela dente outros, passaram a implantar e desenvolve r os 

preceitos gerenciais como prática de desenvolvimento econômico.  

O mecanismo apresentado a todos esses países latino-americanos, elencados 

acima, foi elaborado com a participação efetiva do Banco Mundial e do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre outros 

organismos, em reunião nos Estados Unidos, juntamente com os Chefes de Estados das nações 

em desenvolvimentos na América Latina, que resultou em um receituário  denominado 
Consenso de Washington, onde muito embora não estabeleça de forma explicita no texto do 

referido documento a obrigatoriedade para a implantação dos princípios neoliberais, nestes 

países, o pré-requisito na aquisição de novos empréstimos seria o compromisso da 

implantação dos princípios gerenciais, conforme Williamson (2003).  

No Brasil os primeiros passos para implementação dos preceitos gerenciais 

ocorreu no governo de Fernando Collor de Melo8, que aderiu ao receituário gerencial, com 

medidas efetiva na reforma monetária, no controle de preços, na abertura da taxa de câmbio, 

e nas importações, culminando assim na realização da reforma administrativa do Estado. 

Assim sendo neste governo houve a implementação de dois planos econômicos, 

o plano Collor I e II, que representaram em uma ofensiva aos direitos sociais e trabalhistas, 

                                                                 
6
 Augusto José Ramón Pinochet Ugarte foi um general do exército chileno e Presidente do Chile após um golpe militar, 

instituído em 11 de setembro de 1973. Pinochet governou o Chile de 1973 a 1990.     
7
 O Consenso de Washington foi à denominação atribuída, ao encontro ocorrido no ano de 1989 , na capital dos 

Estados Unidos. Nesta reunião ficaram estabelecidas recomendações, com o intuito do desenvolvimento do 

neoliberalismo nos países da América Latina. 
8
 Foi o presidente mais jovem da história do Brasil, eleito aos quarenta anos de idade, o primeiro presidente eleito por 

voto direto do povo, após o Regime Militar (1964-1985) e o primeiro a ser afastado temporariamente por um 
processo de impeachment no país. Sucedeu o presidente José Sarney, nas eleições de 1989.  
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tornando-se um importante fator para os interesses do grande capital, pela necessidade de 

desencadear o processo de reestruturação produtiva com a incorporação de novas tecnologias 

e formas de gerenciamento do processo produtivo, baseadas na desregulação do mercado de 

trabalho. Cabe ressaltar que foram adotadas ainda medidas que refletiram na alta dos juros, 

restrição ao crédito e negociação para quitação da dívida externa.  

O governo de Fernando Henrique Cardoso9 foi capitaneado pela eficácia do 

plano Real, iniciada ainda no governo do presidente Itamar Augusto Cautiero Franco, quando 

Fernando Henrique era ministro de Itamar Franco. O plano Real restaurou o equilíbrio da 

economia brasileira, que foi possível mediante o processo de desindexação, das privatizações, 

do controle fiscal, da abertura econômica e políticas monetárias restritas . Este plano 

proporcionou ao país o aumento da capacidade de consumo da população, o controle da 

inflação e a estabilidade econômica.  

Com o plano Real e a estabilização econômica no Brasil junto ao cenário 

mundial houve a possibilidade de desenvolvimentos dos preceitos gerenciais, o que foi 

viabilizado a partir do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995) 

elaborado por Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira.10  

Quando avaliamos o plano diretor elaborado pela equipe de Bresser Pereira, Já 

na introdução há uma abordagem que deixa evidenciado o grau de importância atribuída por 

seus idealizadores para a efetivação das mudanças no modelo de desenvolvimento, citando que o grande desafio histórico que o país se dispõe a enfrentar é o de articular um novo 

modelo de desenvolvimento que possa trazer para o conjunto da sociedade brasileira a perspectiva de um futuro melhor  BRAS)L, 199 , p. . 
Com o plano diretor houve a pretensão de tornar a estrutura racional-

burocrática, para a estrutura gerencial que se configura em um modelo voltado para os 

resultados. O documento menciona ainda que é preciso reorganizar as estruturas da administração, com ênfase na qualidade e na produtividade do serviço público  BRAS)L, 
                                                                 
9
 Fernando Henrique Cardoso foi presidente por dois mandatos consecutivos de 1995 a 2003. Suas principais marcas 

foram manutenção da estabilidade econômica com a consolidação do Plano Real, iniciado no Governo de seu 

antecessor, o presidente Itamar Franco, a reforma do Estado brasileiro, com a  privatização de empresas estatais. 
10

 Foi Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado (1995-1998) e Ministro da Ciência e Tecnologia (1999). 
Desenvolveu a carreira como crítico do liberalismo, do livre-comércio e defensor de medidas  protecionistas. É 
considerado um dos maiores expoentes do desenvolvimentismo no Brasil.  
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1995, p. 6), nesta perspectiva o que está sendo proposto é o enxugamento da máquina 

pública.  

Os principais objetivos deste plano diretor são: 1) o aumento da 

governabilidade do Estado e sua estrutura administrativa para tornar -se mais eficiente com 

vista ao melhor atendimento dos anseios da população; 2) a ação do estado sobre as funções 

exclusivas; 3) passar para as propriedades públicas não estatais, os serviços considerados não 

exclusivos; 4) passar para a iniciativa privada a produção de bens e serviços; 5) transferir da 

União para os estados ou municípios ações de âmbito local, bem como de igual forma passar 

para os estados ainda que parcialmente ações de âmbito regionais. (BRASIL, 1995). O plano 

diretor foi finalmente alvo da Emenda constitucional nº 19 de 1998. (BRASIL, 1998).  

Os governos de Luiz Inácio Lula da Silva11 e Dilma Vana Rousseff (2002 – 2010) 

se caracterizaram em não modificar as medidas estabelecidas no governo anterior, desta 

forma, as equipes desses governos optaram pela manutenção da balança comercial com um 

superávit e intensas negociações com a Organização Mundial do Comércio (OMC).   

Concernente às áreas da política fiscal e monetária no governo Lula, na política 

econômica a equipe deste governo se mostrou cautelosa em realizar grandes modificações, 

mantendo assim, os mesmos preceitos dos governos anteriores. Como exemplo desta 

afirmativa podemos mencionar que a administração do Banco Central foi presidida por 

Henrique de Campos Meirelles, que obteve autonomia para exercer uma política com vistas à 

manutenção da taxa de inflação e o seu controle, regido pelos objetivos determinados pelo 

governo e principalmente pelo mercado internacional.  

Houve ainda um grande destaque para a implantação de políticas sociais, o que 

ficou caracterizada com uma das marcas do governo Lula, tais medidas geraram programas 

como: 1) PAC; 2) bolsa família; 3) programa de erradicação do trabalho infantil; 4) Brasil 

alfabetizado; 5) educação de jovens e adultos; 6) o ProUni; 7) Fies, entre outros.  

No entanto cabe destacar ainda que estes programas foram financiados por 

verbas públicas e que diante dessa perspectiva, os maiores beneficiados foram às empresas de 

                                                                 
11

 Foi o 35º Presidente da história do Brasil, empossado em janeiro de 2003  governou até o dezembro de 2009. 
Desenvolveu nos país vários programas sociais como o Bolsa Família, o Fome Zero, ProUni, Fiés, dentre outros . 

Durante seus dois mandato empreendeu reformas e mudanças radicais que produziram transformações sociais e 
econômicas no Brasil. Na política externa, desempenhou um papel de destaque, incluindo atividades relacionadas ao 
Mercosul e aos BRICS. Lula foi considerado um dos políticos mais populares da história do Brasil e enquanto 
presidente foi um dos mais populares do mundo.  
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prestação de serviços da iniciativa privada, conforme analisa Souza (2015) no Artigo intitulado A formação do trabalhador no contexto da reconfiguração do trabalho, da produção e dos mecanismos de mediação do conflito de classe , onde menciona que: 
De forma intrínseca a essas mudanças no campo estrutural, mudanças significativas 
também ocorreram no campo superestrutural, que se materializaram na hegemonia 
do modelo neoliberal de regulação social minimamente suavizado pela Terceira Via 
o que implicou a redefinição do papel do Estado e de sua relação com a sociedade 
civil (SOUZA, 2015, p. 279). 

Seus principais efeitos são a racionalização de gastos públicos com políticas sociais, 
implementação de parcerias entre instituições públicas e privadas para tratamento 
das questões socioeconômicas e reconfiguração dos mecanismos de mediação do 
conflito de classes (SOUZA, 2015, p. 279 e 280). 

O governo do presidente Michel Miguel Elias Temer Lulia, os traços marcantes 

da reforma de Estado se intensificaram com medidas mais explícitas se analisadas as 

prioridades na pauta de discursões que estão voltadas para as pastas de planejamento político 

na gestão e na economia. As reformas trabalhistas, previdenciárias, tributárias e eleitorais, 

somando-se ainda aos cortes e congelamentos dos gastos públicos apontam para a total 

inserção e compromisso desse governo na continuidade dos preceitos gerenciais no país. 
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O genrencialismo e seus efeitos na política educacional brasileira. 

 

Fazer uma abordagem de conceitos sobre educação (ver os textos da Célia) 

 

O tema deste trabalho é um desdobramento do resultado parcial do levantamento da 

literatura, realizada para compor o projeto de pesquisa de mestrado intitulado Reforma 

gerencial na educação e militarização de escolas públicas  onde o recorte temporal 

estabelecida para conhecimento da literatura produzida foi o período de 1995 até o mês de 

maio do ano de 2018.  

Estabelecemos também como recorte às fontes selecionadas, que foram delimitadas a: 

1) o Scientific Electronic Library Online (SciELO); 2) Indexador Online de Periódicos na Área); 

4) Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); 5) Catálogo de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); 6) Portal de 

Periódicos da CAPES.  

O levantamento se estendeu entre 10/03/2018 a 20/05/2018 e se delimitou a teses, 

dissertações, artigos científicos e ensaios teóricos sobre a gestão de escolas públicas por 

instituições militares no Brasil. Para isto, foi necessário estabelecer um conjunto de palavras -

chave que nos permitisse uma busca controlada de produtos científicos. São elas: militarização escolar ; militarização educacional ; militarização da escola ; militarização do ensino ; ensino militar ; educação militar ; policialização escolar ; militarização ; militarização da escola pública ; militarização das escolas públicas ; gestão militar ; gestão militar nas escolas ; administração militar ; administração militar nas escolas ; escola militar ; gestão educacional ; gestão escolar ; administração educacional ; administração  escolar ; nova gestão pública ; reforma administrativa ; reforma gerencial ; ONG ; ONG's ; organizações não governamentais ; organização social ; organizações sociais ; parceria público privado ; parceria pública privada ;  PPP .  
O resultado deste levantamento, já desconsiderando todas as repetições 

existentes pela utilização das respectivas plataforma e banco de dados, totalizou 4.928 

trabalhos, englobando teses, dissertações, artigos e pôsteres, os quais foram organizados em 
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13 categorias de análise: 1) história da educação, com 918 trabalhos científicos; 2) educação 

civil, com 908 trabalhos científicos; 3) segurança pública, com 56 trabalhos científicos; 4) 

ensino militar, com 471 trabalhos científicos; 5) ensino militar  e questões gênero, com 148 

trabalhos científicos; 6) formação profissional militar, com 34 trabalhos científicos; 7) ensino 

militar e questões étnicas e raciais, com 22 trabalhos científicos; 8) militarização da educação, 

com 10 trabalhos científicos; 9) movimentos sociais, com 07 trabalhos científicos; 10) gestão 

militar da escola pública, com 06 trabalhos científicos; 11) gestão militar, com 06 trabalhos 

científicos; 12) ensino militar e inclusão, com 03 trabalhos científicos e 13) não pertinentes ao 

campo investigado, com 2.339 trabalhos científicos.  

Diante do respectivo levantamento houve a possibilidade de identificar 01 tese, 

08 dissertações e 07 artigos, configurando assim em um número pouco expressivo, de 16 

trabalhos. O baixo número de trabalhos encontrados reforçou nossa convicção de que existe a 

necessidade de uma pesquisa que se disponha a tratar especificamente sobre os fundamentos 

da gestão militar nas escolas públicas. 

Nos proporcionou também a possibilidade de conhecer quais as temáticas que 

já foram alvo de abordagens na comunidade científica e da educação. Assim sendo, nessas 

produções, pontos comuns se destacaram, dentre eles um dos mais abordados são os que 

consideram o processo de militarização das escolas um mecanismo contemporâneo de 

terceirização da educação pública, advinda da gestão gerencial, como é possível verificar nos 

textos de Raimunda Santos (2010), Pereira (2010), Souza (2012), Rafael Santos (2016), 

Castro (2016), Gomes (2016), Revista Educação & Sociedade (2016) e Cruz (2017). 

Outro tema foi sobre o acesso das camadas populares ou menos favorecidas nas 

instituições de ensino público administradas por órgão militares, alguns trabalhos revelaram 

que essas escolas não têm contemplado, necessariamente, aos moradores das regiões 

circunvizinhas, no entanto têm atendido a um grupo específico de alunos mais bem 

preparados e desta forma vem ocasionando a perda da identidade destas escolas públicas. 

Para Rafael Santos (2016) as escolas militarizadas deixaram de ser espaços públicos 

democráticos e de acesso igualitário, para se tornarem instituições de ensino público voltados 

ao atendimento de interesses de grupos seletos.  

Já na concepção de Gomes (2016) as escolas militarizadas tem revelado um 

caráter eletivo, tendo em vista que alguns alunos são eliminados do processo seletivo, 

simplesmente por não conseguir arcar com os custeios dos uniformes e materiais escolares, 
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 bem como ainda, com as mensalidades ditas voluntárias  que vêm descaracterizando estas 
escolas, no que se tange ao aspecto de escola pública, para uma escola elitizada.  

A partir do plano diretor da reforma do aparelho de Estado há uma tendência no 

Brasil de que as Organizações Sociais (OS) passem a gerenciar as instituições públicas, 

principalmente na prestação de serviços considerados de atividade meio, em escolas e 

hospitais entre outros. No entanto, essas OS que foram instituídas para funcionar como 

entidades sem fins lucrativos , são percebidas como elo entre as instituições públicas e  
privadas, cuja participação quase sempre está vinculada a falta de legitimidade ou de transparência, conforme podemos verificar no artigo intitulado Privatização e militarização: ameaças renovadas à gestão democrática da escola pública , publicado na revista Educação e 
Sociedade (2016). Nesse artigo podemos destacar os seguintes trechos:  

Contudo distintos segmentos da academia e da sociedade civil questionam com 
veemência essas suposições e consideram que as políticas favoráveis à privatização 
educativa são, ao contrário, fonte de desigualdade educativa e de segregação 
escolar, sobretudo porque quando nos referimos à privatização educativa temos 
em mente um processo complexo e de variados matizes” (Educ. Soc., 2016, p. 1). 

A privatização educativa é, mais bem, um processo que não costuma ocorrer de 
forma pura, mas pela constituição de sistemas educativos híbridos nos quais os 
setores público e privado interagem e partilham responsabilidades de modo 
complexo (Educ. Soc., 2016, p. 2). 

Ressalta-se ainda, que os textos apontam algumas irregularidades e ou 

inconstitucionalidades concernentes aos mecanismos de gestão estabelecidos nas escolas 

militarizadas como, por exemplo: as cobranças de taxas administrativas, uma e spécie de 

mensalidade, a compra de materiais e uniformes escolares, bem como ainda, a atuação de 

militares sem formação especializada, como podemos verificar nos trechos abaixo:  

A transformação das escolas públicas de educação básica em colégios militares e a 
defesa da gestão educacional militarizada conduzida pela PM como solução dos 
problemas da educação pública expressam o retrocesso social em curso no país. As 
diversas inconstitucionalidades e ilegalidades identificadas, como a cobrança 
indevida de taxas escolares e de militares sem qualquer formação pedagógica 
exercendo a direção de escolas e a orientação pedagógica, são consequências do 
grande equívoco político, pedagógico e social; significa declarar a inviabilização da 
gestão educacional democrática[...] (Educ. Soc., 2016, p. 3).  

O colégio Hugo de Carvalho Ramos foi reformado e teve nova configuração: 
piscina olímpica, praça de esportes, remodelação do espaço físico. A readequação 
foi feita através de uma mensalidade paga pelos alunos equivalente a 20 reais. Os 
professores foram selecionados “entre os melhores de Goiânia, os mais 
qualificados que faziam sucesso na praça” e esses, no início, receberam uma 
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remuneração diferenciada com verbas da polícia militar. Os poucos oriundos da 
rede pública receberam um adicional a título de incentivo (CLIMACO; 
GUIMARÃES; QUEIROZ; ANDRADE, 2003, p. 03). 

Há também cobrança de taxa e obrigatoriedade de aquisição de uniformes militares 
(com alto custo), inviabilizado a permanência de estudantes pobres na escola. 
Desse modo, mesmo os CPMG fazendo parte do sistema estadual de ensino e 
sendo considerados públicos, na prática são lugar de seleção e exclusão, de 
formação de determinados grupos sociais (SOUZA, 2012, p. 118). 

Tais prerrogativas parecem que tem funcionado como uma espécie de 

laboratório para a implementação das proposições de Friedman (2014), tendo em vista que o 

referido autor entende que o sistema de ensino público administrado diretamente pelo Estado 

é fadado à falência, em razão dos altos custeios de sua manutenção e o status de péssima 

qualidade.  

Neste presente artigo nos propomos a analisar o avanço gerencial na educação 

brasileira a partir dos preceitos idealizados por Milton Friedman e organizações mundiais. 

Pretendemos como contraponto estabelecer um diálogo com as perspectivas das pesquisas 

elaboradas no GTPS, diante da perspectiva dos novos modelos de gestão de sistemas públicos 
de ensino e precariedade do trabalho docente: um estudo sobre o impacto do modelo gerencial na dinâmica do trabalho escolar  desenvolvido por José dos Santos Souza.  

Desta forma diante do avanço do processo de inserção de integrantes das 

instituições de segurança pública dos estados brasileiro, na área administrativa das escolas 

públicas de nosso país, nos propomos a focar no tema que trata sobre as contribuições 

financeiras mensais que os pais dos alunos matriculados nas instituições de ensino público no 

país têm sido submetidos a realizar com prerrogativa de que tal iniciativa seja ajuda de custo 

na manutenção de  dessas escolas públicas e não uma mensalidade obrigatória. 

Contudo primeiramente cabe destacar que o processo de militarização das 

escolas públicas no país pode está servindo pano de fundo  e ou facilitador na implantação de 

preceitos gerenciais, tendo em vista que há evidências que ateste a má gestão por parte dos 

profissionais da educação e que também não há uma formação especificamente voltada para 

que os militares assumam a administração das escolas públicas em nosso país.   

Conforme podemos verificar na leitura do artigo intitulado A concepção de 

pedagogia para formação humana no contexto da recomposição burguesa  dos autores Célia 

Veiga e Souza (2019), publicado na revista HISTEDBR,  
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“segundo a teoria gramsciana, todos os humanos estão inseridos em uma 
concepção de mundo, portanto, estão conformados a alguma filosofia. 
(GRAMSCI, 2017, p. 93-94). Para Gramsci, filosofia e história não podem ser 
separadas. Essa compreensão da unidade indissolúvel entre teoria e prática, entre 
estrutura e superestrutura, entre objetividade e subjetividade, entre forças 
produtivas e relações de produção, entre o material e filosófico é expressão da 
filosofia da práxis presente na concepção do materialismo histórico dialético.”  
(VEIGA E SOUZA,2019, p. 5). 

Assim sendo esta iniciativa de militarização dos espaços escolares, mediante a 

inserção de gestores militares nos espaços públicos, tem proporcionado a uma parcela da 

sociedade brasileira, a valores forjados para o consentimento positivista dos envolvidos para 

a aceitação das propostas gerencialista. 

O bloco histórico no qual estamos inseridos tem apresentado o desenvolvimento 
de ofensivas do capital para a manutenção das condições de dominação pela classe 
dirigente. Essas ofensivas compreendem amplo processo pedagógico voltado para 
a formação humana, de modo que o humano esteja totalmente subsumido à lógica 
do capital e possa produzi-lo e reproduzi-lo nas relações sociais e interpessoais. 
(VEIGA E SOUZA,2019, p. 6). 

Não há a comprovação de que tais gestores militares tenham formação para 

gestão e ou que possuam formação acadêmica que lhes confiram a condição de estar afrente 

da administração das escolas públicas, até porque nos cursos de formação tanto de oficial 

quanto de praças não são voltadas para este fim, como podemos observar na dissertação intitulada Reforma administrativa do estado, segurança pública e formação dos soldados da 

PMERJ , onde podemos verificar que através da Lei nº 1396/1988 (RIO DE JANEIRO, 1988), 

bem como a Lei no 5.467/2009 (RIO DE JANEIRO, 2009), regulam uma estrutura quanto ao 

quadro específico para o número de pedagogos na instituição . Porém a perplexidade é a 

constatação de que não há o número suficiente de profissionais para este f im e que os cursos 

de formação desses profissionais acabam sendo realizados por profissionais não 

especializados (CÉLIA VEIGA, 2016) e ainda.   

A Lei no 1396/1988 (RIO DE JANEIRO, 1988), bem como a Lei no 5.467/2009 
(RIO DE JANEIRO, 2009d), ambas regulam o efetivo PMERJ e designam um 
quadro específico de pedagogos para instituição. Contudo, os concursos para a 
função de não são regulares e as atividades educacionais nem sempre são 
orientadas por pedagogos. (CÉLIA VEIGA, 2016, p. 139). 

Por outro lado, é praxe na PMERJ a atuação dos chamados “instrutores” que não 
necessariamente são profissionais especializados em docência, bastando, muitas 
vezes, algum conhecimento técnico policial militar para realizar a função. (CÉLIA 
VEIGA, 2016, p. 139). 
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Por outro lado, a ausência ou a existência de poucos profissionais da área da 
educação atuando na formação profissional da PMERJ contribui, agregado a 
outros elementos, para que os processos de ensino-aprendizagem sejam 
considerados menos importantes que a atividade fim. (CÉLIA VEIGA, 2016, 
p.140). 

 

O economista Milton Friedman ao tratar sobre o tema no livro intitulado 

Capitalismo e liberdade, realiza a abordagem de questões que giram entrono da relação entre 

liberdade econômica e liberdade política, trata também sobre o papel do governo pela ótica 

do neoliberalismo, mediante proposições de política públicas para as áreas financeiras, 

educacionais, fiscais, dentre outras, sempre no intuito de tornar o Estado mais enxuto e 

menos burocrático. 

Friedman acredita que os governantes devem abrir mão da administração 

direta das instituições públicas, como é o caso das instituições de ensino, cabendo ao mesmo 

estabelecer um programa educacional que serviria como patamar mínimo a ser trabalhado 

nestas escolas. Desta forma caberia ao Estado o papel de fiscalizar o cumprimento de tais 

programas por parte de instituições públicas e privadas.  

O papel do governo estaria limitado a garantir que as escolas mantivessem padrões 
mínimas tais como a inclusão de um conteúdo mínimo comum em seus 
programas, da mesma forma que inspeciona presentemente os restaurantes para 
garantir a obediência a padrões sanitários mínimos. (FRIEDMAN, 2014, p. 97). 

Ainda segundo Friedman o sistema de ensino público administrado diretamente 

pelo próprio Estado é fadado à falência, tendo em vista os altos custeios de sua manutenção e 

o status de péssima qualidade. O autor entende que o melhor caminho seria que o governo 

aplicasse uma distribuição do fundo público relativo à pasta da educação, mediante cu pons, 

proporcionando assim que cada pai possa escolher uma escola sendo ela pública e ou privada 

para matricular seus respectivos filhos e complementar o valor a ser pago caso o cupom não 

contemple o estabelecimento de ensino pretendido. Desta forma seria possível assim 

mediante a competição alcançar uma significativa melhoria no ensino.  

A falência do ensino público (que consegue conjugar péssima qualidade e altos 
custos) americano levou-o a propor um esquema simples e de enorme repercussão 
social. Simplesmente tirar o Estado da educação. O dinheiro que hoje é mal gasto 
nos estabelecimentos públicos de ensino deveria ser convertido em "vouchers" ou 
cupons para cada aluno, de tal forma que, com esses recursos, seria possível pagar 
a mensalidade de uma escola privada. Caberia aos pais escolherem o melhor 
colégio para seus filhos. A competição que naturalmente se estabeleceria entre as 
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escolas garantiria uma melhoria constante do ensino. Os pais também passariam a 
interferir mais no processo educacional, exigindo melhores cursos e qualificação 
dos professores, pois poderiam facilmente mudar seus filhos de colégio. 
(FRIEDMAN, 2014, p. 98). 

O autor menciona que: 

O governo poderia exigir um nível mínimo de instrução financiada dando aos pais 
uma determinada soma máxima anual por filho, a ser utilizada em serviços 
educacionais "aprovados". Os pais poderiam usar essa soma e qualquer outra 
adicional acrescentada por eles próprios na compra de serviços educacionais numa 
instituição "aprovada" de sua própria escolha. Os serviços educacionais poderiam 
ser fornecidos por empresas privadas operando com fins lucrativos ou por 
instituições sem finalidade lucrativa. O papel do governo estaria limitado a garantir 
que as escolas mantivessem padrões mínimas tais como a inclusão de um conteúdo 
mínimo comum em seus programas, da mesma forma que inspeciona 
presentemente os restaurantes para garantir a obediência a padrões sanitários 
mínimos. (FRIEDMAN, 2014, p. 98). 

Milton Friedman entende ainda que as instituições privadas estão em 

desvantagem em relação às escolas públicas diretamente administradas pelo Estado e a 

disponibilização dos "vouchers" proporcionaria um equilíbrio na destinação dos fundos 

públicos para este fim, como podemos verificar nos trechos abaixo: 

Há poucas outras fontes de subsídios para as escolas particulares. Se os 
investimentos atuais em instrução fossem postos à disposição dos pais 
independentemente de para onde enviassem seus filhos, ampla variedade de 
escolas surgiria para satisfazer a demanda. Os pais poderiam expressar sua opinião 
a respeito das escolas diretamente, retirando seus filhos de uma escola e 
mandando-os para outra - de modo muito mais amplo do que é possível agora. Em 
geral, eles agora só podem tomar tal atitude arcando com os elevados custos de  
colocar os filhos numa escola particular ou trocar de residência. (FRIEDMAN, 
2014, p. 99). 

O tipo de solução que parece o mais adequado e justificado por estas 
considerações - pelo menos para os níveis primário e secundário - seria a 
combinação de escolas públicas e particulares. Os pais que quiserem mandar os 
filhos para escolas privadas receberiam uma importância igual ao custo estimado 
de educar uma criança numa escola pública, desde que tal importância fosse 
utilizada em educação numa escola aprovada. (FRIEDMAN, 2014, p. 100). 

Essa solução satisfaria as partes válidas do argumento do "monopólio técnico". E 
também resolveria o problema das justas reclamações dos pais quando dizem que, 
se mandarem os filhos para escolas privadas, pagam duas vezes pela educação - 
uma vez sob a forma de impostos e outra diretamente. Tal solução também 
permitiria o surgimento de uma sadia competição entre as escolas. Assim, o 
desenvolvimento e o progresso de todas as escolas seriam garantidos. A injeção de 
competição faria muito para a preocupação de uma salutar variedade de escolas. E 
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também contribuiria para introduzir flexibilidade nos sistemas escolares. 
(FRIEDMAN, 2014, p.101). 

Em nosso país como já mencionamos no princípio deste artigo, desde o final da 

década de 80 os princípios gerenciais vem sendo aplicado na administração pública e 

especificamente se tratando da área da educação os programais mais atuais que dentro desta 

perspectiva são o ProUni e o Fiés. 

O primeiro é um programa totalmente subsidiado pelo Governo Federal, onde 

são ofertadas para os estudantes vagas em universidades e ou faculdades da iniciativa 

privada, tendo em vista que são oferecidas bolsas de estudos integrais ou parciais. Já quanto 

ao Fiés à bolsa de estudo é subsidiada pelo Governo Federal, junto às empresas que ofertam 

ensino superior privado em contrapartida os estudantes que aderem o respectivo programa 

se comprometem a devolver o investimento alguns anos após sua formação, corrigidos 

monetariamente.  

No entanto existe uma modalidade de gestão que vem ganhando força no 

cenário nacional na ultima década, que se trata da gestão compartilha de instituições de 

ensino público com órgãos militares e outros organismos sociais onde principalmente o 

fenômeno da militarização dos espaços das instituições de ensino público, vem sendo 

implementado em vários estados brasileiros. 

Como podemos verificar na concepção de Célia Veiga e Souza,  

A educação nessa perspectiva está fundamentada no uso de instrumentos 
pedagógicos próprios: em linguagens, regulamentos, símbolos e ritos organizados 
formalmente; e em coerção, violência (física e psicológica) e medo 
discricionariamente fomentado por quem educa. Esse processo de socialização 
busca romper com quaisquer identidades individuais e promover o 
desenvolvimento identitário próprio do ethos militar – homem máquina, que se diz 
superior às intempéries, que mortifica sua própria subjetividade, pois seu propósito 
é cumprir fielmente seu dever de servir e defender o Estado, mesmo com o 
sacrifício de sua própria vida. (VEIGA E SOUZA,2019, p. 12). 

O pressuposto para implantação desta demanda se baseia na proposta de conter 

a violência dentro do espaço escolar procurando assim proporcionar um espaço mais seguro 

para os profissionais da educação, bem como aos alunos. Ressalta-se o apoio de parte da 

sociedade as escolas administradas pela policia militar diante do controle do comportamento, 

por intermédio da disciplina militar, nos resultados alcançados em avaliações nacionais como 
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o IDEB e o ENEM e por oferecer a possibilidade de ascensão e melhoria de suas condições de 

vida, conforme podemos observar nos trechos abaixo:  

Parte da sociedade foi seduzida em relação a essas escolas militares, que 
apresentam resultados favoráveis nas avaliações estaduais e nacionais. Contudo, 
esses resultados não podem ser atribuídos somente a uma gestão militar, mas às 
melhores condições que são oferecidas a estas escolas, ao contrário da realidade de 
uma escola pública “normal”. (CRUZ, 2017). 

Essa marginalização social associada às formas autoritárias de governo, aceitas e 
aplaudidas por parte da sociedade, opera-se na forma do apoio à militarização das 
escolas públicas e às medidas punitivas e de recrudescimento da legislação que rege 
o sistema dito educativo (GOMES, 2016). 

Nessa perspectiva, fica evidenciado que as famílias dos jovens aprovam a disciplina 
rigorosa e arbitrária adotada pelo colégio militar, inclusive, relevam o exagero 
observado nas punições (advertências verbais humilhantes e constrangedoras e 
outros excessos disciplinares) adotadas pelos agentes pedagógicos do colégio 
militar confiados de que serão favorecidas com o aumento do capital cultural culto 
de seus filhos e/ou filhas, superando a atual condição de classe. (SOUZA, 2012). 

 

 No entanto notamos concomitantemente que no processo de militarização das 

escolas públicas existem vários traços marcantes do gerencialismo e dentre eles um que passa 

quase que despercebido que é a cobrança de taxa realizada pelos administradores dessas 

escolas. Conforme podemos verificar a partir do que se encontra previsto no regimento 

interno das escolas pública destes Estados: 

Contribuição esporádica, mediante solicitação e destinação prévia, com material de 
uso geral ou pedagógico destinada a prover a seção de Recursos Didáticos e 
Serviços Gerais (Regimento Interno, Art. 157 §1º, 2018). 

Contribuição voluntária feita por cada pai ou responsável pelos alunos, durante o 
ano letivo, destinada a prover as despesas gerais do CPMG para a melhoria do 
ensino (Regimento Interno, Art. 157 §2º, 2018). 

As contribuições voluntárias podem ainda ter a seguintes destinações: I - aquisição 
da agenda escolar anual exclusiva do CPMG e carteira estudantil; II - aquisição do 
uniforme adotado na escola; III - ressarcimento de quaisquer danos patrimoniais 
comprovadamente causados pelo aluno (Regimento Interno, Art. 157 §1º, 2018).  

No referente regimento interno a denominação desta cobrança é compreendida como sendo voluntária  e é destinada para custear demandas administrativas em compras de 

materiais diversos, prestação de serviços, visando assim à melhoria do ensino, conforme se 

encontra descrito no regimento Interno do CPMG (2018).  
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 Podemos verificar, portanto que essa cobrança ainda que voluntária represente 

na menor das hipóteses a implantação dos preceitos gerencias, idealizada por Friedman, para 

a educação pública em nosso país, onde se considerarmos o fato de que essas escolas 

militarizadas são instituições públicas e que suas instalações, profissionais e boa parte dos 

materiais são provenientes do fundo público, destinado para este fim, o que podemos chegar à 

conclusão que esta verba represente os cupons a ser distribuído pelo governo e que a o 

complemento advindo por meio das contribuições voluntárias, bem como, a comp ra das 

apostilas, material escolar e dos uniformes seria a forma de aferir melhoria e qualidade no 

ensino.    
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Considerações finais 

 

Concluímos que a reforma do Estado em desenvolvimento em nosso país desde 

a década de 1970, tem se materializado em diversos seguimentos da gestam pública, dentre 

elas a área da educação.  

Que de acordo com os conceitos elaborados por Célia Veiga e Souza (2019), a 

pedagogia militar, desenvolve as potencialidades inerentes a suas concepções que se baseiam 

nos princípios da hierarquia e na disciplina, e assim sendo desperta nesta parcela da 

sociedade, o desenvolvimento de habilidades voltadas para o ideário de competitividade, e de 

que o melhor, o mais vocacionado, o mais dedicado e bem preparado faz por merecer, os 

objetivos desejados.   

Chagamos a conclusão que além do processo de militarização dos espaços 

escolares outros programas desenvolvidos desde então tem como proposta a implementação 

dos preceitos gerenciais, a partir das proposições de Friedman, como por exe mplo, os 

programas ProUni, Fiés. Por fim que o processo de militarização das instituições pública por 

órgãos militares na gestão destas escolas, como também diante da constatação de que os 

responsáveis dos alunos matriculado em escolas públicas em vários estados brasileiros, vem 

assumindo as despesas como: apostilas, materiais diversos, uniformes e em contribuições tidas como voluntárias , dentro do discurso que tais iniciais são necessárias na promoção da 
melhoria das condições do ensino. 
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Resumo 

Esse trabalho tem como objetivo analisar a  Lei nº 13.415/2017, também chamada de  
Reforma do Ensino Médio, que altera a Lei nº 9.394/1996, a conhecida Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB). A análise tem como eixo principal estabelecer as 
relações com as políticas neoliberais para a educação na América Latina e Caribe, a 
partir dos organismos internacionais e seus documentos. Partiremos na tentativa de 
compreender a readequação das políticas educacionais neoliberais para o Ensino Médio, 
observando os objetivos e justificativas propostos pela nova legislação, em um contexto 
de novo avanço do neoliberalismo nos países periféricos e da chamada reestruturação 
produtiva. Essa reforma do ensino médio não é um movimento isolado, faz parte das 
políticas educacionais que vem, desde a década de 1990, sendo aplicadas no país com 
financiamento e apoio externo bem como de empresários do setor educacional nacional.  
A pesquisa segue o método central do materialismo dialético e busca, a partir dele, 
compreender as aproximações, distanciamentos e as contradições entre a estrutura e 
superestrutura, partindo da análise do objeto como totalidade estruturada e contraditória 
que vão implicar no movimento dessa sociedade, no caso a sociedade capitalista, e seus 
agentes, que conduz as políticas educacionais visando à manutenção do status quo. Para 
elaboração desse trabalho adotamos como procedimento metodológico uma boa revisão 
bibliográfica, uma pesquisa documental, especialmente legislação educacional, 
documentos produzidos pelo Ministério da Educação e os relatórios dos organismos 
internacionais para a educação no Brasil. 
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1 Introdução  

 As ideias pedagógicas e, posteriormente, as políticas educacionais estiveram, ao 

longo da História e desenvolvimento do Brasil, em disputadas por uma hegemonia, por 

um consenso, representando projetos e modelos de sociedade a serem construídas em 

determinados momentos históricos. Desde o início da colonização, observamos uma 

tentativa de dominação cultural utilizando-se também da educação para tal 

empreendimento, contanto com o apoio das ordens religiosas. (Saviani, 2011) Nos 

séculos seguintes observamos, segundo nos aponta Saviani, a continuação dessas 

disputas marcadas pelo surgimento de correntes filosóficas, mas também pelo 

pensamento religioso tanto nos séculos XVIII e XIX, nesse contexto vimos emergir 

ideias liberal e positivista para a educação. Porém, é ao longo do século XX que 

observamos no Brasil um maior dinamismo nesse cenário, impulsionado pela 

modernização cafeeira e pelo processo de industrialização, impactando em mudanças na 

estrutura social do país que vai até a década de 1970, reconfigurando assim a nossa 

sociedade, obrigando-a a reorganizar também a educação para atender aos interesses do 

capital financeiro e de uma burguesia industrial.  

 
A burguesia industrial brasileira dos anos 1920 incorpora de forma 
consistente a orientação fordista e a aplica ao objetivo de submeter o 
trabalhador aos ditames da fábrica, controlando, inclusive sua vida íntima (...) 
As bases sociais do domínio da oligarquia cafeeira começavam a ruir. De 
hegemônica, passa a ser isolada pela cisão das demais oligarquias, a começar 
pela classe dominante mineira, que se afasta dos interesses cafeeiros, 
aderindo á aliança liberal (...) (SAVIANI, 2011, p. 190) 
 

O modelo de industrialização adotado no Brasil a partir do século XX demonstra 

que nosso processo se deu pela “substituição das importações” com consequências no 

processo de urbanização, que segundo Saviani (2011, p. 191) “o desenvolvimento do 

capitalismo implicou um deslocamento do eixo de vida societária do campo para a 

cidade e da agricultura para a indústria.” No entanto, a burguesia industrial sempre teve 

um projeto claro de hegemonia, o que se mostrou de forma mais evidente no período 

pós 1930, não por acaso nessa década é fundada a Universidade de São Paulo em 1934, 

criação do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) bem como uma 

legislação orgânica do ensino industrial (Saviani, 2011) . Esse período é marcado por 

uma reorganização educacional visando à construção nacional, ideia presente nos 
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discursos à época, era preciso educar a massa trabalhadora para o mundo do trabalho, e 

isso constituía basicamente numa educação profissional voltada para o trabalho nas 

indústrias. Permeou, segundo Saviani, nesse período e anos subsequentes a disputa entre 

uma pedagogia tradicional e a pedagogia nova, anos, porém, de vitória de forças 

conservadoras.  

Ao final da década de 1960 e início de 1970, sob vigência de um governo 

instituído a partir de um golpe civil -militar, abre-se um período de reformas 

educacionais tanto na educação básica como no ensino superior, pautadas 

fundamentalmente pelas recomendações de organismos internacionais, com o discurso 

de desenvolvimento da educação, buscou-se adequar o ensino para formação de “capital 

humano”, vinculando educação e mercado de trabalho, mas também impor um controle 

ideológico da vida intelectual, colocando assim as políticas educacionais integradas ao 

plano geral de desenvolvimento nacional almejado pelos militares. As reformas, de 

caráter economicista, a partir da inclusão das recomendações internacionais, buscavam 

incorporar os compromissos assumidos pelo governo nos acordos entre o MEC e a AID 

(Agency for International Development), os chamados Acordos MEC-USAID 

(SHIROMA, 2004) 

Outras organizações nacionais que reuniam intelectuais brasileiros orgânicos 
ao regime, como o complexo Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais e 
Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IPES/IBAD), o Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL), criado pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), também 
se interessaram e atuaram na formulação de diretrizes políticas e 
educacionais para o país. Importante registrar que a parceria do IPES e a 
PUC/RJ, promovendo fóruns de debates que resultaram em uma publicação, 
A educação que nos convém (1969), formulando a síntese das aspirações de 
empresários e intelectuais aliados do regime sobre a educação. (SHIROMA, 
2004, p. 33) 
 

 Foi também na década de 1970 que o Brasil consolidou a formação de uma nova 

classe média, segundo Quadros (2008), que começou a ser gestada no pós 1930, e que 

pressionava o governo por acesso ao ensino superior. Nesse contexto, as ações e 

políticas educacionais do período de ditadura civil-militar favoreceu a expansão das 

universidades federais, mas também a transferências de recursos públicos para o setor 

privado o que contribuiu, em grande parte, para o crescimento deste setor de educação e 

sem uma fiscalização ou controle do governo (Shiroma, 2004). Apesar de todos os 

esforços, esse movimento de tentativa de consolidar uma hegemonia por setores 

dominantes da sociedade não aconteceu sem a mobilização no campo educacional e 

participação de setores que questionavam essa política e elaboravam propostas contra 
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hegemônicas. A década de 1970, em especial sua segunda metade, vivenciou um 

aumento das manifestações sindicais e de movimentos sociais de oposição à ditadura 

civil-militar, e consequentemente uma retomada de lutas sindicais também no campo da 

educação, ao mesmo tempo em que vivencia uma crise econômica e fim do chamado 

“milagre econômico”. Esses questionamentos, lutas e oposição somada ao fator 

econômico enfraquecem o regime militar e propicia o debate de pedagogias e ideias que 

buscavam reorientar uma prática educativa crítica. Não que anterior a esse período não 

existisse, mas é a partir dele que cresce um movimento que reivindicava mudanças no 

sistema educacional e se constitui enquanto oposição a uma pedagogia produtivista e 

tecnicista que marcara todo regime militar.  

 A década de 1980 é nominada por Shiroma (2004) como o berço do consenso. 

Embora a oposição ao regime militar levantasse a bandeira de mudança, inclusive na 

educação brasileira, o que se concretiza é bem diferente do que havia sido idealizado. 

As políticas educacionais gestadas por governos de oposição que chegavam ao poder 

nos municípios e estados eram opostas àquelas implementadas pelos governos militares 

nos anos compreendidos entre 1964 a 1985. Em síntese, os projetos pensados pelos 

movimentos críticos no campo educacional seguiam nas seguintes exigências: 

constituição de um Sistema Nacional de Educação, concepção de educação pública, 

gratuita como direito subjetivo e dever do Estado, erradicação do analfabetismo e 

universalização da escola pública. Esse projeto era pautado nos seguintes requisitos, 

como aponta Shiroma (2004): 1) melhoria da qualidade da educação; 2) valorização e 

qualificação dos profissionais da educação; 3) democratização da gestão; 4) 

financiamento da educação (exclusivamente verbas públicas) e 5) Ampliação da 

obrigatoriedade da oferta, pelo Estado, até o 2º grau (atual Ensino Médio), 

compreendendo a faixa etária de 0 a 17 anos. 

 Esse consenso construído pelo movimento da educação foi, em boa parte, 

incorporado pela Constituição de 1988, no entanto, quando da elaboração da Lei de 

Diretrizes Bases da Educação Nacional (LBDEN), o texto aprovado em 1996, fica 

muito aquém do consenso produzido desde a década de 1970 e 1980 pelos intelectuais 

da educação, associações docentes, pesquisadores, entre outros. 
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Os anos de 1990 marcam a introdução de políticas neoliberais no Brasil. Se no 

mundo o tecido social havia sido desconstruído na década de 1980 com profundas 

desregulamentações, processos de privatização, flexibilização e adoção de um estado 

mínimo, no Brasil a implementação desse modelo, ora aplicado por Margareth Thatcher 

na Inglaterra, acontece com a eleição de Fernando Collor de Mello em 1989, empossado 

em 1990. 

Nesse sentido, renova-se a centralidade da educação e a necessidade de reformas 

para atender às exigências de eficiência capitalista. Nesse contexto, são “gestadas” 

políticas para readequação a esse novo cenário internacional, onde organismos 

internacionais elaboram políticas para a periferia do capital.  

 
 

2 Reestruturação produtiva e as novas exigências do capital: as políticas 

neoliberais para a educação. 

 

No final de década de 1970 e início de 1980 os países de capitalismo avançado, 

ou países centrais, enfrentaram uma grande crise estrutural do capital com modificações 

na estrutura produtiva, na forma de organização, impactos no movimento sindical e em 

outras esferas. Nas economias dependentes, ou países da periferia do capital como o 

Brasil, os impactos chegaram numa profunda recessão na década de 1980, remodelando 

e preparando o terreno para chegada de uma nova ordem a partir da década de 1990, a 

ordem neoliberal.  A crise econômica ocasionada pelo petróleo (1973), os embargos dos 

países da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) aos Estados Unidos 

e à Europa, a baixa competitividade das indústrias, mostram, na verdade, que a crise é 

algo mais profundo e estrutural. O modo de produção capitalista passava por um 

período de reestruturação, reformulação onde o modelo fordista de acumulação, com 

certa rigidez – que servia bem aos interesses do capital até então – passa a ser 

substituído por uma modelo de acumulação flexível. Além disso, surgem também novas 

formas de organização do trabalho e produção.  

Vive-se, no mundo da produção, um conjunto de experimentos, mais ou 
menos intensos, mais ou menos consolidados, mais ou menos presentes, mais 
ou menos tendenciais, mais ou menos embrionários. O fordismo e o 
taylorismo já não são únicos e mesclam-se com outros processos produtivos 
(neofordismo e neotaylorismo), sendo em alguns casos até substituídos, como 
a experiência japonesa permite constatar. Novos processos de trabalho 
emergem, nos quais o cronômetro e a produção em série são substituídos pela 
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flexibilização da produção, por novos padrões de busca de produtividade, por 
novas formas de adequação da produção à lógica do mercado. Ensaiam-se 
modalidades de desconcentração industrial, buscam-se novos padrões de 
gestão da força de trabalho, dos quais os CQCs (círculos de controle de 
qualidade) são expressão visível não só no mundo japonês mas em vários 
países de capitalismo avançado e do Terceiro Mundo industrializado. O 
“toyotismo” penetra, mescla-se ou mesmo substitui, em várias partes, o 
padrão taylorismo-fordismo. (ANTUNES, 2002, p. 71-72) 
 

Nesse cenário, as formulações teóricas elaboradas pela Sociedade de Mont 

Pèlerin, “uma espécie de franco-maçonaria neoliberal”, que tinha como principais 

representantes Hayek e Milton Friedman, que no pós II Guerra Mundial não encontrou 

terreno fértil à época pelo relativo sucesso do Welfare State (Estado de Bem Estar 

social) e os anos de ouro do capitalismo, encontram na década de 1970 o espaço para 

difundir o pensamento do estado mínimo, segundo Anderson (1995) 

Com a eleição de Margareth Thatcher na Inglaterra (1979) e Reagan nos Estados 

Unidos (1980)  o programa neoliberal é testado (bem como em outros países europeus), 

e apresentado como um projeto que vai além da superação de uma crise econômica, mas 

um modelo societário. Esse projeto não foi implementado apenas por governos 

claramente de direita, mas também em países governados pela social democracia, ou 

partidos de esquerda, a exemplo da França que, forçados pelos mercados financeiros, 

adotou uma política próxima à neoliberal.  

O que demonstravam estas experiências era a hegemonia alcançada pelo 
neoliberalismo como ideologia (...). O neoliberalismo havia começado 
tomando a social-democracia como sua inimiga central, em países de 
capitalismo avançado, provocando uma hostilidade recíproca por parte da 
social-democracia. Depois os governos social-democratas se mostraram os 
mais resolutos em aplicar políticas neoliberais. (ANDERSON, 1995, p. 14) 
 

Como dissemos anteriormente, o programa neoliberal disputa hegemonia com 

outros projetos societários e, com isso, pretende-se enraizar em todas as esferas, não 

apenas como um projeto econômico. No campo educacional não é diferente, 

observamos no mínimo dois projetos hegemônicos, com propostas radicalmente 

diversas, em disputa. Projetos hegemônicos porque atuam para além de organização 

política, abrangendo o modo de pensar, modo de ser, orientações ideológicas, etc. Nesse 

sentido, apresenta-se um projeto hegemônico “liberal-corporativismo” (ou neoliberal) 

por parte de uma burguesia e seus agentes, e um projeto de “democracia das massas” 

que chamamos também de contra hegemônico. 

2.1 O programa neoliberal invade a educação 
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 Diante desse cenário mundial de mudanças nos padrões de acumulação, 

reorganização do modo de produção buscando maior produtividade e competitividade, a 

mudança da “relação operário especializado/máquina especializada, marca fundamental 

da organização fordista, é substituída por uma relação equipe polivalente/sistema de 

máquinas automatizadas (toyotismo)” opera também na necessidade de educar o 

trabalhador, pois esse “ideário das novas formas de dominação do capital aparece 

embutido no debate ideológico de valorização da educação no atual contexto” (Piolli, 

2004, p. 75) 

Os fundamentos ideológicos das propostas relativas à qualificação do 
trabalhador aparecem não apenas nas exigências de educação básica geral e 
de conhecimentos voltados a nova base tecnológica, mas também na adesão 
plena do trabalhador ao novo modelo de reprodução do capital (...). Há um 
sentido prático e instrumental que vincula a valorização da educação à lógica 
da reprodução do capital e que vem sendo bastante disseminado pelos meios 
empresariais, governo e organizações do movimento social e sindical, os 
quais gozam de um amplo concurso da mídia, que assume forma fetichizada 
(Piolli, 2004, p. 75-76)  
 

 Fica evidente que esse projeto preocupa-se com a dominação nas mais diversas 

áreas, inclusive na educação, onde os agentes e/ou representantes do capital estruturam 

uma política educacional voltada a atender seus interesses. Não obstante, observamos 

com frequência o setor empresarial preocupado com a qualificação da força de trabalho, 

pois, uma vez  que as formas de produção mudaram e consequentemente ficou mais 

fracionada, dinâmica e com maior emprego tecnológico, é necessária uma formação 

básica mínima para esse trabalhador operar na “base técnica da reestruturação 

produtiva”. Não por acaso observamos, comumente, um discurso sobre a qualidade da 

educação, as metas a serem atingidas no campo educativo, aprender a ser, aprender a 

aprender, as competências no meio empresarial. Aliás, a noção de competência surge no 

campo empresarial, e sua aplicabilidade na educação privilegia atendimento aos 

interesses e as necessidades do empresariado (Piolli, 2004). 

 Esses novos conceitos, como o das competências e da empregabilidade, 
abundantemente utilizados pelos homens de negócio e seus assessores são 
uma imposição das novas formas de acumulação capitalista e um elemento da 
integração dentro da nova reorganização da economia mundial (Piolli, 2004, 
p. 81) 
 

 Para lograr êxito nesse empreendimento neoliberal educacional o capital valeu-

se de diversas estratégias para validar a sua política, desde uma tentativa para educar o 

consenso, cooptação de intelectuais orgânicos que tivessem simpatia ao projeto/modelo 

educacional proposto, legislação que garantissem um ensino voltado para atender ao 
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mercado de trabalho e as exigências deste, aperfeiçoamento das organizações burguesas 

na sociedade civil, entre outros. Não teremos condições de analisar todas essas 

estratégias nesse artigo, demandaria um trabalho de maior fôlego, portanto vamos deter 

esforços para iniciar a análise das políticas atuais de desmonte do ensino médio 

brasileiro.  

 

2.2 A hora e a vez do ensino médio: contextualizando seu desmonte 

 Sabemos, e tentamos demonstrar nas ideias traçadas até aqui, que a educação em 

qualquer sociedade é fruto de processos históricos que a instituíram, mantendo uma 

relação intrínseca com a estrutura social a qual pertence. Portanto, mantém relação com 

os interesses dominantes – ou hegemônicos – com os quais essa mesma sociedade foi 

organizada. Fruto disso, o ensino médio ao longo da História da Educação mostrou-se 

em boa parte um ensino reservado a uma parcela restrita da população, sendo 

universalizado, de fato, apenas na década de 1990. As parcelas mais pobres da 

sociedade, os trabalhadores e as trabalhadoras, adentraram ao ensino médio (e também 

técnico) em um momento onde esse ensino já sofria ataques para o seu desmonte e já 

havia passado por diversas crises e reformas. (Corti, 2019) 

 Podemos citar como uma primeira reforma do ensino médio na década 

neoliberal (1990) a elaborada no governo de Fernando Henrique Cardoso em 1998, 

introduzindo nesse momento, no currículo do ensino médio, as ideias em curso frente à 

reestruturação produtiva: diversificação, flexibilização laboral e desenvolvimento de 

competências. Após a incorporação no currículo, foi a vez de preparar os PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) na lógica empresarial. Durante os governos 

Lula/PT a educação continuou sob influência empresarial que disputavam a hegemonia 

da agenda, resultando em criação do Ideb e Plano de Metas Compromisso Todos Pela 

Educação (2001-2010). Já em 2012 foi gestada uma reforma do ensino médio, “tal 

proposta trazia marcas evidente do poder de influência dos atores empresarias também 

junto ao legislativo” (Corti, 2019, p. 51) No entanto, tal projeto além de receber 

diversas críticas de movimentos do campo educacional, foi engavetado devido ao 

processo de golpe/impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. Uma vez 

assumindo, o vice-presidente Michel Temer deu andamento na elaboração de uma 

reforma do Ensino Médio mais agressiva, “assumindo em definitivo a radicalidade 
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neoliberal marcada pela ênfase na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)” (Corti, 

2019, p. 52) e outros pontos que analisaremos a seguir. 

 
3. A Reforma do Ensino Médio – a imposição do “novo” 

A Lei nº 13.415, 16 de fevereiro de 2017, inicialmente apresentada pela medida 

provisória de nº 746 de julho de 2016, aprofunda os princípios políticos e econômicos 

neoliberais contidos em outras reformas educacionais implementadas no ensino 

brasileiro, sobretudo as ocorridas a partir dos anos 1990 diante.  Essa análise sustenta 

que a lei tende a aprofundar as desigualdades escolares diante dos interesses dos 

“coautores” da proposta, ligados aos interesses mercantis e do capital internacional, ao 

contrário, portanto, do que é divulgado: de que trata-se de uma proposta que visa 

superar as dificuldades encontradas no Ensino Médio como etapa da Educação Básica.  

A preocupação em oferecer uma escola mais atrativa para a juventude, com uma 

melhor infraestrutura e condições de trabalho, como meio para universalização dessa 

etapa de ensino, é um vigoroso discurso que ofusca os mecanismos de aprofundamento 

das desigualdades e desmonte da educação no país. Não há como discutir mecanismos 

para transformar a educação no Brasil, sem levar em consideração o seu financiamento, 

sobretudo após a aprovação do PEC 55, que congela por 20 anos o investimento 

público. 

Importante destacar que os caminhos trilhados pela Lei do Novo Ensino Médio, 

por meio de medida provisória, apenas evidencia o autoritarismo e falta de 

compromisso de um governo ilegítimo com os processos educacionais em curso. Ao 

contrário de um amplo movimento envolvendo especialistas e profissionais da 

educação, entidades de classe e uma ampla camada da sociedade brasileira, a proposta 

foi apresentada como medida provisória, colocando uma urgência da pauta para o 

governo e todos os parceiros que contribuíram para a articulação desta proposta.  

A urgência da tramitação da proposta de reestruturação do Ensino Médio foi 

justificada pelos resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 

vistos como alarmantes pelo governo. O ministro Mendonça Filho, no dia 08 de 

setembro de 2016, escreveu em seu Twitter: “O resultado do Ensino Médio é uma 

catástrofe pra nossa juventude. Vamos pedir urgência na tramitação do projeto de 

reforma do Ensino Médio”.  
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3.1 O “dilema” do ensino médio 

Diante do processo de reestruturação produtiva, a crise do capitalismo (2008) e 

retração das economias no cenário internacional, crescimento de grupos ultra 

conservadores e a grave crise política e institucional que se aprofundou logo após o 

resultado do processo eleitoral que reconduziu Dilma Rousseff à presidência, vem à 

tona um antigo debate sobre qual a finalidade do Ensino Médio. Formar jovens para o 

ingresso no ensino superior ou formar uma mão de obra com nível de conhecimento 

padronizado para satisfazer as necessidades do mercado?  

Neste contexto, o MEC apresentou o “novo ensino médio” baseado no discurso 

da autonomia proporcionada pela flexibilidade de escolha do percurso formativo e da 

necessidade do aluno passar mais tempo na escola, como meio de melhorar o 

desempenho dos estudantes e oferecer maior atratividade para os jovens nesta etapa da 

educação Básica. 

No entanto, as preocupações com a evasão escolar, com os resultados 

apresentados nas avaliações de desempenho, sejam no âmbito nacional ou internacional, 

que são legítimas e necessárias, colocam em segundo plano um aspecto central desta 

proposta: Todos os jovens terão as mesmas condições de formação? O teor da proposta 

indica que a resposta a essa pergunta é não. 

Para compreender este aspecto, é necessário destacar que essa nova onda de 

reformas, o que inclui a BNCC e a lei do novo Ensino Médio, são parte de uma agenda 

pautada nas necessidades do capitalismo global. Segundo Souza (2016), essa agenda 

determina um processo de padronização da educação, colocando em questão a própria 

concepção do que se entende por ela, ao estabelecer um currículo mínimo padronizado, 

focado em resultados e prevendo o mínimo de financiamento. 

3.2 As marcas do aprofundamento do neoliberalismo 

Destacaremos a seguir três pontos para algumas reflexões acerca das mudanças 

previstas pela Lei nº 13.415/2017 que altera da LDB. O objetivo aqui é mostrar algumas 

destas mudanças que corroboram com a tese de aprofundamento das políticas 

neoliberais na educação. 
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Primeiro ponto: ampliação da carga horária. O Art. 24 da LDB, passa a 

estabelecer que haverá aumento gradual das atuais 800 horas anuais para 1000 horas, 

em um prazo de cinco anos e com a meta de chegar a 1400 horas anuais,  sem previsão 

explícita de prazo para cumprimento dessa meta. Esse aumento na carga horária não 

leva em conta a realidade de jovens brasileiros que conciliam estudo com atividade 

laboral, característica muito comum no perfil do jovem do Ensino Médio.  Esse 

elemento nos faz refletir sobre a iniciativa desta proposta, difundida como meio de 

reduzir a evasão escolar, mas que já de partida tem sua ineficiência anunciada.  

Um aspecto controverso referente a carga horária está presente no Artigo 35, § 

5°:  “A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular 

não poderá ser superior a mil e oitocentas horas do total da carga horária do Ensino 

Médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino.” Esse artigo expõe uma 

limitação de carga horária para o desenvolvimento de conteúdos e desenvolvimento dos 

currículos.   

Entre as mudanças realizadas no currículo da Educação Básica, surgem algumas 

preocupações diante da hierarquização de determinados componentes em detrimento de 

outros. A obrigatoriedade da língua estrangeira, com a opção feita pela língua inglesa, a 

partir do 6º ano do Ensino Fundamental, em detrimento da oferta facultativa aos 

sistemas de ensino das disciplinas de arte, sociologia, filosofia e educação física, coloca 

em segundo plano a formação integral de jovens estudantes. 

O segundo ponto que queremos destacar é o trunfo utilizado pelo ministério da 

educação para reverter o processo de evasão e os baixos índices nos mecanismos de 

avaliação do Ensino Médio. O Art. 3º da Lei 13.415/2017 explicita que “a Lei nº 9394, 

de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte Art. 35-A: a Base 

Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do Ensino 

Médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do 

conhecimento: I - Linguagens e suas tecnologias; II - Matemática e suas tecnologias; III 

- Ciências da natureza e suas tecnologias; IV - Ciências humanas e sociais aplicadas”. 

O Art. 35-A traz o central das mudanças propostas para o Ensino Médio, sob a 

designação de “direitos e objetivos de aprendizagem”, demonstra uma concepção 

individualista de educação. De acordo com o § 7º “Os currículos do ensino médio 
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deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho 

voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos 

físicos, cognitivos e socioemocionais”. Esta formulação traduz os princípios 

educacionais defendidos pelos agentes do capital, uma vez que possibilita a formação 

para desenvolver as competências necessárias para atuar na base da cadeia produtiva. 

As mudanças apontadas no currículo e definidas como itinerários formativos, 

onde a oferta fica a critério dos arranjos curriculares observando a relevância para cada 

contexto/local,  da margem  para o aprofundamento do sucateamento da educação e das 

instituições públicas de ensino, sobretudo da parcela mais pobre da população brasileira, 

uma vez que não há previsão para aumento de recursos e investimentos na educação. Na 

redação da lei não há qualquer determinação de que as escolas devam ofertar mais de 

um itinerário formativo. 

 No Art. 36 § 12º temos a seguinte redação: “As escolas deverão orientar os 

alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional 

previstas no caput”. Esses itinerários formativos poderá provocar uma grande disputa 

entre as instituições de ensino públicas e privadas, que poderão estabelecer parcerias 

com outros sistemas para a oferta.  Esta possibilidade certamente intensificará o repasse 

de verbas públicas ao setor privado, amparados inclusive pela Lei nº 13.429 da 

terceirização irrestrita em todos os setores, aprovada em 31 de março de 2017 e vem 

para atender aos interesses de empresários da educação.  Um outro elemento importante 

é com relação a admissão do ensino a distância como forma de “cumprimento das 

exigências curriculares do ensino médio”, podendo ser ofertado por parcerias, 

representando uma vez mais os interesse dos grandes conglomerados da educação como 

grupo Kroton e Estácio, consolidando a ideia de que educação é um grande produto 

diante dos olhos do capital 

3.3 A cereja do bolo: a precarização do trabalho Docente. 

Chamamos a atenção para o terceiro aspecto de nossa análise: a precarização do 

trabalho docente. Como atingir os objetivos expostos pelo MEC, garantir a oferta de 

educação de qualidade a todos os jovens brasileiros e de aproximar as escolas à 

realidade dos estudantes, considerando as novas demandas e complexidades do mundo 
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do trabalho e da vida em sociedade em meio ao processo da precarização das condições 

do trabalho docente? 

As alterações previstas na lei no tocante a formação e ao trabalho docente, abre 

precedentes para a acentuação da precarização do trabalho e, consequentemente uma 

queda na qualidade do ensino. Dentre as principais alterações à LDB podemos destacar: 

I) possibilidade de profissionais atuarem na educação sem a formação necessária, 

aferindo conhecimento por “notório saber” reconhecido pelos sistemas de ensino e II) 

Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica. Ao admitir a 

possibilidade de “profissionalização” de “graduados que tenham feito complementação 

pedagógica”, sem restrições, acentua-se o processo de uma precarização do trabalho dos 

professores, do mesmo modo que a tentativa do reconhecimento do notório saber como 

requisito para a atividade docente. Além disso, a admissão como formação mínima para 

o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal, evidencia os objetivos 

de precarização na formação e valorização docente.  

 

4 Considerações Finais 

 Esse trabalho tinha como objetivo principal analisar a reforma do ensino médio, 

promovida pela Lei nº 13. 415 de 16 de fevereiro de 2017 no contexto de avanço das 

politicas neoliberais para a educação, em um cenário pós golpe no Brasil. Como 

evidenciamos ao longo do desenvolvimento do texto, as reformas na educação não são 

novidades no país, toda mudança educacional nas últimas décadas vieram via reformas 

curriculares, deixando claro a opção de não enfrentar os problemas estruturantes da 

área.  

 Para além disso, as reformas são a principal via  escolhida pelo Estado por 

reduzir os investimentos em educação. A “nova lei do ensino médio” aponta para essa 

saída: realizar as mudanças exigidas pelo capital, reduzindo os investimentos em 

educação e abrindo espaço para as privatizações e parcerias com setor privado, 

desregulamentando e precarizando o trabalho docente.  

 Podemos afirmar que estamos diante da destruição e desmonte do Ensino Médio 

Público, retrocedendo talvez a década de 1940 em matéria educacional, adotando ao 
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cabo uma agenda gestada pelos empresários, pelos agentes do capital com aval do 

Estado, intensificando e facilitando assim a intensificação da exploração da classe 

trabalhadora e garantindo a manutenção do processo de acumulação.  
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Resumo 

O direito à educação está contemplado na atual Constituição Federal e em normas jurídicas 
infraconstitucionais. Na Carta de 1988, no título que aborda os direitos e garantias 
fundamentais, art. 6º, a educação é claramente reconhecida como um direito social, sendo 
mencionada em primeiro lugar. Todavia, não raro, frente ao descumprimento ou atendimento 
irregular do direito educacional, recorrer ao árbitro do judiciário tem se configurado como 
uma opção cada vez mais frequente. Nesse cenário, esta pesquisa analisa a efetivação do 
direito à Educação Básica em Montes Claros/MG, a partir das decisões colegiadas e 
monocráticas proferidas pelo TJMG, no período de 2009 a 2019, buscando identificar como o 
direito reclamado foi interpretado pelos desembargadores, bem como averiguar o efetivo 
cumprimento dos julgados. A metodologia funda-se no materialismo histórico-dialético, com 
estudos teóricos das obras de Oliveira (1999); Silveira (2010); Cury (2000; 2002; 2009), e dos 
arcabouços normativos disciplinadores da Educação Básica, destacando-se a Constituição 
Federal (BRASIL, 1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). O estudo documental analisa as 
decisões firmadas pelos desembargadores do TJMG, em recursos originados de petições nas 
quais se requereu o direito à educação básica, em Montes Claros/MG, no período de 2009 a 
2019. Na Pesquisa de campo, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com 50% do total 
dos sujeitos que demandaram o direito, na categoria constituída pelo maior número de 
recursos apreciados por esse Tribunal. Em fase inicial de investigação, tem-se aprofundado os 
estudos do referencial teórico e efetuado acessos exploratórios ao site do TJMG, no campo 
destinado às pesquisas por decisões, o que tem revelado um volume expressivo de julgados 
respectivos ao direito à Educação Básica, no município lócus desta pesquisa. Tal dimensão 
pode representar uma crescente conscientização da população em relação aos seus direitos, 
um aumento dos mecanismos públicos de acesso à justiça ou, até mesmo, um encolhimento 
do Estado na realização dos seus deveres sociais, face ao avanço das políticas neoliberais no 
Brasil. 

 
 
Palavras-chave: Educação Básica. Políticas Públicas Educacionais. Judicialização do direito 
à Educação. 
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Introdução 

 

Este trabalho apresenta considerações iniciais de uma pesquisa de mestrado em 

educação, na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), que objetiva analisar a 

judicialização do direito à Educação Básica no município de Montes Claros/MG, a partir das 

decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), no período de 2009 a 

2019, porfiando como o direito reclamado foi interpretado pelos desembargadores e 

apreendendo aspectos relativos ao cumprimento das decisões, com os autores das petições. O 

direito à educação está contemplado na atual Constituição Federal (CF/88) (BRASIL, 1988) e 

em normas jurídicas infraconstitucionais3, no entanto, em face do não cumprimento ou da 

oferta irregular do direito requerido, por vezes, o Poder Judiciário é acionado com vistas à sua 

exigibilidade. Em consequência disso, nota-se a figura do Judiciário como uma das variáveis 

cada vez mais presentes nas relações educacionais escolarizadas. 

Optou-se como recorte temporal inicial pelo ano de 2009 por ser o ano em que, por 

força da Emenda Constitucional (EC) n.º 59, de 2009 (BRASIL, 2009), o dever do Estado 

para com a educação obrigatória e gratuita foi estendido. Até aquele momento, o texto 

constitucional definia que o Estado deveria garantir, obrigatória e gratuitamente, o Ensino 

Fundamental. Com essa Emenda (BRASIL, 2009), o texto constitucional passou a prever 

como dever do Estado garantir “[...] educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 

17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela 

não tiveram acesso na idade própria”. Entretanto, como a pretensão desta proposta de 

pesquisa centra-se na análise das decisões proferidas pelo Judiciário mineiro no tocante à 

Educação Básica, isto é, à Educação Infantil oferecida em creches e pré-escolas, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio4, optou-se por estender este estudo para todos as etapas desse 

nível de escolarização, e não apenas para a parcela obrigatória e gratuita.  

A centralidade na Educação Básica se justifica por esta atender a crianças e 

adolescentes na idade em que se edificam as bases para aprendizagens futuras, elaboram-se as 

primeiras noções sobre cidadania e ética, arregimentam-se os fundamentos do 

                                                           
3 O glossário do Conselho Nacional do Ministério Público define o termo infraconstitucional como “Toda regra 
que não conste do texto constitucional é inferior a ela, pois a Constituição é a lei suprema de um país, exercendo 
supremacia hierárquica sobre todas as outras leis. Desse modo, ainda que tenham sido editadas para 
regulamentar algum artigo da Constituição, elas são consideradas infraconstitucionais” 
(http://www.cnmp.mp.br/portal/glossario/8003-infraconstitucional). 
4 A organização da Educação Básica está descrita no art. 4º da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (BRASIL, 1996). 
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desenvolvimento intelectual e crítico, em suma, constroem-se conhecimentos, habilidades e 

atitudes que impactarão a vida futura individual e coletiva.    

O recorte temporal final, ano 2019, foi escolhido visando a uma análise que se estenda 

até os dias atuais; e o espacial; por tratar-se da circunscrição onde se localiza a sede da 

Unimontes e o Mestrado em Educação nos quais as pesquisadoras encontram-se inseridas.   

Dado o exposto, a indagação norteadora da investigação sintetiza-se na questão: a 

judicialização tem garantido a efetivação do direito à Educação Básica em Montes 

Claros/MG, no período de 2009 a 2019? 

 A partir deste problema, objetiva-se analisar a efetivação do direito à Educação 

Básica em Montes Claros/MG, a partir das decisões colegiadas e monocráticas proferidas pelo 

TJMG. Este objetivo desdobra-se nos seguintes: porfiar os contextos político, social, 

econômico e pedagógico que geram o não cumprimento e/ou a oferta irregular do direito 

requerido; compreender a natureza das buscas ao Tribunal mineiro no tocante à Educação 

Básica como direito; discutir os argumentos que alicerçaram as decisões proferidas pelos 

desembargadores; e averiguar o efetivo cumprimento das decisões lavradas pelo Tribunal.                                                                                             

As demarcações teóricas que sustentam o problema central desta pesquisa e os 

objetivos traçados requerem um método que possa abarcar o objeto investigado em sua 

totalidade concreta. Assim, aponta-se para o materialismo histórico-dialético, dado que este, 

ao estudar “[...] as leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução 

histórica e da prática social dos homens, no desenvolvimento da humanidade (TRIVINÕS, 

1987, p.51)”, propõe-se apreender a realidade como totalidade concreta (KOSIK, 2002).   

 Para atender aos princípios do materialismo histórico-dialético, utilizam-se abordagens 

quanti-qualitativas para a leitura dos dados teóricos, documentais e empíricos, tencionando 

apreender o objeto investigado nas suas múltiplas determinações. 

 De acordo com Gamboa (1995), é necessário superar a discussão em torno do 

dualismo entre as opções técnicas quantitativas e qualitativas, o qual tem se perpetuado no 

tempo. Entre as opções de sínteses possíveis para a resolução desse falso dualismo técnico, 

estão as pesquisas com enfoque dialético, nas quais “[...] as dimensões [quantitativas e 

qualitativas] não se opõem, mas se inter-relacionam como duas fases do real num movimento 

cumulativo e transformador, de tal maneira que não podemos concebê-las uma sem a outra, 

nem uma separada da outra” (GAMBOA, 1995, p.105). 

A revisão de literatura tem como suporte teórico as obras de pesquisadores da área da 

educação, como Romualdo Portela de Oliveira, Carlos Roberto Jamil Cury e Adriana 

Aparecida Dragone Silveira, entre outros; e da área do direito, Nina Beatriz Stocco Ranieri e 
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Clarice Seixas Duarte. O diálogo entre tais campos possibilitará a compreensão do objeto, 

procurando apreendê-lo em sua totalidade.  

O arcabouço legislativo constitui-se, precipuamente, da Constituição  Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069 de 1990) (BRASIL, 

1990) e das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394 de 1996) (BRASIL, 

1996), configurando-se na legislação básica disciplinadora do direito à educação no país.  

O estudo documental fundamenta-se na análise das decisões firmadas pelos desembargadores 
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em recursos originados de petições nas quais se 
requereu o direito à Educação Básica em Montes Claros/MG, no período de 2009 a 2019. As 
informações documentais coletadas estão sendo tabuladas, fase na qual os tipos de direito à 
educação requeridos estão sendo tomados como critério para enquadramento das decisões em 
categorias5, para, posteriormente, analisar-se sistematicamente os dados. 

 No tocante à pesquisa de campo, pretende-se realizar entrevistas semiestruturadas com 

50%6 do total dos sujeitos que demandaram o direito enquadrado na categoria constituída pelo 

maior número de recursos apreciados pelo Tribunal de Justiça. Pressupõe-se que tal categoria 

refletirá, teoricamente, o direito mais descumprido.  

 Portanto, para a compreensão dos meandros que envolvem o direito à educação, ao 

longo de todo o desenvolvimento da pesquisa, recorrer-se-á à leitura aprofundada das bases 

legais que regem a Educação Básica, das políticas públicas educacionais, bem como das 

produções de pesquisadores que têm se dedicado à investigação e reflexões acerca do papel 

que vem sendo desempenhado pelo Poder Judiciário com vistas à efetivação do direito à 

educação. 

 

Algumas reflexões teórico-normativas sobre o direito à educação no Brasil 
 

 A declaração do direito à educação está assentada na Constituição Federal de 1988 

(BRASIL,1988), lei maior do ordenamento jurídico brasileiro; na Lei n.º 8.069, de 1990 

(BRASIL, 1990), que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na Lei n.º 9.394, 

de 1996 (BRASIL, 1996), de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

Contudo, apesar dos progressos ocorridos com a vigência dessas legislações, a busca 

pelo Poder Judiciário, com vistas à garantia desse direito, evidencia que as previsões legais 

ainda não foram alcançadas plenamente. 

                                                           
5 Para ilustrar: acesso à Educação Infantil, acesso ao Ensino Fundamental e Médio, transporte escolar, matrícula 
em escola próxima da residência. 
6 Parte-se do pressuposto que uma amostra com essa extensão seja capaz de revelar as múltiplas configurações 
que abarcam o objeto em foco. 
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 A Carta de 1988 (BRASIL, 1988) representou um avanço significativo nas disposições 

sobre o direito à educação, contemplando, por exemplo, os princípios do ensino (art. 206), os 

deveres do Estado (art. 208), a divisão de competências entre os entes federados (art. 211), a 

destinação de recursos (art. 212), assim como o estabelecimento de aplicação imediata das 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, §1º) e o dimensionamento 

do papel do Ministério Público, no art. 127, “[...] incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (BRASIL, 1988). 

A partir de então, o Ministério Público assumiu papel mais incisivo na defesa dos direitos da 

sociedade, dentre eles, o direito social à educação. 

Para Oliveira (1999), apesar de a declaração do direito à educação na CF/88 

representar um salto de qualidade quando comparada à legislação anterior, uma vez que o 

apresenta com maior detalhamento e precisão, muitos aspectos dessa garantia ainda não se 

efetivaram. Todavia, esse nível de precisão e abrangência desempenha papel fundamental por 

proporcionar condições mais favoráveis à reclamação desse direito no sistema de justiça, uma 

vez que “os dispositivos introduzidos permitem a exigência de cumprimento desse direito ao 

Poder Público” (OLIVEIRA, 1999, p. 64). 

 Corroborando tal análise, Cury e Ferreira (2009, p. 33) sublinham que, nas 

constituições anteriores à de 1988, “tínhamos boas intenções e proteção limitada com relação 

à educação, mas não uma proteção legal, ampliada e com instrumentos jurídicos adequados à 

sua efetivação”. Ainda nas palavras desses autores (2009, p. 33): 

 

[...] a partir da atual Constituição e das leis que se seguiram, a educação passou a ser 
efetivamente regulamentada, com instrumental jurídico necessário para dar ação 
concreta ao que foi estabelecido, pois de nada adiantaria prever regras jurídicas com 
relação à educação (com boas intenções) se não fossem previstos meios para a sua 
efetividade. 
  

 Cabe mencionar que a educação está reconhecida como um direito social no texto 

constitucional de 1988, em seu art. 6º, o qual integra o título que aborda os direitos e garantias 

fundamentais. Por conseguinte, a educação configura-se como um direito social fundamental.  

Mais adiante, o art. 205 estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação 

para o trabalho (BRASIL, 1988)”. Por conseguinte, a prescrição do dever do Estado para com 

a educação “[...] implica a obrigação do Poder Público de garantir a educação visando à 
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igualdade das pessoas e, por outro lado, garante ao interessado o poder de buscar no Judiciário 

a sua concretização” (CURI; FERREIRA, 2009, p. 34). 

 Prosseguindo, no art. 208, a CF/88 (BRASIL, 1988) formula que esse dever do Estado 

se efetivará mediante garantia de: 

 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 59, de 2009) 
(Vide Emenda Constitucional n.º 59, de 2009); II - progressiva universalização do 
ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 14, de 1996) 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; IV - educação infantil, em creche e pré-
escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n.º 53, de 2006); [...]; VII - atendimento ao educando, em todas as 
etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n.º 59, de 2009).   
 

 Como se pode observar, muitos incisos foram reformulados ao longo dos anos, 

atualizando-se à demanda educacional requerida pela população brasileira.  Direcionando o 

olhar para o estudo do inciso I, quando da promulgação da Constituição, o ensino obrigatório 

e gratuito era garantido apenas para o nível fundamental7 e não havia especificação de faixa 

etária. Mais tarde, a Emenda Constitucional (EC) 14/1996 (BRASIL, 1996) trouxe uma 

reelaboração do inciso, o qual, no entanto, manteve a obrigatoriedade e gratuidade do ensino 

restritas ao nível fundamental8. Em 2009, uma nova atualização mudou esse inciso, em função 

da promulgação da EC 59/2009 (BRASIL, 2009), pela qual houve uma extensão da educação 

obrigatória e gratuita para a idade de 04 a 17 anos. A expressão “Ensino Fundamental” foi 

substituída por “Educação Básica,” contemplando a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 

e o Ensino Médio.  

 Os parágrafos do art. 208 (BRASIL, 1988), especialmente o 1º e o 2º, referem-se a 

mecanismos para a exigência do cumprimento do direito educacional: 

 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2º O não 
oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, 
importa responsabilidade da autoridade competente. § 3º Compete ao Poder Público 
recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto 
aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 

 

                                                           
7 Tal inciso tinha a seguinte redação: “ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria [...]” (BRASIL, 1988). 
8 A redação dada pela Emenda Constitucional n.º 14, de 1996, foi a seguinte: “ensino fundamental, obrigatório e 
gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; ” 
(BRASIL, 1996). 
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 Ao reconhecer o ensino obrigatório como direito público subjetivo, pressupõe-se o 

dever do Estado para com a sua oferta, e o direito do cidadão de requerer judicialmente essa 

prestação prometida, quando não for ofertada ou sua oferta ocorrer de maneira irregular.  

Nessa vertente, o direito público subjetivo: 

 

[...] é aquele pelo qual o titular de uma prerrogativa pode fazer cumprir um dever 
cuja efetivação apoia-se em um dispositivo legal que visa à satisfação de um bem 
indispensável à cidadania. É o Estado o sujeito do dever da efetivação prévia do 
direito público subjetivo. Cabe ao cidadão, titular desse direito, a faculdade de exigi-
lo quando lesado (CURY, 2007, p. 575). 

 
 Ainda no que diz respeito às bases legais da educação no país, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, instituído pela Lei 8.069/90 (BRASIL, 1990), representou um importante 

avanço na proteção do direito à educação desse público. Nesse aspecto, o título VI, 

denominado “Do acesso à justiça”, possui um capítulo destinado a disciplinar a proteção 

judicial aos interesses individuais, difusos e coletivos, o qual, em seu artigo inaugural, 

especifica: 

 

art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por 
ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não 
oferecimento ou oferta irregular: I – do ensino obrigatório; II – de atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência; III – de atendimento em 
creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; IV – de ensino noturno 
regular, adequado às condições do educando; V – de programas suplementares de 
oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do 
ensino fundamental; [...] (grifos nossos). 

  

 Tais disposições reafirmam o papel de destaque do Judiciário na proteção dos direitos 

garantidos a crianças e adolescentes, dentre eles, à educação. Ainda sobre esse ponto, 

conforme Silveira (2010, p.26), “o ECA tem sido utilizado como fundamento legal em boa 

parte das ações judiciais que visam à garantia do direito à educação”. 

Em 1996, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394 

(BRASIL, 1996) reafirmou a normativa do direito ao definir os princípios e diretrizes para a 

educação no Brasil, abarcando as diversas variáveis envolvidas nesse processo, dentre elas, as 

obrigações dos sistemas de ensino, tornando mais claras as responsabilidades das esferas 

governamentais para com os respectivos níveis de ensino.  

 Por tudo isso, a partir de 1988, e com os desdobramentos posteriores, como a 

aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), os cidadãos, e o próprio poder judiciário, 
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passaram a ter a sua disposição meios mais eficazes para cobrar do Estado o cumprimento de 

um direito, sempre que se julgarem lesados pelo poder público. 

 

Considerações Finais 

 

A judicialização da educação, no Brasil, coloca em evidência que somente o 

ordenamento jurídico não garante a efetivação do direito. Todavia, é esse mesmo 

ordenamento que garante ao cidadão o poder de exigir tal garantia no âmbito judicial.  

Esta pesquisa encontra-se em fase inicial, de modo que, até o momento, tem-se 

buscado aprofundamento no domínio do referencial teórico referente ao objeto investigado e  

efetuado acessos exploratórios ao site do TJMG, no campo destinado às pesquisas por 

decisões, o que tem revelado um volume expressivo de julgados respectivos ao direito à 

Educação Básica, no município lócus desta pesquisa. Tal dimensão pode representar uma 

crescente conscientização da população em relação aos seus direitos, um aumento dos 

mecanismos públicos de acesso à justiça ou, até mesmo, um encolhimento do Estado na 

realização dos seus deveres sociais, face ao avanço das políticas neoliberais no Brasil. 
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GT9 - Estado e Políticas Educacionais 
 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO 

EDUCACIONAL DO TRABALHADOR NA 

PESPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

 
   

1 Geilson Batista Matias 
 

Resumo 

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

As visões de natureza, sujeito, conhecimento e real, elaboradas na modernidade, a 

centralidade da relação entre políticas educacionais e a superação das desigualdades; a 

relação entre as formas de pensar os coletivos como desiguais e de pensar o Estado e suas 

políticas; como a presença afirmativa dos coletivos feitos desiguais ressignifica a produção 

das desigualdades na história de nossas sociedades; em que padrões históricos tem se dado 

a produção dos diferentes em desiguais; em que fronteiras esses coletivos reagem a esses 

padrões; como suas lutas por justiça, igualdade e diversidade ressignificam o Estado, a 

esfera pública, as políticas, suas análises e sua gestão. Já cumpriram seu papel criativo e 

estruturador e estão sendo revistas.  

Com base em experiências profissionais vividas como professor e técnico nos 

Ministérios da Educação e Ministério do Trabalho e Emprego, busco tornar esta 

experiência em fonte motivacional para o melhoramento das práticas educativas 

implementadas em sala de aula nos cursos de formação profissional que atualmente 

ministro nas instituições de ensino em Uberlândia/MG. Nas quais utilizo a 

contextualização e a Interdisciplinaridade entre as disciplinas para ampliar a formação 

educacional do trabalhador. 

 

01/1991 a 08/1996 – Ministério da Educação 

Cargo:  DAS – Direção e Assessoramento Superior  

Principais atividades:  Responsável Pelo Recursos Humanos - SEPESP/MEC - 

Supervisão. Seminários e fóruns em cada estado e município para início dos estudos, 

escolha do local, termo de transferência de áreas para construção do CAICS, sensibilização 

das comunidades e demais atores sociais. Controle da Prestação de contas – capacitação 

das equipes para formalização dos trâmites e preenchimento dos formulários, documentos 

e demais instruções para fins de aprovação da prestação de contas para órgãos de controle 

e fiscalização nas esferas estaduais/municipais e federais.   

 

09/1996 a 12/1998 – Programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento no 

Brasil 

Cargo: Consultor Técnico 

Principais atividades: Acompanhamento e monitoramento da aplicação de recursos 

e metas estipuladas para cada estado/município. Treinamentos e capacitações para 

aperfeiçoamento das equipes de Engenheiros responsáveis e educadores. Seminários com 

os temas de grande relevância para o desenvolvimento das ações de educação e 
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mobilização das entidades locais para a importância e necessidade do engajamento com os 

profissionais que conduz os trabalhos. 

 

11/1999 a 11/2009 – Ministério do Trabalho e Emprego 

Cargo: DAS – Direção e Assessoramento Superior 

Principais atividades: Atuando na equipe técnica do Departamento de Qualificação 

(DEQ), novos marcos referenciais adotados no Plano Nacional de Qualificação -PNQ, 

particularmente quanto às diretrizes principais: Desenvolvimento Político - conceitual, 

articulação institucional, efetividade social e política, qualidade pedagógica, 

monitoramento, supervisão e avaliação do Planos Territoriais de Qualificação PLANTEQ's 

e Projetos Especiais de Qualificação - PROESQ's. Responsável pela prestação de contas 

dos estados e municípios, respostas aos órgãos de controle: CGU, TCU, Ministério 

Público, Polícia Federal. Treinamento e formação de equipes para atuar em cada 

estado/município. Oficinas de Trabalhos para implementação de normas e aplicações que 

regem o Ministério do trabalho e as ações de Educação Social e Profissional. Supervisão in 

loco nos locais de ações de educação tais como: Sistema “S” e demais entidades Ong’s. 

 

Para Hall (1999), avanços na teoria social e nas ciências humanas provocados, 

sobretudo, pelo pensamento de Marx, Freud, Saussure, Foucault, o impacto de movimentos 

sociais, as revoltas estudantis, as lutas pelos direitos civis, os movimentos revolucionários 

e os movimentos pela paz tiveram um efeito desestabilizador sobre as ideias da 

modernidade, particularmente, na maneira de como o sujeito e sua relação com o real são 

pensados. 

 

 

 

 

A subjetividade humana se reorganiza e outras maneiras de se perceber, de perceber 

o real se apresentam. Como parte de um todo, em que se conhecendo essas partes se 

conhecem e se percebe-se como um ser integral. A concepção de sujeito racional, centrado 

no eu, com uma identidade estática cede lugar para uma concepção de sujeito flexível, 

paradoxal em processo de recriação constante em consonância com o mundo atual 

permeado por crises de diversas ordens. 
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Encontramo-nos diante de um extraordinário momento: turbulência nas ideias e nas 

construções intelectuais, fusões de disciplinas, redistribuirão de domínios de saber, 

crescimento do sentimento profundo de incerteza, consciência cada vez mais forte, do 

sujeito humano estar implicado no conhecimento que produz. 

Temos o sentimento acentuado da insuficiência dos velhos métodos científicos 

baseados na compartimentação, na fragmenta - ção, na redução ao simples e ao lógico 

matemático. Temos o sentimento que algo envelheceu irremediavelmente nos métodos que 

conheceram o sucesso, mas que hoje não podem mais responder ao desafio global - 

diversificado, multiplicado – da complexidade. (MORIN, 2003, p. 7) 

 

Nesta nova concepção, aqueles que trabalham com Educação, são instigados a 

pensar em novas maneiras de produzir conhecimento que possibilitem explorar aspectos 

dos fenômenos educativos, até agora, abandonados pelo pensamento moderno. Para isso, é 

necessário estabelecer parcerias teórico-metodológicas que possibilitem construir novos 

olhares.  Segundo Fazenda: “A compreensão do conceito de interdisciplinaridade deve ser 

ampliada, não apenas colocado uma visão simplista, onde o único objetivo seria a 

integração/relação entre as disciplinas. Ela ganha mais sentido no movimento que vai além 

da busca de conexões entre conteúdos, mas visa a interação do aluno – professor, aluno – 

aluno, escola – família etc.” (FAZENDA, 1979). 

 

1.1 Objetivos 

As práticas educativas vivenciadas por meio conhecimentos novos produzido não 

no centro dos territórios disciplinares, mas nas esferas onde se encontra o trabalhador, 

assumindo, dessa forma, características de conhecimento de fronteira. A formação 

educacional do trabalhador está em permanente construção, é com este propósito de 

construir-lhe um uma melhor compreensão e contextualização das disciplinas ministradas 

e, principalmente, pensá-la como atitude pedagógica, para a formação educacional do 

trabalhador comprometida em superar a fragmentação do conhecimento escolar.. 

 

 

 

2 Referencial Teórico 

A abordagem interdisciplinar 
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Entre as abordagens que ganham força a partir da década de 70, pode-se destacar a 

Interdisciplinar. O prefixo Inter desloca a Interdisciplinaridade do centro dos territórios 

disciplinares e a instala nas bordas. Ela está destinada a mover-se nas fronteiras de 

territórios estanques e separados procurando descobrir, brechas e permeabilidades no 

espaço do “entre” que permitam estabelecer novas relações. E fica evidenciado nas 

palavras de JAPIASSU: “O objetivo utópico do interdisciplinar é a unidade do saber” e vai 

mais longe ao reconhecer que a “Interdisciplinaridade não é algo que se ensine ou que se 

aprenda, mas algo que se vive” e considera que “é fundamentalmente uma atitude de 

espírito. Atitude feita de curiosidade, de abertura, de sentido de aventura, de intuição das 

relações existentes entre as coisas e que escapam à observação comum” (JAPIASSÚ, 1979, 

p. 15).  

 

 

Fourez (2001) ressalta que a tentativa apressada de compreender 

Interdisciplinaridade como interação entre duas ou mais disciplinas, não é suficiente para 

explicitá-la. A Interdisciplinaridade apresenta inúmeras facetas que necessitam ser 

exploradas para que os sentidos atribuídos a ela possam ser compreendidos. Para 

(LENOIR, 2001) ela pode ser comparada a uma esponja, que absorve, pouco a pouco, as 

substâncias que encontra, sua metamorfose constante, garante-lhe atualização, 

flexibilização e trânsito entre territórios estanques, no entanto ao assumir configurações 

distintas, não apresenta contornos definidos o que impede defini-la com precisão. 

 

A consulta a diversos autores (LENOIR, 2001; FOURREZ, 2001; FAZENDA, 

2003; SOMMERMAN, 2006) demonstra que a Interdisciplinaridade é uma noção recente 

na cultura ocidental. O questionamento social a respeito do papel desempenhado pela 

Ciência no mundo contemporâneo, a fragmentação do saber e o aumento de disciplinas 

científicas provocaram desconforto nos meios científicos no início do século XX e 

anunciaram a necessidade de haver reformulações na maneira como o conhecimento era 

produzido, organizado e disponibilizado. Pombo (2005) e Santomé (1998), ao analisarem a 

trajetória da Interdisciplinaridade, fazem referência a Ortega y Gasset que em 1930, 

sintonizado com o momento histórico, publicou A Rebelião das Massas, uma crítica 

contundente à fragmentação do conhecimento e à arrogância dos especialistas. 

Os debates a respeito da Interdisciplinaridade, no entanto, se tornaram mais 

presentes na comunidade acadêmica, após a 2ª Guerra Mundial, frutos principalmente do 

impacto causado pela destruição de Hiroxima e Nagasaki e pela descoberta das atrocidades 
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cometidas em campos de concentração. A Ciência Moderna, além da face criativa, revelou 

sua outra face: a destrutiva, urgia repensar o papel que a ela estava desempenhando no 

mundo contemporâneo. Além de promover o desenvolvimento tecnológico, era necessário 

que também se comprometesse com suas consequências. Para isso, as disciplinas 

científicas não poderiam ser mais territórios isolados, produtores de saberes 

incomunicáveis, guiados por regras e éticas próprias. Era necessária uma ligação mais 

explicita e coerente com o contexto e isso seria possível, caso houvesse diálogo entre as 

disciplinas científicas e entre elas e outras formas de conhecimento, como a Arte, Filosofia, 

Religião e Tradição. 

 

Em 1968, os movimentos estudantis na França questionaram as maneiras de 

organização do Ensino Universitário Francês e também explicitaram a insatisfação com a 

fragmentação do conhecimento. Os questionamentos ganharam as ruas e cobravam 

mudanças urgentes. Autores que se dedicam ao estudo e a pesquisa interdisciplinar, 

(FAZENDA, 1979; SANTOMÉ, 1998; SACHOT, 2001) salientam que a década de 70 foi 

um marco no desenvolvimento do pensamento interdisciplinar. Ele ganha força em um 

contexto que precisa rever suas bases de sustentação e para isso necessitava de novas 

referências teóricas. 

Em 1970, foi publicado um documento pelo CERI – Centro de Pesquisa e Inovação 

do Ensino que continha a análise das atividades interdisciplinares de estudos e pesquisa das 

universidades. Esse documento procurou esclarecer as bases do diálogo entre as disciplinas 

científicas. Resultaram desse esforço, tentativas de conceituar Interdisciplinaridade e 

noções próximas como disciplina, multidisciplinaridade e pluridisciplinaridade. Ainda 

nesse ano, ocorreu um seminário organizado pela OCDE (Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) e pelo Ministério da Educação Francês sobre 

Interdisciplinaridade nas universidades, do qual participaram especialistas de renome 

internacional tais como: Leo Apostel, Guy Berger, Guy Michaud, Marcel Boiset, Erich 

Jantsch, Jean Piaget e outros. Estes autores deram continuidade às tentativas anteriores. 

Observa-se, no entanto, que apesar da preocupação em delinear os contornos da 

Interdisciplinaridade, os especialistas envolvidos na publicação do documento e no 

seminário acima citados, não chegaram a um consenso o que possibilitou o surgimento de 

inúmeras conceituações sobre Interdisciplinaridade e suas implicações para produção de 

um conhecimento científico capaz de atender às demandas sociais. 

Santomé (1998) salienta que as disciplinas podem se agrupar por inúmeros 

critérios: disciplinas de orientação teórica ou prática; disciplinas de uma mesma área do 
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conhecimento: humanas, exatas e biológicas e etc. Ao se tentar analisar as possíveis 

interações entre as disciplinas constata-se que não existe somente um tipo de interação e 

que os intercâmbios podem ser produzidos por inúmeros fatores. Entre eles podem ser 

destacados: espaciais, temporais, econômicos, demográficos, sociais, epistemológicos. 

Sendo as relações entre as disciplinas de diferentes ordens, podem propiciar 

diferentes níveis de Interdisciplinaridade. Para exemplificar, pode-se retomar Santomé 

(1998) que refere-se a Boisot para quem há três formas de Interdisciplinaridade: a Linear 

na qual as leis de uma disciplina são tomadas para explicar fenômenos de outra; a 

Estrutural quando as interações entre as disciplinas favoreçam a criação de novas leis que 

possibilitam o surgimento de uma nova disciplina; a Restritiva, quando as disciplinas 

colaboram na resolução de um problema específico ou na consecução de um projeto e não 

são obrigatoriamente afetadas pelo novo conhecimento produzido. 

 

O debate sobre Interdisciplinaridade iniciado no meio científico, segundo Lenoir, 

Geoffroy e Hasni (2001), ultrapassou seus muros e expandiu-se para outros contextos 

como o educacional, o profissional e o prático. Nesses cenários, emergiram questões que 

não se preocupavam somente com a integração das disciplinas, mas também com as 

consequências e os produtos dessa integração. 

Este debate articulou-se com base em três eixos. O primeiro pode ser caracterizado 

como uma interrogação epistemológica que consistiu em dar continuidade à exploração das 

fronteiras das disciplinas científicas, procurando novas maneiras de organizar os saberes 

científicos.  

O segundo explicita-se como um questionamento social que ultrapassou a 

organização das disciplinas e colocou em pauta a maneira como o ser humano está no 

mundo. Nesse contexto, a integração dos saberes disciplinares é vista como uma 

contribuição para a maior compreensão e resolução dos problemas do mundo 

contemporâneo caracterizados pela sua extrema complexidade. 

 O terceiro eixo, localiza-se uma ligação com as atividades profissionais cotidianas 

que se refere às necessidades das Sociedades Industriais, e ao fenômeno da Globalização. 

Lenoir (2001), com o intuito de ampliar as possibilidades de compreensão da 

Interdisciplinaridade, buscou analisá-la articulada aos contextos culturais nos quais ela tem 

se desenvolvido. Inicialmente, destingiu duas lógicas que dão suporte a diferentes 

configurações. A primeira delas, fortemente marcada por preocupações críticas e 

epistemológicas, diz respeito aos países de língua francesa. Esta lógica está ancorada em 

uma concepção de sociedade e de Educação que prioriza o desenvolvimento da razão. Esta 
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concepção resulta do desenvolvimento do pensamento racional iluminista a partir do qual o 

Estado Francês foi fundado. Importa, mais, questionar o sentido do saber do que discutir 

para que ele serve. Ela se traduz em uma Interdisciplinaridade Acadêmica que investiga o 

sentido que ela assume buscando uma síntese conceitual de Interdisciplinaridade. 

A segunda concepção é mais pragmática e operacional, caracteriza a pesquisa 

interdisciplinar realizada na América do Norte de origem anglo-saxônica. A questão 

central não é o saber, mas a funcionalidade. Importa formar sujeitos que participem das 

atividades e do progresso social. Os valores religiosos puritanos evidenciam a importância 

do trabalho. Longe de considerar a Cultura e a Ciência um fim nelas mesmo, valoriza os 

conhecimentos que podem se tornar úteis. Exprime-se como uma Interdisciplinaridade de 

Projetos ao investigar respostas operacionais para as questões que emergem do contexto 

social. 

Lenoir aponta, também, para uma terceira lógica, a brasileira que, segundo o autor, 

ainda necessita ser mais bem investigada. Considera que a concepção de 

Interdisciplinaridade hegemônica no Brasil aproxima-se de uma abordagem 

fenomenológica; busca compreender o sujeito imerso em práticas e experiências e os 

sentidos que elas adquirem para ele. O olhar dirige-se para a subjetividade e para a 

intersubjetividade. Caracteriza-se como uma Interdisciplinaridade Introspectiva. Investiga 

respostas para questões propostas pelos sujeitos. 

É possível observar que nos países de língua francesa o debate e as pesquisas a 

respeito de Interdisciplinaridade comprometeram-se, preferencialmente, com a exploração 

das bordas das disciplinas e dos sentidos e consequências desse tipo de conhecimento, 

enquanto os países de língua inglesa dedicaram-se com explorar, sobretudo, os aspectos 

funcionais da Interdisciplinaridade. A Interdisciplinaridade desenvolvida no Brasil parece 

anunciar um quarto eixo que Lenoir denomina de Interdisciplinaridade Introspectiva que 

enfatiza o papel do sujeito na produção de conhecimento. 

 

Fourez (2001) permite olhar para a Interdisciplinaridade de outro lugar. Ele realça 

que para se compreender o papel que a Interdisciplinaridade assume na contemporaneidade 

é fundamental repensar a noção de disciplina, de saber disciplinar. Para o autor, a 

organização do saber em disciplinas é uma invenção cultural de grande importância, pode 

ser considerada a versão intelectual da divisão do trabalho. As disciplinas científicas 

distinguem-se como modos historicamente organizados de produzir representações do 

mundo e colocá-las a prova. Nascem quando uma comunidade científica se organiza em 
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torno de projetos precisos e normatiza sua maneira de produzir e de comunicar os 

resultados. 

 

 

 

Os conhecimentos produzidos no interior de uma disciplina científica, embora 

produzidos de maneira sistemática com base em princípios científicos, fazem parte dos 

conhecimentos representativos e, portanto são uma construção humana artificial que a 

despeito de terem por base o real, não se constituem no real. Uma disciplina científica olha 

para o real com lentes construídas, a partir de suas tradições, no interior de seus Territórios, 

o que a impede de abarcar a realidade levando em conta seu contexto e sua complexidade. 

Uma abordagem interdisciplinar, por sua vez, procura construir sob medida uma 

perspectiva apropriada à singularidade da situação. Para isso, não rejeita os conhecimentos 

disciplinares especializados, pelo contrário, leva-os em conta e os articula para construir 

respostas específicas para cada situação. A esse movimento de reorganizar saberes 

disciplinares para adaptá-los a situações singulares, Fourez denomina de construção de 

Ilhas de Racionalidade.  

Nessa perspectiva, um pensar interdisciplinar requer antes de tudo uma atitude, 

assim como os grandes pensadores tais como: Marx, Freud, Saussure, Foucault, tiveram ao 

escrever os seus artigos, buscando atingir e promover a reflexão sobre a utilização 

desmedida da racionalidade cientifica em nome poder massificante do capitalismo, 

chegando a destruição humana como foi o caso de Hiroxima Nagasaki, como também nos 

campos de concentração na Alemanha.    Provocando a necessidade de intensificar o 

estudo das margens que separam as disciplinas e assim encontrando grandes áreas de 

interesse e pesquisa, e a sua utilização em benefício de toda a sociedade. 

 Como um rizoma:   "Rizoma é a extensão do caule que une sucessivos brotos. Nas 

epífitas é a parte rasteira que cresce horizontalmente no substrato. Ele pode ser bem 

extenso e semelhante a um arame ou bem curto, quase invisível. Dele partem o caule, 

pseudobulbos e raízes. Na espécie de Zygopetalum maxillare, quase sempre associada a 

uma samambaiaçu, o comprimento do rizoma entre os pseudobulbos pode variar. Elas 

produzem pequenos pseudobulbos seguidos por um longo trecho de rizomas e em seguida 

outro pequeno pseudobulbo, até alcançar a coroa da samambaiaçu na qual forma feixes e a 

floração aparece. Nas espécies terrestres o rizoma pode estar no subsolo ou na superfície 

do solo."   Assim fazendo uma analogia com o rizoma, a interdisciplinaridade ocorre, em 

pequenas discussões, estudos e pesquisas a partir das bordas das disciplinas, alcançando 
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um número cada vez maior de educadores e educandos, possibilitando um crescimento 

intelectual e profissional, partindo sempre de uma atitude pedagógica por meio da 

interdisciplinaridade.     

 

 A pesquisa interdisciplinar, ao contrário da disciplinar que coloca os problemas em 

função das disciplinas, encontra seus critérios de pertinência no contexto preciso da 

situação em questão. Ela não lida com as situações a partir de generalizações, construídas 

no contexto do paradigma disciplinar, mas procura estudá-las em sua singularidade. 

 

A Interdisciplinaridade para fomentar a formação educacional do trabalhador 

Brasileiro 

 

Para que se possa situar a Interdisciplinaridade no contexto educacional, é 

fundamental uma distinção entre disciplina científica e escolar. Como foi salientado 

anteriormente, uma disciplina científica refere-se a um tipo de conhecimento 

sistematizado, com base em princípios científicos. 

As disciplinas escolares, no que diz respeito, principalmente, ao Ensino 

Fundamental e Médio, não têm como objetivo primeiro produzir conhecimentos, mas sim 

de possibilitar que os alunos se apropriem do que Sacristán (2002) define como “cultura 

valiosa” da qual fazem parte os conhecimentos representativos produzidos pelas disciplinas 

científicas. Segundo Lenoir, (2004) a Interdisciplinaridade científica tem como objeto as 

disciplinas científicas e por finalidade: a produção de novos saberes em respostas às 

demandas sociais do mundo do trabalho, enquanto a Interdisciplinaridade escolar tem 

como objeto as disciplinas escolares e por finalidade: a difusão do saberes produzidos 

pelas disciplinas científicas e a formação de atores sociais. 

Numa compreensão mais restrita, a aprendizagem é vista meramente como 

necessidade natural, desprovida de seu caráter cultural e cognitivo. O papel do ensino fica 

dissolvido, reduzindo a possibilidade de desenvolvimento pleno dos indivíduos já que 

crianças e jovens acabam submetidos a um currículo de noções “mínimas” e obrigados a 

aceitar uma escola enfraquecida de conteúdos significativos (LIBÂNEO, 2013, p.59). 

Verifica-se, pois, que as políticas educacionais recomendadas pelos organismos 

internacionais subordinam-se aos programas sociais de combate à pobreza. A educação 

enquanto necessidade básica baseada em conteúdos mínimos constitui-se em condição para 

melhorar a produtividade da população pobre (como força de trabalho), o que significa 

incluir os pobres no sistema econômico (ao menos por meio do emprego), no mercado de 
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consumo (como consumidores) e no exercício da cidadania (como sujeitos comportados). 

(idem, p.56). 

 

Para que se possa situar a Interdisciplinaridade no contexto educacional, é 

fundamental uma distinção entre disciplina científica e escolar. Como foi salientado 

anteriormente, uma disciplina científica refere-se a um tipo de conhecimento 

sistematizado, com base em princípios científicos. 

As disciplinas escolares, no que diz respeito, principalmente, ao Ensino 

Fundamental e Médio, não têm como objetivo primeiro produzir conhecimentos, mas sim 

de possibilitar que os alunos se apropriem do que Sacristán (2002) define como “cultura 

valiosa” da qual fazem parte os conhecimentos representativos produzidos pelas disciplinas 

científicas. Segundo Lenoir, (2004) a Interdisciplinaridade científica tem como objeto as 

disciplinas científicas e por finalidade: a produção de novos saberes em respostas às 

demandas sociais, enquanto a Interdisciplinaridade escolar tem como objeto as disciplinas 

escolares e por finalidade: a difusão do saberes produzidos pelas disciplinas científicas e a 

formação de atores sociais. 

Ao se tentar mapear a Interdisciplinaridade no campo educacional, novamente são 

localizadas inúmeras perspectivas entre elas: a social, a científica e a técnica. Lenoir, 

Geoffroy, Hasni (2001), referem-se a autores como Morin que enfatiza a perspectiva 

social, Piaget que explora a perspectiva científica. Quanto à terceira perspectiva, a técnica, 

para os autores, é mais difícil vê-la conceituada, na medida em que se apresenta na maioria 

das vezes aplicada em Educação. 

Lenoir (2001) procurou compreender como a Interdisciplinaridade se apresenta no 

Brasil em função disso, descreveu o que denominou de lógica brasileira a qual busca 

compreender o sujeito imerso em suas práticas e experiências e os sentidos que elas 

adquirem para ele. O diálogo com Fazenda (1994) permite aprofundar a compreensão do 

percurso realizado pela Interdisciplinaridade no contexto educacional brasileiro. Segundo a 

autora, ela passa a ser discutida com mais ênfase no território nacional, no final da década 

de 60. Na década de 70, encontramos as primeiras produções significativas a respeito do 

tema. Podemos destacar Japiassu (1976) e Fazenda (1979). Os dois autores dedicaram-se, 

preferencialmente, à conceituação de Interdisciplinaridade. Fazenda refere-se a este 

período como a busca de uma explicitação filosófica. 

 

Na década de 80, segundo Fazenda (1994) constatou-se que com base em quadros 

teóricos organizados a priori era quase impossível propor práticas interdisciplinares. Ações 
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apoiadas somente em princípios teóricos não atendiam às necessidades dos contextos 

educacionais, a realidade resistia a modelos pré- concebidos. As práticas que apresentavam 

algumas características consideradas interdisciplinares passaram a ser investigadas e foi 

possível ter maior clareza de como os professores articulavam os saberes disciplinares, 

pedagógicos e experienciais para tecer suas ações pedagógicas. Nesta década, procurou-se 

traçar o perfil de um professor com uma atitude interdisciplinar, levando em conta os 

registros feitos por professores, as análises de suas histórias de vida e de suas práticas 

intuitivas. Este período foi considerado pela autora como a busca de uma diretriz 

sociológica. 

 

Na década de 90, Fazenda (1994) salienta que a proliferação de práticas intuitivas e 

de projetos interdisciplinares desafiou os pesquisadores a explicitar o caminho percorrido 

pela Interdisciplinaridade na escola, buscando extrair desses projetos e práticas, princípios 

teóricos fundamentais para a compreensão e o exercício da Interdisciplinaridade. Neste 

período, buscou-se uma diretriz antropológica. 

 

Rumo a atitude interdisciplinar para a formação educacional do trabalhador 

 

Como foi salientado, a “Interdisciplinaridade não se ensina, apenas vive-se, exerce-

se e por isso exige uma pedagogia, a da comunicação” Ivani Fazenda (1979). Mas surge 

como possibilidade de enriquecer e ultrapassar a integração dos elementos do 

conhecimento. E não pode ser entendida como conceito e sim como ação, que precisa ser 

exercida, não possui um sentido único estático, mas dinâmico, vivo, posto em prática, com 

atitude pedagógica. 

O processo interdisciplinar desempenha um papel decisivo para dar corpo ao sonho 

de fundar uma obra de educação à luz da sabedoria, da coragem e da humildade. A relação 

entre autonomia intelectual e interdisciplinaridade é imediata. A interdisciplinaridade deve 

ser entendida como conceito correlato ao de autonomia intelectual e moral. Nesse sentido a 

interdisciplinaridade serve-se mais do construtivismo do que serve a ele. O construtivismo 

é uma teoria da aprendizagem que entende o conhecimento como fruto da interação entre o 

sujeito e o meio. Nessa teoria o papel do sujeito é primordial na construção do 

conhecimento. Portanto, o construtivismo tem tudo a ver com a interdisciplinaridade. Na 

teoria do conhecimento de Piaget o sujeito não é alguém que espera que o conhecimento 

seja transmitido a ele por um "ato de benevolência". 

3260



 

"É um sujeito que aprende basicamente através de suas próprias ações sobre os 

objetos do mundo, que constrói suas próprias categorias de pensamento ao mesmo tempo 

que organiza seu mundo" (FERREIRO Emília & Ana TEBEROSKY, 1985:26).  

 

O conceito de interdisciplinaridade não é unívoco. Ele também está sujeito ao 

conflito de interpretações. Apesar do seu enorme desenvolvimento, entre nós, ele ainda não 

se firmou como um novo paradigma. Inclusive porque, para alguns, a interdisciplinaridade 

não passa de uma atitude epistemológica. Portanto, não se trataria de um novo paradigma 

científico. Apesar da preocupação crescente com a interdisciplinaridade, estão surgindo 

sempre novas disciplinas e a especialização caminha a passos largos. Talvez isso venha a 

exigir cada vez mais uma atitude interdisciplinar, dando razão aqueles que defendem a 

interdisciplinaridade apenas como atitude.  

Os marxistas, insistindo no papel da historicidade, reafirmam sua clássica teoria, 

resumida por Lucien Goldman (1979:5-6) em três teses:  

1ª nunca há pontos de partida absolutamente certos, nem problemas definitivamente 

resolvidos;  

2ª o pensamento nunca avança em linha reta, pois toda verdade parcial só assume 

sua verdadeira significação por seu lugar no conjunto, da mesma forma que o conjunto só 

pode ser conhecido pelo progresso no conhecimento das verdades parciais;  

3ª a marcha do conhecimento aparece como uma perpétua oscilação entre as partes 

e o todo, que se devem esclarecer mutuamente.  

Partindo dessas teses, a interdisciplinaridade não atingiria a sua finalidade de 

integrar as ciências, já que a dinâmica delas próprias implica em momentos diferentes de 

integração e desintegração, de "ordem-desordem" na expressão de Edgar Morin. Sem esse 

movimento não haveria progresso das ciências. Gusdorf prefaciando Japiassú (1976:7) 

afirma que "o mundo em que vivemos padece de uma doença muito grave, como 

diariamente atesta a imprensa..." A interdisciplinaridade seria, então, a cura para a 

"patologia do saber". Não creio nessa perspectiva necrófica das ciências e nesse 

pessimismo epistemológico. 

A interdisciplinaridade para se firmar como atitude e método, não pode entrar em 

cena como tamanha dramaticidade. O mundo não é apenas "solidão, fragmentação, 

deterioração, caminho para a morte" como quer nos fazer crer o pessimismo existencialista 

(Kirkegaard e Heidegger). Há sim uma ordem-desordem (Morin), um processo dialético no 

qual as noções de tensão, fragmentação, conflito, finitude, desequilíbrio, etc. estão 

interligadas às noções de alegria, amor, progresso, satisfação, desejo etc.  
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 Entre uma visão que enxerga a fragmentação como patologia do saber e outra que 

fica na simples descrição epistêmica dos processos de construção do conhecimento, prefiro 

ficar com o construtivismo crítico de Paulo Freire, que entende o conhecimento como um 

processo de construção e reconstrução do mundo. Uma visão dialética da 

interdisciplinaridade, pode ser muito útil no trabalho pedagógico, porque ela nos aponta 

sua verdadeira natureza, nos mostra os seus obstáculos sem nos fazer cair em ilusões 

idealistas, "fantasmagorias" como disse Marx em sua famosa Ideologia Alemã. 

A interdisciplinaridade permite a nós educadores enxergarmos o homem sobre uma 

visão holística, integral, reconhecendo os seus saberes individuais, coletivos, sua 

heterogeneidade, seus hábitos, costumes, culturas e políticas e assim conhecendo as suas 

partes, para então enxergar como um todo. E assim ela alcança os territórios que demarcam 

as fronteiras de cada disciplina possibilitando a junção do conhecimento, despertando um 

vasto saber pouco explorado em virtude do distanciamento mantido por questões 

meramente conservadoras e individualistas dos (currículos e disciplinas) sob o ponto de 

vista acadêmico defendido por séculos  e que hoje por meio da atitude interdisciplinar nos 

enriquecem e nos permitem comtemplar a vastidão de conhecimentos decorrentes desses 

encaixes perfeitos como um quebra cabeças, por meio das práticas educativas torna-se 

relevante abordar sua globalidade e evitar os reducionismos, concebendo a pedagogia 

como principal ciência da educação, enfatizando que a educação possui uma relação 

intrínseca com o sistema político-ideológico.  

Podendo até a partir de uma disciplina de língua portuguesa contextualizar tal 

disciplina e incorporar a ela cursos técnicos diferenciados obtendo uma compreensão de 

sua utilização para a sua formação educacional do trabalhador:  Utilizando a linguagem e a 

Comunicação como território comum a diferentes formações tais como: Enfermagem, 

Prótese Dentária, Radiologia, Transações Imobiliárias e Estética. 

 

   

3 Procedimentos Metodológicos 

Este trabalho visa mapear a Interdisciplinaridade no campo educacional, nos cursos 
técnicos profissionalizantes por meio das perspectivas: a social, a científica e a técnica. 
Lenoir, Geoffroy, Hasni (2001), referem-se a autores como Morin que enfatiza a 
perspectiva social, Piaget que explora a perspectiva científica. Quanto à terceira 
perspectiva, a técnica, para os autores, é mais difícil vê-la conceituada, na medida em que 
se apresenta na maioria das vezes aplicada em Educação. A interdisciplinaridade permite a 
nós educadores enxergarmos o homem sobre uma visão holística, integral, reconhecendo 
os seus saberes individuais, coletivos, sua heterogeneidade, seus hábitos, costumes, 
culturas e políticas e assim conhecendo as suas partes, para então enxergar como um todo.   
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E assim ela alcança os territórios que demarcam as fronteiras de cada disciplina 
possibilitando a junção do conhecimento, despertando um vasto saber pouco explorado em 
virtude do distanciamento mantido por questões meramente conservadoras e 
individualistas dos (currículos e disciplinas) sob o ponto de vista acadêmico defendido por 
séculos  e que hoje por meio da atitude interdisciplinar nos enriquecem e nos permitem 
comtemplar a vastidão de conhecimentos decorrentes desses encaixes perfeitos como um 
quebra cabeças, por meio das práticas educativas torna-se relevante abordar sua 
globalidade e evitar os reducionismos, concebendo a pedagogia como principal ciência da 
educação, enfatizando que a educação possui uma relação intrínseca com o sistema 
político-ideológico.  
 

4 Resultados 

A partir de uma disciplina de língua portuguesa contextualizar tal disciplina e 
incorporar a ela cursos técnicos diferenciados obtendo uma compreensão de sua utilização 
para a sua formação educacional do trabalhador:  Utilizando a linguagem e a Comunicação 
como território comum a diferentes formações tais como: Enfermagem, Prótese Dentária, 
Radiologia, Transações Imobiliárias e Estética. Envolvendo os conhecimentos cognitivos 
adquiridos, seus saberes de mundo, enfocando que por meio da linguagem que o homem se 
comunica, tem acesso a diferentes informações, apresenta e defende seus pontos de vista e 
produz conhecimentos. A importância do domínio da linguagem empregada nas diversas 
áreas de formação educacional do trabalhador.  E assim nós educadores, devemos nos 
pautar na utilização de práticas educativas atraentes que fomentem a socialização, os 
despertar na construção do conhecimento a partir de sua várias interpretações de mundo, 
que permitam um novo olhar com atitude indisciplinar, fazendo com que tenhamos um 
pensamento autônomo, critico – social, uma nova visão de mundo e a percepção holística 
do conhecimento, e da forma como se comunica as relações da arte, pesquisa e da política, 
ao ponto de entendermos o nosso de ponto de mutação e a interdisciplinaridade que se 
pode trabalhar na escola e na vida.  

 
5 Conclusões ou Considerações Finais 

Com vista a alcançar uma nova visão de mundo, a qual estabelece relação das 

partes com o todo do mundo. Dos processos de convivência e interação que é o nosso 

desafio enquanto professores, educadores e gestores em combater a concepção e visão 

fragmentada do conhecimento praticado na escola. Já defendido por grandes autores como 

John Dewey: “a escola não é instrumentalização neura, e sim eminentemente política. As 

tendências que  dominam e abafam as vozes e aspirações dos estudantes  e as escolas que 

estão ligadas a estas correntes reproduzem as relações na raça, gênero e classes”, nas 

aulas ainda investigamos as implicações e impactos como forma de uma mudança, a partir 

da observação dos principais problemas visíveis como a destruição  do meio ambiente,  

desigualdades sociais, falta de acesso à cultura, decorrentes da utilização de políticas 

neoliberais que impõe o capitalismo perverso, gerando o individualismo, a falta de ética, 

3263



 

fruto das instituições  que permeiam valores distorcidos como o conflito   de gênero, raça e 

classes. José Carlos Libâneo cita que: “a escola possui uma função primordial que é 

ensinar com o compromisso político e ético, garantindo a aquisição do saber, 

sistematizado com a concepção pedagógica”. 

E assim nós educadores, devemos nos pautar na utilização de práticas educativas 

atraentes que fomentem a socialização, os despertar na construção do conhecimento a 

partir de sua várias interpretações de mundo, que permitam um novo olhar com atitude 

indisciplinar, fazendo com que tenhamos um pensamento autônomo, critico – social, uma 

nova visão de mundo e a percepção holística do conhecimento, e da forma como se 

comunica as relações da arte, pesquisa e da política, ao ponto de entendermos o nosso de 

ponto de mutação e a interdisciplinaridade que se pode trabalhar na escola e na vida.  
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Transações Imobiliárias: 

 

 

Técnico em Prótese Dentária: 
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Técnico em Radiologia: 

 

 

 

Técnico em Estetica: 
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Técnico em Enfermagem: 
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Resumo 

A educação no Brasil há décadas é marcada pelo agravamento da disputa entre o capital 
e o trabalho, decorrência da sociedade de classes e que influencia diretamente na 
desigualdade de acesso ao ensino superior público. Esta decorrência é materializada na 
educação elitista e de privilégios sociais. Isso se evidencia quando a classe privilegiada 
economicamente se organiza em defesa desta “nova política liberal meritocrática” de 
acesso ao Ensino Superior, colocando-se em disputa com as lutas em prol da defesa das 
ações afirmativas (sociais e raciais). Por outro lado, estudantes que lutam para 
consolidarem os avanços da inclusão social no espaço acadêmico para além do ingresso, 
da permanência e da conclusão. Os avanços evidenciados por meio do Plano de 
Restruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e da Lei nº 12.711, 
conhecida como a Lei de Cotas ajudaram no acesso à educação pública, em nível 
superior, gratuita e de qualidade. Contudo, nos dias atuais, evidencia-se o retorno de 
preceitos conservadores na educação, impedindo que os mais pobres tenham acesso à 
esse grau de ensino. Objetiva-se analisar os dados de acesso à graduação da UFRJ 
realizados em 2018, mais especificamente no Instituto de História da UFRJ, nosso 
campo de pesquisa. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com análise documental e 
enfoque qualitativo. É evidente que apesar do aumento do acesso dos jovens mais 
pobres ao Ensino Superior, ainda não foi possível equilibrar proporcionalmente os 
diferentes grupos sociais. Dificuldade que tende a aumentar uma vez que estamos diante 
de um período marcado por transformações radicais, de perspectivas retrógradas e de 
perda de direitos sociais e trabalhistas. O direito à educação faz parte do conceito de 
cidadania, e principalmente a Educação Superior, pois possui um papel de oportunizar a 
todos igual participação nos espaços sociais. Desta forma, é possível destacar a 
importância das ações afirmativas como políticas compensatórias e decisivas para a 
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materialização do projeto democrático na luta contra todo tipo de opressão. A realidade 
tem nos mostrado que é tempo de lutar contra o corte de gastos sociais, inclusive os da 
educação o que se caracterizará, sem dúvida em um processo de exclusão social, já que 
uma política pública sem recursos financeiros não se sustenta. Conclui-se que ampliar 
recursos financeiros atrelados a outras políticas torna-se fundamental estratégia para 
que, na universidade pública, todos os estudantes sejam reconhecidos nas suas 
particularidades, num esforço coletivo em prol da garantia das políticas de acesso, de 
permanência e de conclusão tendo em vista a formação para emancipação humana com 
dignidade e plena inclusão social. 
 
Palavras-chave: Ações Afirmativas. Inclusão Social. UFRJ 

 

 

1 Introdução  

A educação no Brasil é marcada pelo agravamento da disputa entre o capital 

e social, decorrência da sociedade de classes que influencia diretamente na desigualdade 

de acesso ao ensino superior público. Nestes últimos anos, no Brasil, agravou-se todo 

contexto em torno da Educação Superior, que já possuía um carácter favorável aos 

empresários, conforme assinalada no Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2015). 

Atualmente, pode-se constatar uma política que incentiva a ampliação da privatização 

para além do financiamento, o ranqueando, o uso do fundo público para a iniciativa 

privada, além da atual ideia acerca do “contingenciamento” divulgado pelo atual 

governo, que estabelece cortes significativos nas universidades federais, principalmente 

na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que tem, nos últimos anos, optado 

por políticas de assistência estudantil como as cotas sociais e raciais.  

Estes atos são decorrentes da materialização e perpetuação de um modelo de 

educação elitista e de privilégios sociais presentes na sociedade brasileira. Isso se 

evidencia quando a burguesia se organiza em defesa da “política liberal meritocrática” 

de acesso ao Ensino Superior em disputa com as lutas em prol da defesa das ações 

afirmativas (sociais e raciais), como a dos estudantes que lutam para que se consolidem 

os processos da inclusão social no espaço acadêmico para além do ingresso, levando em 

consideração, também, a luta em prol da permanência e da conclusão nos cursos de 

graduação. 

Pode se considerar um avanço as iniciativas que ocorreram nos últimos anos 

como o Plano de Restruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), o 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a adesão por meio do Sistema de Seleção 
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Unificada (Sisu) e, a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) que combinadas, ajudaram no 

processo de ampliação do acesso à Educação Superior, porém, consideradas todas as 

contradições no que se refere a ideia da educação pública, gratuita e de qualidade. Além 

disso, destaca-se o fato de que esse nível de ensino no Brasil esteve, historicamente, 

destinado às classes dominantes mantendo excluídos desse grau de ensino a classe 

trabalhadora. 

Esta reparação histórica, também contribui diretamente na luta pela 

universalização do acesso à Educação Superior pública e gratuita, com garantia de 

permanência. Por outro lado, esta “política meritocrática” de acesso ao ensino superior, 

coloca em risco todas as conquistas e reconhecimentos sociais já garantidos. A luta 

contra todo tipo de opressão, seja pela fundamentação dos traços neoliberais, seja pelo 

estado de investigação e conservadorismo instalado, demonstram a necessidade de 

recomposição das entidades educacionais na defesa da educação pública, gratuita, laica, 

democrática e de qualidade socialmente referenciada. 

Assim, tem sido evidenciado ultimamente, que o Ministério da Educação 

(MEC), por meio de um discurso e ações autoritárias tem se esforçado em redirecionar 

as políticas públicas que até então, contribuíam para o acesso, permanência e conclusão 

no Ensino Superior, provocando que estudantes que historicamente estiveram excluídos 

desse grau de ensino, estejam perdendo seus direitos devido às politicas liberal 

meritocrática, somadas ao autoritarismo e a defesa dos interesses da burguesia.  

A luta pela universalização do acesso à educação superior pública e gratuita, 

com garantia de permanência, e pela efetivação e continuidade destas políticas públicas, 

se depara frente as reformas neoliberais de caráter excludente, pragmático e imediatista.  

Conclui-se, que essa política liberal meritocrátrica ameaça diretamente as 

políticas públicas implementadas na UFRJ, colocando em risco as ações afirmativas e a 

autonomia universitária. Defendemos uma educação pública, gratuita e de qualidade, 

indispensável à formação do sujeito emancipado com direito ao conhecimento e não 

apenas à aprendizagem, como defendem os organismos internacionais. 

Diante disso, objetiva-se analisar o acesso aos cursos de graduação da UFRJ 

realizados em 2018 e sua efetividade dentro das políticas públicas de inclusão social, e 

consequentemente, das ações afirmativas (sociais e raciais), frente a “política liberal 

meritocrática”. Compreender e pesquisar as políticas de inclusão social e ações 

afirmativas no Brasil como um recurso fundamental na inclusão dos estudantes 
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desfavorecidos na universidade pública, tendo como referência o Instituto de História da 

UFRJ. Além de detalhar, cronologicamente, os avanços, desafios e lutas pelas políticas 

de inclusão social e ações afirmativas frente a política liberal meritocrática.  Enfim, 

enfrentar as políticas neoliberais de cortes sociais frente a política de inclusão social e 

das ações afirmativas nos cursos de graduação das universidades públicas como um 

direito conquistado.  

 

2 Referencial Teórico 

Desde o final da década de 1980, representantes de alguns países centrais do 

capitalismo, dentre eles os Estados Unidos e Inglaterra, reuniram-se em Washington 

com emissários do Banco Mundial (BM), do Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para definirem as reformas 

econômicas a serem realizadas nos diferentes países. Este encontro ficou conhecido 

como Consenso de Washington, visto como uma “solução” para essa crise econômica. 

O resultado foi a implementação e divulgação de um “receituário neoliberal” adotado 

como “pensamento único”, com propostas que eram vistas como a “solução 

modernizadora” no processo de reestruturação dos Estados capitalistas.  

No Brasil, nos anos de 1990, no governo do então presidente Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) ocorreu a reforma do Estado por meio do Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado de 1995 (BRASIL, 1995), quando teve início o 

processo regressivo no que tange aos direitos sociais conquistados e declarados na 

Constituição Federal de 1988. Essa desconstrução do Estado brasileiro no que se 

refere ao desmonte das políticas sociais resultou das orientações/determinações dos 

organismos internacionais que com o apoio amplo da burguesia brasileira implementa 

essa reforma que, do nosso ponto de vista representou, na verdade, uma 

contrarreforma3 uma vez que prevaleceu a concepção burguesa de Estado. 

Desenhadas por essa filosofia neoliberal do passado, o atual governo também 

está alinhado com uma “política liberal meritocrática” como uma retomada de 

                                                                 
3 Para Fernandes (2006), a burguesia, na ânsia de se manter como classe dominante, implementa a 
contrarrevolu ção burguesa e contrarreforma. A burguesia em determinado momento histórico, realiza uma 
forma contrarrevolu cionária para manter status quo que impede a verdadeira revolu ção, pautada nos 
interesses da classe trabalhadora.  
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decisões na atuação do Estado brasileiro, que se baseia numa gestão pública fundada 

em novos parâmetros de austeridade e contigenciamento, principalmente da área 

educacional. A situação se agrava, pois a atual conjuntura se apresenta de forma 

opressora e intolerante, que norteia para um aprofundamento da transformação da 

educação com elementos autoritários e de controle, e consecutivamente como 

sucateamento das universidades públicas.  

Destarte, como parte determinante desses processos, as contrarreformas 

impetradas pelo Estado capitalista brasileiro à educação, através de medidas de 

austeridade, visam o desmantelamento, a desregulamentação e o direcionamento da 

educação pública, principalmente da educação superior, para atender aos interesses 

mercantis. Essa concepção vinculada à lógica de mercado limita e restringe o processo 

educacional apenas a uma perspectiva para atender a necessidade do capital de 

formação de “mão de obra” em detrimento das diversas potencialidades que o ser 

humano pode desenvolver pelo processo educacional. À vista disso, a análise das 

políticas públicas para a Educação Superior indica uma colaboração governamental para 

o avanço da iniciativa privada, em detrimento ao público, que é marcado por redução de 

recursos e possui uma autonomia regulada.  

Ao promover o discurso social, Souza (2006, p. 26) resume que a política 

pública é o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo 

em ação” e que as “políticas públicas, após desenhadas e formuladas, desdobram-se em 

planos, programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisa”. É 

importante frisar que a luta pelo poder e por recursos entre grupos sociais é o cerne da 

formulação de políticas públicas. Essa luta é mediada por instituições políticas e 

econômicas que levam as políticas públicas para certa direção e privilegiam alguns 

grupos em detrimento de outros.  

Apesar dos contratempos, não se pode ignorar os avanços da “reforma” 

proposta no governo Lula da Silva apresentada ao Congresso via o Projeto de Lei nº 

3.6274, conhecido como a “política de cotas”,  que previa a reserva de vagas em 

50% para estudantes egressos de escolas públicas nas Universidades Federais, com 

vagas específicas para pretos, pardos e indígenas, com base na representação 

                                                                 
4
 O referido PL foi apensado ao PL nº 73/99 e a outros PLs, que no ano de 2012 foram transformados na 

Lei Ordinária nº 12.711/2012.  
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proporcional das etnias nas unidades da Federação, de acordo com último censo da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 2004a). 

Mediante a Medida Provisória nº 213/20045, que instituiu o Programa 

Universidade Para Todos (PROUNI), passou a destinar bolsas em Universidades 

privadas para estudantes egressos do Ensino Médio na rede pública ou particular na 

condição de bolsista integral, matriculados em instituições de ensino superior 

privadas, para estudantes autodeclarados pretos, pardos e índios e para pessoas com 

deficiência (BRASIL, 2004b). 

Dentro da mesma linha da lógica de ampliação de vagas nas Universidades 

Federais, por meio do Decreto nº 6.096/2007 se criou o Programa de Apoio ao Plano 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que tem por 

objetivo explícito no Art. 1º “criar condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades 

federais” (BRASIL, 2007). Apesar do Programa proclamar a retomada do 

crescimento do Ensino Superior público em todo o país, em prol da justiça social,  o 

orçamento muitas das vezes não são suficientes para a referida expansão. Desse 

modo, a qualidade das funções que a universidade deve desempenhar é muitas das 

vezes comprometido, “precarizando o trabalho docente, além de rebaixar a qualidade 

de formação atualmente aferida para as universidades federais” (MANCEBO, 2009, 

p.22). 

Em relação a esta perspectiva, vincula-se a permanência do estudante na 

educação superior associado a investimento na assistência estudantil. Alinha-se a este 

tipo de interpretação, a Constituição Federal de 1988, que demarca a assistência social 

como direito do cidadão e dever do Estado, que por diversas vezes, não atendeu aos 

interesses públicos. Portanto, as políticas públicas foram gradativamente sendo 

influenciadas por movimentos sociais e forças populares, a desencadear ações 

institucionais, de criação de programas sociais, tal como o Plano Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), aprovado pela Associação Nacional dos Dirigentes 

                                                                 
5 Em 2005 foi convertido na Lei nº 11.096.  
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das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), em julho de 2007.  

Este movimento acerca de implantar o Plano Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES), homologado através da Portaria Normativa nº 39, de 

12/12/2017, é destinado aos estudantes de baixa renda matriculados em cursos de 

graduação presenciais, selecionados por critérios socioeconômicos. Dito em seu Art. 

3º “as ações de assistência estudantil devem considerar a necessidade de viabilizar a 

igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e 

agir, preventivamente, nas situações de repetência e evasão decorrentes da 

insuficiênciade condições financeiras” (BRASIL, 2007).  

É inegável que a assitência estudantil contribui para atividade discente na 

universidade, mas existem outros fatores condicionados para efetivar a permanência e 

a conclusão de curso. Para exemplificar, o papel do professor e da prória universidade 

em acolher os alunos mais pobres e mais necessitados, as dificuldades dos alunos em 

acompanhar os conteúdos de ensino em razão de suas deficiências na formação 

escolar antecedente, etc. Multiplas são as situações que envolvem a permanência do 

estudante, “nota-se que as políticas públicas no trato dessa questão focalizam os 

vulneráveis socialmente, incidindo sobre a inclusão do estudante da escola pública, 

sobre a questão racial e de povos discriminados” (MACIEL el alii, 2015, p. 259). 

Pesquisa da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (Andifes) e do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Assistência Estudantil (Fonaprace) elucida que os estudantes brancos atingem cerca 

de 54% nas Instituições Federais de Ensino Superios (IFES), sendo majoritariamente 

da classe A, enquanto os pretos e pardos totalizam 40,8%, das classes C, D e E 

(ANDIFES/FONAPRACE, 2011, p.23).  

Nesse quadro de incentivos, uma das instituições que atraíram esta demanda 

considerável foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pois além de 

possuir excelência acadêmica reconhecida, possui um ensino público de qualidade e 

conta com uma boa infraestrutura apesar das políticas de sucateamento 

experimentadas nos últimos anos. A adoção das ações afirmativas em 2011, através 

do ENEM e SISU, em 2012, a Lei de Cotas, além da expansão de vagas, através do 

REUNI, combinam-se no intuito de “incrementar o ingresso da população de baixa 

renda e de segmentos discriminados”. À vista disso, “cresce a preocupação com a 
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permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade, e por desdobramento, 

com a assitência estudantil” (MACIEL el alii, 2015, p.260). 

Cabe ressaltar que a UFRJ foi criada no dia 07 de setembro de 1920, sofrendo 

diversas alterações que possibilitaram diferentes nomenclaturas, foi a primeira 

instituição oficial de Ensino Superior no Brasil. De acordo com o Anuário Estatístico 

da UFRJ (2013),  ao todo, a universidade possui 52 unidades e órgãos 

suplementares, cada um vinculado a umdos seis centros universitários. Seu corpo 

discente é composto por 48.454 estudantes de graduação com matrículas ativas em 

cursos presenciais e 7.333 em cursos a distância, tendo 5.381 graduados/ano. 

 
O Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) remonta à Faculdade 

Nacional de Filosofia criada pelo Decreto Lei 1.190 de abril de 1939. A reforma 

universitária de 1968 reuniu em Institutos e em Faculdades os cursos que até então 

faziam parte da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) da Universidade do Brasil. O 

IFCS originou-se da junção dos antigos cursos de Ciências Sociais, de História e de 

Filosofia. Atualmente o IFCS comporta os mesmo cursos. Em 13 de maio de 2009, a 

Plenária Ordinária do Departamento de História aprova a iniciativa para a autonomia 

do curso de História, indicando os integrantes da Comissão Constituinte que irão 

elaborar o documento de criação com as diretrizes do futuro Instituto de História da 

UFRJ.  Em 27 de agosto, a Plenária Ordinária do Departamento de História aprova a 

criação do Instituto de História da UFRJ. No dia 12 de novembro, o Instituto de 

História é aprovado pela Congregação do IFCS, em reunião extraordinária.  

Considerando Instituto de História (IH) da UFRJ como nosso objeto de 

estudo, salientamos que de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) do Instituto de História da UFRJ (2017-2021), o IH conta com 

aproximadamente 1.500 alunos, que optam por duas modalidades, Bacharelado e/ou 

Licenciatura em História. O curso de Graduação do IH-UFRJ realiza-se em parceria 

com a Faculdade de Educação e o Colégio de Aplicação, que são corresponsáveis pela 

oferta das disciplinas da Licenciatura Plena em História. A missão acadêmica do IH-

UFRJ consiste, resumidamente, em: 1º) formar novas gerações de profissionais – 

pesquisadores e/ou professores igualmente dedicados aos estudos históricos; 2º) 

renovar a erudição envolvida na pesquisa histórica e historiográfica, contribuindo 
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para a atualização da inteligência presente acerca da existência humana no passado; 

3º) divulgar para o público em geral, ultrapassando os limites dos saberes escolares, o 

conhecimento da História (UFRJ.CFCH, 2017). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A universidade, como se constituiu no ocidente, tem como principais funções 
o ensino, a pesquisa e a extensão. De acordo com Severino (2007), essas funções se 
articulam efetivamente a partir da pesquisa. Assim, a pesquisa tem um papel de 
grande importância para a formação acadêmica. É nesse sentido, que buscamos com 
esse artigo, não apenas dar continuidade aos estudos, mas sobretudo, poder analisar o 
fenômeno escolhido por meio do desenvolvimento da pesquisa e de discussão sobre 
tema tão relevante e atual: Políticas Públicas de Acesso ao Ensino Superior na Ufrj 
Sob Ameaça da Nova Política Liberal Meritocrática.  

Partindo desse pressuposto, objetivamos realizar uma pesquisa de caráter 
bibliográfico por meio de fontes primárias e secundárias (GIL, 2009). As fontes 
primárias a serem utilizadas serão as fontes originais sem tratamento analítico, 
encontradas na legislação, em relatórios técnicos, em documentos governamentais, 
etc. As fontes secundárias serão aquelas que envolverão generalizações, análises, 
sínteses, interpretações ou avaliações de fontes primárias (livros, artigos, periódicos, 
dissertações, teses etc.). Além do seu caráter bibliográfico, a pesquisa se propõe a 
realizar uma análise documental com enfoque qualitativo. Entretanto, não 
pretendemos abrir mão da análise de tipo quantitativo, tão necessário para a análise 
dos Anuários Estatísticos do Ensino Superior, por exemplo. 

A pesquisa se direciona em um recorte histórico significativo para esclarecer 
fenômenos sociais, políticos e econômicos das políticas públicas de acesso ao ensino 
superior. Desta forma, é de suma importância à coleta de dados a ser realizada em 
concordância com os alunos e os gestores por meio de técnicas de entrevista e 
questionários semiabertos, para conhecermos efetivamente a realidade dos estudantes 
do Curso de História do IH/UFRJ. Posteriormente, analisaremos de que forma as 
políticas de acesso ao ensino superior implementadas no Brasil, nos últimos anos, tem 
contribuído ou não para a garantia do acesso a esse grau de ensino, mas, sobretudo 
para a permanência e conclusão do curso. 

Com essas estratégias que serão melhor desenvolvidas, pretendemos analisar 
criticamente a influência das políticas neoliberais na contrarreforma do Estado 
brasileiro para, posteriormente, estabelecermos articulações entre elas e as políticas de 
acesso ao Ensino Superior, implementadas no Brasil nos últimos anos. 

 

4 Resultados Parciais 
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Diante das transformações políticas e sociais, surge nas universidades públicas 

federais, uma nova configuração através do Plano de Restruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), em 2007, onde uma das diretrizes previstas está em 

“disponibilizar mecanismos de inclusão social a fim de garantir igualdade de 

oportunidades de acesso e permanência na universidade pública a todos os cidadãos” 

(BRASIL, 2007).  

A UFRJ, mesmo que tardiamente em comparação com outras universidades 

públicas, adotou as ações afirmativas somente em 2011, através do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) e a adesão por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 

onde 50% das vagas seriam distribuídas de acordo com o Sisu e notas do Enem. Em 

2012 foi sancionada a Lei nº 12.711, conhecida como a Lei de Cotas, vencendo assim 

uma resistência histórica no âmbito da instituição. Evidenciou-se, com isso, a tríade 

ENEM/SISU/Lei de Cotas, que, quando combinadas, ajudaram no acesso à educação 

pública, em nível superior, gratuita e de qualidade, que historicamente esteve destinada 

aos grupos pertencentes às classes dominantes e que, atualmente, assombram com 

retorno de paradigmas conservadores na educação.  

Conforme o relatório de Monitoramento de Educação para Todos (2000-2015) 

publicado pela UNESCO, as oportunidades na Educação Superior acima de 18 anos 

cresceram 161% de 2000 a 2012 no Brasil e os maiores incrementos foram observados 

entre pretos, pardos e indígenas e entre os 25% mais pobres, embora ainda persistam 

disparidades regionais, sociais e econômicas acentuadas (BRASIL, 2015). Estas 

informações são importantes, pois demonstram uma satisfatória expansão do sistema 

educacional no sentido de combater as desigualdades, trabalhar a diversificação e a 

inclusão sociocultural dos diversos grupos populacionais, refletindo assim, em todos os 

espaços sociais.  

De acordo com os dados de acesso à graduação da UFRJ realizados em 2018, 

pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (Sintufrj, 2019 – texto em html), a estimativa é que a UFRJ possua atualmente 

50 mil alunos cuja presença de pretos e pardos chegam a 50% dos ingressos. Esta 

vitória esta associada à melhoria de condições como o incentivo ao acesso à 

universidade, o apoio efetivo para a permanência do aluno, seja por meio de assistência 

estudantil ou de bolsas assistenciais, reduzindo assim, a evasão dos discentes e 

garantindo sua permanência e conclusão de curso.  
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Mais especificamente, o Instituto de História da UFRJ, o levantamento dos 

dados aponta que no período de 2012-2018 os índices de acesso se mantiveram 

consideráveis com preenchimento pleno das 210 vagas anuais. Quanto ao número de 

permanência, aumentaram consideravelmente no decorrer do mesmo período enquanto 

o índice de evasão sofre uma drástica queda no período noturno, de 62% em 2012 para 

22% em 2016 (UFRJ, 2018 – texto em html). Apesar dos informes divulgados 

descreverem positivamente este período, eles ainda não são suficientes para definir o 

percentual em relação aos alunos cotistas, nosso objeto de estudo. 

É notório que apesar do aumento do acesso dos jovens mais pobres ao Ensino 

Superior, ainda não foi possível equilibrar proporcionalmente os diferentes grupos 

sociais. Tal dificuldade tende a aumentar uma vez que estamos diante de um período 

marcado por mudanças radicais, de perspectivas retrógradas e de perda de direitos 

sociais e trabalhistas.   

Segundo Schwartzman (2013 – texto em html), a universidade tem a função 

democratizadora, um dos principais motivos a nortear o processo de expansão do 

sistema educacional. O direito à educação passou a ser considerada parte do conceito de 

cidadania, e principalmente a Educação Superior que teria um papel de oportunizar a 

todos igual participação nos espaços sociais. Com isso, é possível destacar a 

importância das ações afirmativas que possuem objetivo não apenas de coibir a 

discriminação do presente, mas, sobretudo de eliminar os efeitos perversos da 

discriminação do passado que tendem a se perpetuar.  

As ações afirmativas como políticas compensatórias adotadas para aliviar e 

remediar as condições resultantes de um passado de discriminação cumprem uma 

finalidade pública decisiva para a materialização do projeto democrático, qual seja: 

assegurar a diversidade e a pluralidade social (MOREIRA apud PIOVESAN, 2005, 

p.49), além é claro, de propiciar a inclusão de representação proporcional de integrantes 

de grupos vulneráveis nos diversos espaços sociais.  

Chalhoub (2017) destaca a relevância das ações afirmativas como mecanismo de 

reparação e promoção de justiça social e contesta argumentos utilizados pelos críticos 

das cotas, como a necessidade de preservar a meritocracia. “A meritocracia como valor 

universal, fora das condições sociais e históricas que marcam a sociedade brasileira, é 

um mito que serve à reprodução eterna das desigualdades sociais e raciais que 

caracterizam a nossa sociedade. Portanto, a meritocracia é um mito que precisa ser 
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combatido tanto na teoria quanto na prática. Não existe nada que justifique essa 

meritocracia darwinista, que é a lei da sobrevivência do mais forte e que promove 

constantemente a exclusão de setores da sociedade brasileira. Isso não pode continuar” 

(CHALHOUB, 2017– texto em html). 

Evidentemente que a situação se agrava com a atual política liberal 

meritocrática, opressora e de intolerância, que norteia para um aprofundamento da 

transformação da educação com elementos autoritários e de controle, e 

consecutivamente como sucateamento das universidades públicas.  

Como parte determinante desses processos, as contrarreformas impetradas 

pelo Estado capitalista brasileiro à educação, através de medidas de austeridade, visam o 

desmantelamento, a desregulamentação e o direcionamento da educação pública, 

principalmente da educação superior, para atender aos interesses mercantis. Essa 

concepção vinculada à lógica de mercado limita e restringe o processo educacional 

apenas a uma perspectiva para atender a necessidade do capital de formação de “mão de 

obra” em detrimento das diversas potencialidades que o ser humano pode desenvolver 

pelo processo educacional. À vista disso, a análise das políticas públicas para a 

educação superior indica uma colaboração governamental para o avanço da iniciativa 

privada, em detrimento ao público, que é marcado por redução de recursos e possui uma 

autonomia regulada.  

Estas opressões trazem uma motivação, que a classe trabalhadora vem, nos 

últimos anos, realizando inúmeros embates, especialmente marcadas pelo combate aos 

ataques e aos retrocessos implementados pelo atual governo.  A simultaneidade de temas 

como a reorganização da classe trabalhadora, construção de defesa das liberdades 

democráticas, consolidar uma política educacional emancipatória, a luta para efetivação 

das ações afirmativas no ensino superior que se encontra em risco iminente. Isso em razão 

de enfrentamento a um governo que dissemina que, por exemplo, o sistema de cotas deve 

acabar, pois é “equivocada”, prontamente indica o movimento do nosso sindicato na luta 

por uma universidade pública popular, menos branca e elitizada, na contramão da política 

do governo federal. Faz-se necessário esclarecer que as cotas étnico-raciais são ações 

afirmativas necessárias para o país superar as desigualdades econômica e social, e tentar 

diminuir as desvantagens entre grupos que defendem a política liberal meritocrática e os 

que lutam para consolidarem os avanços da inclusão social proposta pelas cotas sociais 

e raciais.  
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O neoliberalismo e os ataques neoconservadores estão sendo direcionados 

principalmente na direção da educação, através de provocações políticas, ideológicos e 

econômicos. O avanço de forças conservadoras na sociedade brasileira foi comprovado 

pelas últimas eleições e ao longo deste ano, quando autoridades utilizam da arrogância e 

tirania, ao dar publicidade agressivamente contra intelectuais e profissionais da 

educação. 

Inserido como parte do Programa de Governo Federal atual sobre a 

educação apresenta uma grande parte dos fundamentos e das medidas tais como a 

valorização da educação à distância em todos os níveis; privatização e parcerias com o 

setor privado como mecanismo prioritário de obtenção de recursos e o fim das cotas 

raciais. A intensificação dos ataques revela a existência de um profundo e planejado 

ataque contra o projeto de educação historicamente defendido pelas políticas públicas 

voltadas para as ações afirmativas. Por isso, é de suma importância, a realização de 

debates e ações voltados para a defesa da educação pública e gratuita, com garantia a 

permanência. 

 

5 Considerações Finais  

Os indícios e reflexões apresentadas demonstram um complexo processo de 

luta contra o capital e a atual política liberal meritocrática, que estabelece um enorme 

desafio a ser enfrentado pela classe trabalhadora e pela universidade pública, que 

envolve uma intensificação do enfretamento pela universalização do Ensino Superior, 

além de assegurar a efetivação das políticas de reparação e das ações afirmativas.   

A obscuridade se expande, pois os programas de assistência e permanência 

estudantil estão diretamente vinculados ao “contingenciamento”, onde estes estão entre 

os elos mais fracos da educação federal. Voltados para garantir o acesso e a 

permanência de estudantes de baixa renda nas instituições de ensino, muitos programas 

já têm sofrido cortes profundos. 

A árdua realidade tem nos mostrado que de lutar contra o corte de gastos sociais, 

inclusive os da educação, o que se caracterizará em um processo de exclusão social, já 

que uma política pública sem recursos financeiros não se sustenta. Ampliar recursos 

financeiros atrelados a outras políticas torna-se fundamental estratégia para que, na 

universidade pública, todos os estudantes sejam reconhecidos nas suas particularidades, 

num esforço coletivo em prol da garantia das políticas de acesso, de permanência e de 
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conclusão tendo em vista a formação para emancipação humana com dignidade e plena 

inclusão social. 

É imprescindível consolidar as ações afirmativas, de construção de um projeto 

de educação globalizadora e em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, 

indispensável à formação do sujeito emancipado, somado à ideia do direito ao 

conhecimento e não apenas à aprendizagem, como defendem os organismos 

internacionais e a atual gestão governamental. As universidades públicas são espaços 

que proporcionam o fortalecimento da democracia e de direitos essenciais, tais como a 

liberdade de pensamento, de expressão e o acesso à educação.  

A produção de conhecimento através da realização de debates, fóruns, 

seminários e eventos acadêmicos são de fundamental importância para sobrevivência da 

universidade pública, que tem como sua marca histórica de lutar, organizar e resistir, 

sempre tendo como referência o trabalho de base. O desafio de lutar e não permitir mais 

retrocessos, de resistir contra toda forma de cerceamento à liberdade de expressão, o 

desafio de manter nossas instituições de ensino públicas e gratuitas, de consolidar 

efetivamente as ações afirmativas no Ensino Superior por meio das políticas de 

reparação e inclusão social.  
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RESUMO 

O trabalho em questão consiste em uma pesquisa em andamento desenvolvida no grupo 
de estudos e pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil da Universidade 
Federal do Oeste do Pará, cujo objetivo é analisar as políticas educacionais 
implementadas pela Secretaria Municipal de Educação de Oriximiná, estado do Pará. O 
recorte temporal desta pesquisa parte de um dos principais marcos legais da educação 
no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, até o ano de 2018, A pesquisa propõe 
uma investigação com base nos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa 
qualitativa, devido o tema em questão – Políticas Públicas Educacionais – não ser algo 
que se possa ser quantificado, em função de sua própria natureza (social). Como 
estratégias investigativas serão desenvolvidas: pesquisa bibliográfica, pesquisa 
documental e entrevista semiestruturada. Neste texto apresentamos aspectos do 
referencial bibliográfico estudado até o momento, cujo resultado da pesquisa considerou 
os autores: Perez (2010), Santos (2016), Souza (2017) e Silva (2016). Perez (2010) 
aponta a implementação como a fase mais complexa para sua concretização, tornando-
se de suma importância examinar a implementação das políticas, assim como 
reexaminar o que foi implementado, se deu certo e o que de fato funciona. Santos 
(2016) considera que o estudo de implementação de políticas permite traçar um registro 
histórico das políticas naquela determinada área, legitimando seus avanços e retrocessos 
e proporcionando melhorias da educação. A esse respeito, Souza (2017) destaca a 
importância de analisar o contexto histórico atual brasileiro, para compreensão das 
análises das políticas educacionais em vigência ou em processo de tramitação. Silva 
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(2010) mostra que o município até o ano de 2010 não realizou qualquer política que 
fosse voltado para a valorização dos profissionais de educação. Silva (2016) aponta a 
implementação do Programa Mais Educação como de caráter assistencialista.  
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Implementação. Educação na Amazônia. 

 

1 Introdução  

 

No atual contexto sócio-político-educacional vários desafios afloram no que 

tange à melhoria na qualidade da educação brasileira, principalmente devido às 

diferenças sociais, possibilitando que alguns sejam mais beneficiados do que outros, nos 

fazendo refletir e analisar a ação do Estado, concernente às Políticas Públicas 

Educacionais.  

As desigualdades sociais ainda são um os principais fatores que comprometem a 

qualidade da educação no Brasil. Consequentemente, essa forma desigual de educação 

traz danos irreversíveis para a formação do ser humano em diversos aspectos e isso 

reflete diretamente na sua forma de vida, pois os efeitos negativos que se ampliam ainda 

mais pela falta de políticas públicas tendem a crescer e ser reproduzido ao longo do 

tempo, comprovando um ciclo histórico de descaso e de desigualdade para aqueles que 

foram subjugados pelo sistema. 

Souza (2017) destaca a importância de analisar o contexto histórico atual 

brasileiro para compreensão das análises das políticas educacionais em vigência ou em 

processo de tramitação. 

O mundo está atônito, confuso, em crise! O contexto histórico atual tem se 
revelado bastante rico em exemplos de instabilidades e incertezas decorrentes 
do processo de ajustes na economia capitalista global, com explícitas 
redefinições na geopolítica internacional e dos grandes blocos econômicos e 
com claras influências no papel que devem cumprir os Estados nacionais e as 
economias regionais. Entender esse processo ajuda a melhor compreensão e 
análise das políticas educacionais, sejam as vigentes há algum tempo ou em 
processo de tramitação para implementação no Brasil, por iniciativa 
governamental. (p. 17). 
 

Perez (2010), ao fazer a distinção das diferentes etapas da policy, apregoa que a 

fase de implementação, embora menos prestigiada que a fase de formulação, faz-se 

necessária para que se possa acompanhar e avaliar uma determinada política. Tal fato 

nos faz refletir e julgar pertinente analisar a implementação de políticas educacionais 

nos diferentes cenários brasileiros, visto que esta é uma forma exitosa de avaliação. 
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Partindo desse pressuposto, esta pesquisa está sendo norteada pelas seguintes 

questões: De que forma as Políticas Públicas Educacionais foram executadas no 

município de Oriximiná? Quais as ações da Secretaria Municipal de Educação e quais 

os reflexos deixados para os dias atuais? As políticas implementadas acompanharam as 

necessidades educacionais do município? 

 

1.1 Objetivos 

Objetivo geral: Analisar as políticas educacionais implementadas pela Secretaria 

Municipal de  Educação (SEMED) de Oriximiná, estado do Pará, no período de 1997 a 

2017. 

Objetivos específicos:  

 Analisar programas e projetos desenvolvidos pela SEMED em Oriximiná. 

 Identificar a atuação do Conselho Municipal de Educação na elaboração e 

implementação das políticas educacionais; 

 Resgatar a legislação que fundamenta o direito à educação básica. 

 

2 Referencial Teórico 

 

Desde a Constituição Federal em seu artigo 205, a educação é reconhecida como 

direito de todos e dever do Estado, tendo a característica da universalidade. Do artigo 

205 ao 214 da Constituição claramente constatamos as diretrizes que até hoje dão 

subsídio para a elaboração de políticas públicas educacionais. O artigo 206 teve 

inclusive sua reprodução na íntegra na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDBEN (Lei n° 9.394/1966). Tal artigo serve para que se tracem caminhos rumo à 

qualidade da educação: 

 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 
de provas e títulos, aos das redes públicas; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
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VII - garantia de padrão de qualidade. 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal; (BRASIL, 1988). 
 

Nos termos da LDBEN 9394/96, a educação básica, constituída pela pré-escola, 

ensino fundamental e ensino médio, é obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete 

anos de idade, sendo que os municípios devem atuar prioritariamente na educação 

infantil e ensino fundamental (Art. 211, § 2º, da CRFB/1988). 

Dessa forma, sabemos que, devido o locus desta pesquisa estar voltada para uma 

Secretaria Municipal de Educação, o direcionamento será para a educação infantil e 

ensino fundamental, sendo necessária para constatação do avanço da implementação de 

políticas e da qualidade da educação, pois é somente na fase de implementação que se 

pode avaliar seus efeitos. 

Perez (2010), ao ponderar sobre por que pesquisar implementação de políticas 

educacionais atualmente, assevera que consiste em um dos principais focos de pesquisa 

das próprias políticas sendo fundamental para sua reformulação ou para formulação de 

novas políticas. 

Conforme consulta ao sítio do Programa de Pós-graduação em Educação da 

Ufopa, já realizou-se pesquisas de mestrado sobre a implementação de políticas públicas 

educacionais nos municípios de Santarém, Belterra e Itaituba. 

Santos (2016) pesquisou as políticas educacionais implementadas pela Secretaria 

Municipal de Educação de Belterra no período de 1997 a 2002 e demonstrou que a 

Secretaria articulou e desenvolveu ações, programas e projetos a partir de adesão dos 

governos federais, estaduais e da iniciativa privada, o que permitiu tanto aprendizagens 

institucionais quanto práticas voltadas para descentralização e autonomia, na busca por 

melhoria administrativa, financeira e pedagógica da organização da educação 

municipal. Por outro lado, o aumento de programas educacionais assumidos pela Semed 

possibilitou ações indutoras de materialização de políticas educacionais. 

Por sua vez, Goch (2017) registrou as políticas educacionais da secretaria 

municipal de educação de Santarém no período de 2005 a 2016, constatando avanços na 

melhoria dos indicadores educacionais; investimentos na formação e qualificação 

docente por meio de parcerias com instituições universitárias; estabelecimento de 

convênios com programas e projetos federais por meio do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE para a realização de construções; ampliações; 
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reformas de escolas da rede municipal. Por outro lado, foram evidenciados alguns 

retrocessos ocasionados pela descontinuidade de programas, projetos e ações locais.  

Lopes (2018) identificou as políticas educacionais implementadas pela 

Secretaria Municipal de Itaituba-PA no período de 1997 a 2006, destacando as 

mudanças que a Semed passou após municipalização, tanto na infraestrutura quanto no 

quadro de seus servidores, além dos novos aprendizados que foram necessários em 

função do aumento significativos de novos alunos. No entanto, a rede estadual sofreu, 

nessa mesma época, uma estagnação em termos quantitativos, apontando uma falha na 

colaboração entre estado e municípios, caminhando dessa forma em sentido totalmente 

opostos. Também houve avanços na gestão democrática com a participação de membros 

da comunidade e o aumento significativo no número de escolas, no qual a autora 

destaca a importância do FNDE para tal aumento. 

Torna-se relevante referenciar a pesquisa pioneira de Colares (2005) que, em sua 

tese de doutorado, defendida na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 

Campinas, identificou as políticas educacionais propostas e implementadas da 

Secretaria Municipal de Santarém no período de 1989 a 2002, bem como o processo de 

elaboração e as formas de realização da política educacional.   

A cidade de Oriximiná, estado do Pará, é um dos municípios mais importantes 

do oeste paraense, com aproximadamente 72 mil habitantes, conforme dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A principal economia do 

município está voltada para a indústria extrativista mineral (bauxita), onde em seu 

distrito (Porto Trombetas) abriga a Mineração Rio do Norte. Oriximiná está localizada 

na Amazônia brasileira, região com realidades distintas, onde, embora se tenha a 

implementação de políticas públicas governamentais voltadas à educação, saúde, etc., 

ainda esbarramos em muitos desafios e desigualdades de ordem econômica, política, 

social, cultural, geográfica, para a concretização de forma plena e com qualidade dos 

direitos inerentes à dignidade humana. 

Colares e Colares (2011), ao tratar dos desafios educacionais no contexto 

amazônico, defendem que é imprescindível, numa perspectiva transformadora, o 

conhecimento da diversidade e que a sociedade brasileira, de um modo geral, é 

marcadamente constituída de diversidades.  
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No contexto amazônico, este é um desafio ainda maior, pois ele se caracteriza 
por uma rica sociodiversidade, incluindo populações indígenas de diferentes 
etnias com suas línguas e culturas específicas, além das culturas caboclas 
como os ribeirinhos e trabalhadores rurais que habitam o campo e que 
possuem diferentes experiências e manifestações culturais, co-habitando de 
formas aparentemente não conflituosas. Este mosaico cultural muitas vezes 
se manifesta nas salas de aula, contrastando com o desejo de uma turma 
idealizada por muitos professores, de que ela seja homogênea, não 
conflituosa, em condições de aprendizagem idênticas e com estudantes que 
deixem para fora da sala de aula as marcas de suas diferenças. (COLARES; 
COLARES, 2011, p. 4-5). 
 

Portanto, essa heterogeneidade presente na Amazônia ocasionam divergentes 

formas de implementação de qualquer política pública, inclusive a educacional. E isso 

só poderá ser identificado mediante estudos voltados para este objeto.  

Dessa forma, considerando as pesquisas já existentes citadas neste texto, 

juntamente com esta proposta de pesquisa formarão um estudo representativo das 

políticas públicas implementadas no oeste paraense. Este quadro educacional 

representativo pode indicar caminhos e contribuições para a ampliação das políticas 

públicas educacionais implementadas e, consequentemente, melhoria da educação. 

Ademais, o município de Oriximiná é considerado o segundo maior município 

em área do estado do Pará e dentro de seu imenso território existem inúmeras áreas 

indígenas e quilombolas o que reforça a diversidade local e a necessidade de estudar as 

políticas que são implementadas, no caso as políticas educacionais. 

Existem inúmeras definições sobre o conceito de políticas públicas (policy). O 

conceito aqui abordado partirá dos seguintes entendimentos: “objeto dos direitos sociais 

reconhecidos constitucionalmente”, segundo Duarte (2004). Souza (2006), ao propor 

uma revisão da literatura sobre Políticas Públicas, elenca algumas das definições 

atribuídas ao termo: conjunto de ações do governo que produzirão efeitos específicos 

(LYNN, 1980); soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de 

delegação e que influenciam a vida dos cidadãos (PETERS, 1986); e o que o governo 

escolhe fazer ou não fazer (DYE, 1984).  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

A abordagem realizada neste projeto será com base nos pressupostos teórico-

metodológicos da pesquisa qualitativa, pois o objeto de estudo aqui proposto, políticas 

educacionais, não é um campo no qual sua análise se limitaria a uma simples 
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mensuração de dados, possíveis de coletá-los, como se já estivessem prontos em um 

determinado lugar. Sobre a pesquisa qualitativa, Ludge e André (1986, p. 11) apregoam: 

“A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como uma fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento”, ou seja, a fonte de dados é muito ampla, 

mas cabe ao pesquisador o trabalho de convertê-los em informações concretas. 

Nesse contexto, de acordo com Ferraro (2012), dois fatores devem ser levados 

em consideração no que tange à análise dos dados na abordagem qualitativa, pois 

acabam por produzir dados falsos, que são “o particular justifica o universal” e “usar de 

dado estatístico para o transformar em absoluto”. Por isso o real problema não está no 

tipo de pesquisa em que se irá desenvolver, mas sim na forma como se olha para os 

dados, na forma como são interpretados. É por esse motivo que o pesquisador é o 

principal instrumento da pesquisa.  

Para Gatti (2004), teoricamente qualquer dado submetido em qualquer tipo de 

análise pode trazer diferentes resultados, por isso a importância de se entender que o 

estofo teórico é à base da pesquisa e não os dados. 

A pesquisa é do tipo documental e está seguindo as seguintes estratégias 

investigativas: 

a) Pesquisa Bibliográfica: objetivando-se definir um arcabouço teórico sobre os 

conceitos trabalhados acerca da educação básica e das políticas públicas educacionais 

para que possa analisar o loco da pesquisa, a fim de dar um melhor direcionamento e 

entendimento a respeito da pesquisa pretendida. 

b) Pesquisa Documental: a partir da análise da legislação serão analisadas a 

Constituição Federal de 1988 e a legislação infraconstitucional que trata do direito à 

educação, tais como: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBDEN) 

9394/1996, Plano Nacional de Educação (PNE), Lei Orgânica do Município de 

Oriximiná, Plano Municipal de Educação (PME) e Conselho Municipal de Educação 

entre outras, e dos documentos oficiais relacionados ao tema (portarias, resoluções, 

planos etc.). 

c) Entrevista Semiestruturada – Com os secretários de educação que exerceram o cargo 

no período definido para estudo, a fim de coletar dados e informações que não serão 

possíveis de coletar somente com a análise documental. 
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d) Organização dos dados e Informações – Onde os dados obtidos serão analisados, 

tratados e transformados em informação, o foco principal desde último passo é a 

finalização da dissertação. 

 

4 Resultados 

 

A análise da Lei Municipal nº 6.955 de 21 de dezembro de 2006, que institui a 

organização do sistema de ensino do município de Oriximiná, mostra-se totalmente 

harmônica ao que preconiza as leis nacionais voltadas à educação. No entanto, assim 

como toda e qualquer lei, as diretrizes redigidas em um longo texto, aprovadas e 

publicizadas mediante a sociedade não é sinônimo de efetivação, portanto, existe a 

necessidade da criação de meios concretos para sua materialização.   

Dois estudos foram analisados a fim de realizar a análise da materialização de tal 

lei. De acordo com o Art. 3º, inciso IV, a lei assegura a “Valorização dos trabalhadores 

da educação municipal”. Entretanto, a pesquisa de Silva (2010), que fez a análise da 

política voltada aos profissionais de educação no município em questão, contatou que 

até no ano de 2010, após a implementação Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e Valorização do Magistério (FUNDEB) e do Piso Salaria Nacional 

Profissional (PSNP), o município de Oriximiná ainda não havia realizado nenhum tipo 

de modificação na política salarial dos professores, ou seja, a “valorização dos 

trabalhadores da educação municipal” não passa de um bonito trecho citado na referida 

lei municipal.  

Outro estudo até aqui analisado foi o de Silva (2016), no qual a autora 

caracteriza Oriximiná no cenário educacional a partir de alguns indicadores 

educacionais como o IDEB e, em especial, a partir da progressiva implantação do 

ensino em Tempo Integral, conforme preconiza a LDB/1996 e o atual PNE (2014-2024) 

em vigência, considerado no âmbito da política indutora de educação integral, em 

âmbito municipal. Além disso, a autora pondera acerca de políticas pontuais 

implementadas no município de Oriximiná com claro caráter assistencialista, como o 

Programa Mais Educação, implementado somente em comunidades consideradas pobres 

e que possuem crianças em situação de vulnerabilidade, o que exclui outras crianças e 

adolescentes de terem acesso a esta política, contrapondo-se ao direito fundamental à 

educação, mostrando uma ausência conceitual teórica e pouca intencionalidade a 
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respeito da implementação de políticas públicas, e ainda não cumprindo ao Art. 3º, 

inciso III da lei 6.955 que garante aos educandos igualdade de condições de acesso, 

reingresso, permanência e sucesso na escola. 

 

5 Considerações finais 

 

Identificamos que as políticas educacionais no município de Oriximiná ou não 

estão de fato sendo implementadas, como o caso do FUNDEB e PSNP, ou não estão 

sendo implementadas como deveriam, como o caso do Programa Mais Educação. Isso 

reflete diretamente na qualidade da educação do município, uma vez que a valorização 

dos profissionais da educação é uma forte política voltada para o melhor desempenho 

educacional desses profissionais, pois a valorização compõe um conjunto de fatores 

como plano de carreira, formação continuada, incentivo à qualificação, entre outros. No 

que concerne ao Programa Mais Educação e o seu caráter meramente assistencialista 

compromete todos aqueles que também possuem direito a uma educação integral, mas 

que devido dados nos quais só se é possível mensurar números, apontando quem tem 

mais ou menos direito, acabam ficando de fora de uma importantíssima política de 

educação integral. 
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O CONTROLE DO CAPITAL SOBRE A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A 
PRIVATIZAÇÃO EM RONDÔNIA 

 
Márcio Marinho Martins1 

Mara Regina Martins Jacomeli2 
 

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

Palavras-Chave: Imperialismo. Mercantilização. Ensino Superior. 
                                                             
1 Doutorando em Educação – Linha de pesquisa “Filosofia e História da Educação” – na Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP), Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 
(IFRO), e-mail: marcio.martins@ifro.edu.br. 
2 Pedagoga, mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (1998) e doutora em Educação pela 
Universidade Estadual de Campinas (2004). É professora na Faculdade de Educação da Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP), e-mail: mararmj@unicamp.br. 
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Introdução 

 

O presente trabalho é parte de pesquisa bibliográfica desenvolvida sobre o processo de 

privatização da Educação Superior brasileira. Não se trata de um tema novo, mas que tem 

causado grande preocupação, sobretudo porque nos últimos anos acentuou-se ainda mais a 

privatização por meio de um conjunto de medidas do Estado brasileiro que possibilitaram a 

expansão da rede privada de ensino, e mais do que isso, acentuou o processo de concentração 

de capital por meio da oligopolização do “mercado educacional”. De forma mais específica, 

além de recorrer a uma revisão bibliográfica de pesquisa de fôlego sobre esta temática, o 

artigo pretende realizar uma primeira aproximação de como se dá a privatização da Educação 

Superior em Rondônia.  

No Ensino Superior em escala nacional, após as condições favoráveis de 

financiamento estatal, regulamentação jurídica e um amplo processo de propaganda do Ensino 

Privado, o número de matrículas apresentou um vertiginoso crescimento. Isto também atraiu 

grandes grupos privados com sede nas potências imperialistas, que passaram a controlar de 

forma progressiva os sistemas educacionais no Brasil. Entre os principais oligopólios do 

ensino superior, estão: Kroton, Estácio, UNIP, Laureate, Ser Educacional, Uninove, Uninter, 

Unicsul e Anima (SGUISSARDI, 2015, p. 875). Há uma verdadeira guerra de informações e 

de disputa encarniçada dos monopólios que avançam sob um setor que alguns anos atrás tinha 

certa “pulverização” e pequenas Instituições e redes de caráter regional. 

O gerenciamento Bolsonaro, tem acentuado os ataques ao ensino público superior 

buscando atender rapidamente aos interesses monopolistas do capital privado na educação 

brasileira, editando normas que representam o “golpe de misericórdia” contra as Instituições 

Públicas, que nos últimos anos – em razão do cumprimento pelo governo brasileiro da agenda 

dos órgãos multilaterais do imperialismo – tem vivido um amplo processo de privatização3 e a 

priorização de padrões tecnológicos como propulsores de uma educação voltada para os 

processos mercadológicos exigidos pelo grande capital. 

 

                                                             
3 Segundo Virgínia Fontes, mesmo no período que o Estado brasileiro foi gerenciado por um partido dito de 
“esquerda”, o PT, manteve-se a mesma política de desmonte do Estado brasileiro e favorecimento do setor 
privado, uma vez que aquele partido “chegou ao governo, mas prosseguiu e aprofundou as contrarreformas, 
procurando contrabalançá-las com programas efêmeros para minorar o sofrimento dos setores sociais mais 
frágeis. Governando através de uma peculiar conciliação de classes, garantindo gigantescos ganhos para os 
grandes conglomerados e parcas melhorias para os setores populares, acenou uma “imagem” democrática, 
enquanto fomentava o descrédito popular na política” (FONTES, 2017, p. 421). 
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O Estado e seu papel no processo de Privatização 

 

Compreendemos que não é possível discutir a Educação, sem discutir o papel do 

Estado. Para Marx e Engels (1989), o Estado nada mais é do que a forma de organização 

adotada pelos burgueses, cujo objetivo central é a garantia de seus interesses e propriedades. 

O Estado, desde sua gênese é um produto das classes, onde este cumpre o papel de manter a 

ordem estabelecida pela classe dominante, mas se apresentando como um “poder colocado 

aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos 

limites da ‘ordem’” (ENGELS, 2009, p. 209). Ora, se o Estado está a serviço da classe 

dominante, a educação é um espaço de reprodução da ideologia dominante, ao mesmo tempo 

em que também é um espaço de manifestação dos antagonismos sociais e de luta de classes. 

O modo de produção capitalista apresenta várias contradições que se agudizam ainda 

mais em sua fase atual, o imperialismo. O fenômeno do imperialismo foi analisado por Lênin 

(1979), como etapa superior do capitalismo, ou seja, a fase em que o desenvolvimento do 

capitalismo ocorre com o domínio dos monopólios e do capital financeiro, adquirindo grande 

importância a exportação de capital, a divisão internacional do trabalho e, sobretudo, a 

partilha dos territórios entre as grandes potências capitalistas, tornando-os dominados e 

dependentes. Mariátegui, analisando a situação da América Latina, frente à expansão 

imperialista, defendeu o caráter semicolonial destas. Segundo ele, na “medida que cresça seu 

capitalismo, e em consequência, a penetração imperialista, deve acentuar-se este caráter na 

sua economia” (MARIÁTEGUI, 1969, p.87). 

A reforma Universitária de 1968 pode ser identificada como um “consenso 

privatizante”, que instituiu a linguagem tecnicista no campo educacional, apontando para um 

rígido controle na gestão universitária e ao mesmo tempo em que a autonomia universitária é 

apresentada como “independência” no sentido do Estado não se responsabilizar pelo 

financiamento destas, porém com um controle direto sobre elas, estimulando a obtenção de 

recursos no setor privado. O currículo visava aproximar a escola e o setor produtivo, nos 

marcos da teoria do capital humano; e a ênfase mais consensual de controlar e reprimir o 

movimento estudantil (MINTO, 2006, p. 122-125). 

O chamado neoliberalismo “não apresentando nada de novo” (SANFELICE, 2003, p. 

10), sua lógica é a mesma do liberalismo clássico e visa garantir a acumulação de capital. A 

educação passa a ser um dos alvos das políticas neoliberais que, através do sucateamento, 

garante a formação de mão de obra barata e fomenta a privatização do ensino público 

(SANFELICE, 2003). Da mesma forma, os termos “Globalização” ou “mundialização do 
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capital” são “eufemismos daquilo que Lenin classificou como Imperialismo, o estágio 

superior do capitalismo (FREITAS, 2012, p. 42) 

Podemos afirmar que as reformas neoliberais no Brasil tiveram impulso no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), por meio da Reforma do Aparelho do Estado, com a 

criação de um ministério específico para realiza-la: o Ministério da Administração Federal e 

da Reforma do Estado Brasileiro (MARE), sendo “o primeiro a iniciar a Reforma Gerencial”, 

na busca de “sistemas de gestão baseados na motivação positiva dos servidores públicos” que 

buscavam alcançar “metas ou apresentam melhores desempenhos” (BRESSER-PEREIRA, 

2008, p. 148).  

Para Adrião (2009), estas iniciativas de reforma no Brasil, se sustentavam na 

perspectiva da “boa governança”, baseadas, sobretudo, nos “documentos de agências 

internacionais, especialmente do Banco Mundial”, e se pautavam em uma “certa revisão das 

orientações anteriores de cunho liberalizante e na percepção da necessária presença do Estado 

como agente indutor do desenvolvimento e da equidade” (ADRIÃO, 2009, p.51). 

Durante os dois mandatos de FHC, no que se refere à Educação, o governo tratou de 

alardear uma suposta melhoria na educação superior, negligenciando e omitindo o 

sucateamento da Universidade pública. O tom de otimismo do discurso visava cimentar um 

apoio às reformas do Estado. Neste contexto a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), votada e promulgada em 1996, jogou por terra todo o debate acerca do 

caráter público do Ensino Superior (MINTO, 2006, p. 147-154). 

O receituário privatista foi seguido à risca, pelos governos brasileiros. Documentos do 

Banco Mundial como La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la experiência 

(1995) e o Relatório Delors encomendado pela UNESCO (MINTO, 2006, pp. 155-156) são 

exemplos desse receituário. Não se trata apenas de uma política privatista e de defesa do 

Estado mínimo, além das orientações para a reforma, estes organismos internacionais impõem 

uma ideologia, e suas orientações são como o “[...] cérebro das políticas neoliberais, 

construindo uma grande trama de redes para obter o consentimento da população em relação 

às suas propostas” (SANTOMÉ, 2003, p.19). 

Um conjunto de Leis garantiram as condições jurídicas para avançar a privatização em 

áreas como saúde e educação: Lei das Organizações Sociais (OS), Lei n. 9.637, de 1998; Lei 

Federal 9.790 de 1999 instituiu as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(Oscip); Lei Federal 9.801 de 1999 que trata da exoneração de servidores públicos por 

excesso de despesa; a Lei Complementar 101 de 2000 ou Lei de Responsabilidade Fiscal que 

impôs limites de gastos com pessoal para cada esfera do governo e reforça a contratação 
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através de empresas terceirizadas. Para Peroni, Oliveira e Fernandes (2009), as OS “são 

privadas, criadas pelo poder público e já nascem sob a forma de contrato de gestão de um 

patrimônio público”, enquanto as Oscip, “já eram privadas e se relacionam com o Estado por 

meio de parcerias (PERONI, OLIVEIRA e FERNANDES, 2009, p. 769). 

No governo de Luís Inácio (2003-2010), inúmeras medidas implementadas seguiram 

os mesmos ditames privatistas: Lei 10.861/04 que institui o SINAES; o Decreto Presidencial 

5.205/04 que regulamentou as parcerias entre as Universidades Federais e fundações de 

direito privado; a Lei 11.096/05 que instituiu o PROUNI - Universidade para Todos, A Lei 

10.973/04 de Inovação Tecnológica; a Lei 11.079/04 que permite a Parceria Público-Privada. 

Este conjunto de Leis seguiram a perspectiva de privatização, priorizando, sobretudo, a 

mudança nas finalidades das Universidades, que passavam progressivamente a assumir 

“feições empresariais e mercadológicas”, dando sequência à “reconfiguração do conceito de 

público” que vem desde a Reforma do Aparelho do Estado de 1995 do Governo FHC, 

trazendo a ideia de público não-estatal. (MAUÉS, 2011, p. 04). 

Desde a Reforma do Aparelho do Estado que se apregoava que as causas da crise se 

resumiriam com a privatização de parte do aparato estatal, e além disso, dotá-lo de um caráter 

“mais eficiente”, que contribuiu com várias estratégias de privatização, e que se estabelece de 

duas formas: uma, de forma mais direta, transferindo setores estatais para a iniciativa privada; 

a outra, através da disseminação de “formas de gestão ancoradas na lógica de mercado”, 

introduzindo “concepções privadas de gestão”, dando origem a noção de “quase-mercado” 

(SOUZA; OLIVEIRA, 2003, p. 876-877).  

Para Adrião e Peroni, com “o quase mercado, a propriedade permanece estatal, mas a 

lógica de mercado é que orienta sua gestão” uma vez que se advoga que “o mercado é mais 

eficiente e produtivo que o Estado”. Este processo não se dá apenas no âmbito da Educação 

Superior, ao contrário disso, está vigente na educação básica, materializando-se, sobretudo, 

por meio de “parcerias público-privado” enquanto “proposta do público não estatal”, pois “o 

sistema público acaba assumindo a lógica de gestão proposta pelo setor privado ao instituir os 

princípios da chamada administração gerencial ou nova gestão pública” (ADRIÃO; PERONI, 

2009, p. 110). 

Uma das mais conhecidas formas de privatização, na educação superior no Brasil, se 

dá por meio dos vouchers ou “bolsas” que permitem aos alunos estudarem nas escolas 

privadas e que, em termos de Programas Governamentais se deram pelo PROUNI, no Ensino 

Superior e pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, 
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no Ensino Médio, ambos de transferência de recursos públicos para o setor privado 

(FREITAS, 2012, p. 386). 

 

Contexto geral do consenso privatizante no Brasil 

 

Segundo o Censo da Educação Superior (INEP, 2010), entre 2003 e 2009, a rede 

pública cresceu 18,9% e a rede privada dobrou, com 36,9%. Essa constatação é preocupante, 

porque em 2001 as IES privadas já correspondiam a 68,9% das matrículas no ensino superior. 

Em 2010, essa participação chegou a 74,2%. De acordo com o Censo de 2016, na rede de 

educação superior brasileira, 87,5% das instituições são privadas.  

O ensino superior privado registrou em 2015 receita líquida de R$49,3 bilhões4. Em 

número de matrículas, os dados mais recentes divulgados pelo Censo do Ensino Superior 

(2016, com dados de 2015), apontam que das 2.364 Instituições de Ensino Superior, 295 são 

públicas e 2.069 são privadas. As privadas têm mais que o dobro em número de cursos 

(10.769 cursos nas Instituições Públicas e 22.732 nas Instituições Privadas), sendo que de 

8.027.297 matrículas no Ensino Superior, 6.075.152 são nas Privadas e 1.952.145 nas 

Públicas (Federais, Estaduais e municipais).  

O panorama que apresentamos acima, deve ser objeto de uma profunda pesquisa que 

explique os mecanismos pelos quais se desenvolvem o processo de privatização da educação 

superior pública em nosso país nos últimos anos, especialmente a partir de 2003, já que uma 

boa parte dos pesquisadores ficou contemplando as políticas afirmativas de inclusão sem se 

dar conta de que essas fazem parte das macro políticas de privatização orientadas pelos 

organismos multilaterais do imperialismo. As diretrizes do Banco Mundial e outros 

organismos internacionais, são postas em prática pelos responsáveis oficiais pela reforma do 

Estado e da Educação Superior no Brasil (SILVA JÚNIOR; SGUISSARDI, 2000). 

A temática sobre a privatização da educação não é nova. Da mesma forma que a 

defesa da educação pública, a universalização do ensino e diversos processos de resistência 

sobre o papel de uma educação que sirva às classes populares sempre foi pauta do movimento 

sindical e do movimento estudantil em inúmeras lutas no Brasil e na América Latina. No 

espaço acadêmico, inúmeros trabalhos buscaram historicizar este processo, bem como 

                                                             
4 Segundo o Jornal Valor Econômico, à época, “O setor de ensino superior privado registrou” “receita líquida de 
R$ 49,3 bilhões”. Deste montante “36% são provenientes dos 12 maiores grupos educacionais. Mas 
considerando o número de alunos esse percentual sobe para 44%, segundo estudo anual sobre o setor da Hoper 
Educação” Disponível em: https://www.valor.com.br/empresas/4610699/ensino-superior-privado-tem-receita-
de-r-493-bi-no-brasil-em-2015.  
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compreender e identificar os diversos sujeitos envolvidos. Concordamos com Minto (2006), 

que a política educacional do regime militar alterou de forma significativa as dimensões do 

público e do privado, favorecendo este último e onde se afastou ainda mais o país de uma 

educação pública/estatal, laica e gratuita. 

Nesse contexto, a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Banco Mundial e a 

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Table Ronde des 

industriels passam a determinar em nível mundial as políticas educacionais. O Banco Mundial 

determinou as diretrizes educacionais para os países subdesenvolvidos nos fóruns de Jomtien 

(1990) e de Dakar (2000), afirmando as determinações do capital e a educação como uma 

mercadoria. Para Dourado e Oliveira (1999, p. 9) a “ideia básica presente nas reformas 

educativas” das décadas de 1980-1990, “em consonância com os organismos internacionais”, 

defendiam que os sistemas de ensino deveriam “se tornar mais diversificados e flexíveis, 

objetivando maior competitividade”. 

O Banco Mundial passa a financiar a esfera social, concedendo empréstimos para os 

países pobres investirem em educação. Porém, não é apenas um agente financiador, mas ator 

intelectual dos projetos que financia. De acordo com as diretrizes e estratégias do Banco 

Mundial: 

La educacion es un instrumento importante para el desarrollo económico y social. Es 
un elemento crucial de la estrategia del Banco Mundial para ayudar a los países a 
reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida mediante el crecimiento sostenible y 
la inversión en el capital humano (BANCO MUNDIAL, 1996, p.21). 

A educação no Brasil passou a ter sua função social controlada para corresponder às 

demandas e necessidades do capital, em forma de capital humano e políticas educacionais 

pautadas em pedagogias liberais pós-modernas, chamadas por Saviani (2007) de pedagogias 

neoprodutivistas, cujo objetivo é dotar os indivíduos de comportamentos flexíveis que lhes 

permitam ajustar-se à “mão invisível do mercado” (SAVIANI, 2007, p. 435). 

Nos últimos anos tem se destacado um crescimento vertiginoso das instituições de 

ensino superior privadas. Essa expansão da oferta privada dos cursos de graduação ocorreu 

por meio de incentivos e condições ampliadas pelas políticas públicas educacionais. Nos 

Governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016) esse processo de privatização continuou, 

apesar da implantação de políticas de expansão de vagas nas universidades públicas. 

Conforme Souza (2014, p. 252), “Lula manteve as concepções e as ações dos organismos 

internacionais, por meio de política focais, afirmativas e assistencialistas e ainda desferindo 

um golpe na universidade pública, com a ampliação da parceria público-privada”. 
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Em artigo sobre o financiamento da educação superior no Brasil, Chaves e Amaral 

(2016) apontam que os recursos do FIES e do ProUni destinados às Instituições privadas, 

foram fundamentais para que estas aumentassem suas matrículas, sendo que em 2015 “o total 

de recursos associados aos dois programas atingiu R$ 16,5 bilhões, significando em torno de 

15% dos recursos empenhados pelo governo federal na Função Educação” valor superior aos 

recursos complementares do Fundeb, que era à época na esfera de 12 bilhões (CHAVES e 

AMARAL, 2016, p. 68).  

Já desde sua origem, o PROUNI atendeu as demandas mais urgentes da iniciativa 

privada, uma vez que a adesão voluntária possibilitou isenção fiscal, além que esta 

desoneração, “combinada ao novo status jurídico estimulou a expansão e a transformação de 

estabelecimentos não lucrativos em empresas educacionais” (CARVALHO, 2013, p. 763). 

Isto não significa que o status jurídico anterior coibia a estratégia de lucro. Ao contrário, as 

proibições legais eram meras formalidades onde as IES privadas burlavam a lei ao se 

denominarem “confessionais” ou “sem fins lucrativos” (OLIVEIRA, 2009, p. 753). 

Esta análise é importante para que identifiquemos que o setor privado se sustenta com 

estes subsídios públicos, que foram os principais responsáveis pela expansão da rede privada. 

Ainda, segundo Chaves e Amaral (2016), em 2014, 74,9% do total de matrículas 

concentravam-se na rede privada, em instituições que na sua maioria não fazem qualquer 

“interligação do ensino, da pesquisa e da extensão”. Ao contrário disso, os grandes 

oligopólios educacionais “compram as IES menores; e de diversificação das atividades, 

atrelando-se ao capital financeiro internacional e tendo nas atividades de ensino (e, cada vez 

mais, na pesquisa) apenas meios para realização de lucros” (MINTO, 2018, p. 15). 

Concordamos com Chaves (2010), de que: 

A privatização vem sendo utilizada com a finalidade de reduzir a presença do Estado 
tanto na área produtiva, quanto na área social. Como consequência, as políticas 
sociais têm sido direcionadas à população de baixa renda, aliviando a miséria dos 
excluídos, mantendo, entretanto, a desigualdade social e a pobreza. Na área 
educacional, a política de focalização se manifesta por meio da priorização dos 
recursos da União para o atendimento ao ensino fundamental; pela criação de bolsas 
para os estudantes do ensino superior privado, a exemplo do Programa Universidade 
para Todos (PROUNI); e pela redução dos investimentos públicos nas instituições 
de ensino superior (IES) públicas, induzindo-as à captação de recursos no mercado 
capitalista (CHAVES, 2010, p. 482-483). 

Não se trata apenas de uma perspectiva que atende aos interesses de lucro do capital, 

trata-se de uma proposta de controle da produção de conhecimento, uma vez que, “a disputa 

pelo controle da tecnologia é inerente ao desenvolvimento capitalista, da mesma forma que 

essa não existe sem o desenvolvimento da ciência” (OURIQUES, 2012, p.74).  
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Os resultados deste período só comprovam esta política de favorecimento da rede 

privada. Conforme dados apresentados pelo INEP em suas Notas Estatísticas 2017, 

atualmente 87,9% das Instituições de Ensino Superior são privadas e concentram 90,6% das 

matrículas dos cursos de graduação. Estes dados alarmantes só corroboram com todos os 

críticos do gerenciamento petista que apontavam a natureza da política de transferência de 

recursos públicos para as IES privadas. Segundo Oliveira (2017), já chegamos ao processo de 

oligopolização da Educação Superior, uma vez que na atualidade duas das grandes empresas 

concentram o mercado educacional: Kroton e Ser Educacional. Junto a elas estão Estácio, 

UNIP, Cruzeiro do Sul Educacional e Laureate. Entre os acionistas destas empresas, há a alta 

participação de Fundos Privados (Private Equity). A título de exemplo, Kroton e Ser 

Educacional possuíam 10 acionistas em comum, e que controlavam: 46% da Estácio e 

respectivamente 32% da Kroton e 46% da Estácio (Entre eles, estão Oppenheimer, 

Coronation e Capital World Investors). 

A privatização não se dá apenas na transferência de recursos públicos à IES privadas. 

Ela se dá também na esfera das Universidades Públicas, já que a legislação foi 

progressivamente sendo alterada como forma de favorecer as chamadas Parcerias Público-

Privadas (PPPs) e ao mesmo tempo em que se questiona os supostos “gastos desnecessários” 

com o ensino superior como as políticas de assistência e permanência, salários de docentes e 

técnicos e outras medidas que desonerariam a educação: equivalência professor-aluno, 

aumento de tempo de serviço, estímulo à EaD e mudança no caráter das Instituições de 

Ensino Superior. 

Em agosto de 2018, o Banco Mundial publicou em sua página na internet um conjunto 

de “Notas de Políticas Públicas dirigidas à sociedade brasileira e especificamente aos 

candidatos à presidência e suas equipes econômicas nas eleições de 2018”. Trata-se de um 

conjunto de diagnósticos produzidos pelo BM que seguem a mesma tendência de documentos 

anteriores que apregoam a necessidade de ajustes fiscais e estratégias para garantir um 

“Estado mais eficiente”. Para nós, em virtude do foco deste trabalho, nos interessa analisar o 

que há de “novo” nas propostas do Banco Mundial para Educação, considerando, que um dos 

documentos disponibilizados tem por título “Propostas para realinhar as políticas de 

educação” (BANCO MUNDIAL, 2018). 

O BM inicial suas orientações com os seguintes títulos: 1) Os resultados de 

aprendizagem do Brasil são muito fracos em comparações internacionais” e 2)... apesar de um 

enorme avanço nos gastos com educação nos últimos anos (BANCO MUNDIAL, 2018, p. 2-

3). Os títulos já são autoexplicativos e apontam para a necessidade de um gasto mais 
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“eficiente”, uma vez que os gastos são altos e as matrículas em todos os níveis tem caído. 

Apregoam que a obrigação constitucional de 25% das receitas tributárias em educação, além 

de aumentar os gastos, já não condizem com a realidade, uma vez que o nosso país poderia 

alcançar 40% mais matrículas com os mesmos recursos disponíveis. O documento enaltece as 

“reformas educacionais importantes que ocorreram recentemente”, defendendo a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) como “pilar fundamental para aprimorar a qualidade da 

educação com equidade regional”; defende a reforma do Ensino Médio, como inovadora em 

alterar o currículo e “fortalece o foco nas habilidades socioemocionais e estender o dia 

escolar”. O documento defende ainda, que as “regras de emprego do orçamento e do 

funcionalismo público criam poucos incentivos para a reforma”, além de que “a classe mais 

privilegiada evita o sistema público; os alunos mais pobres abandonam a escola” e há pouca 

pressão por melhorias (BANCO MUNDIAL, 2018, p. 7). 

Para o BM (2018), o financiamento e gastos em educação são “ineficientes”, e aponta 

como problema que se aumentou os gastos, mas as matrículas caíram. Recomenda melhorar 

“a qualidade e responsabilização (accountability) do professor” atraindo “melhores alunos 

para serem professores”, “reformar programas de formação inicial”, alinhando-os à BNCC, 

vinculados à “formação prática e aplicável” e o MEC aprovador modelos de programas de 

formação inicial de professores através de “credenciamento de programas (através do 

SINAES)” e “vincular financiamento federal e estadual a “escolas com programas 

credenciados”. Além disso orienta que é preciso “selecionar os candidatos mais qualificados 

para cargos docentes” através de uma padronização de perfis de professores para “orientar as 

decisões de contratação”, além de aplicar “testes de habilidades e competências de ensino e 

criar certificação alternativa para aqueles que não são formados como professores” (BANCO 

MUNDIAL, 2018, p. 15). 

O BM ainda aponta que no Ensino Superior o “financiamento e os gastos” são 

ineficientes uma vez que “não são favoráveis aos pobres”, pois os “gastos públicos em 

universidades federais beneficiam em grande parte os ricos, aumentando seu potencial de 

ganhos futuros”, uma vez que nas universidades públicas há um percentual de 31,4% de 

matriculados ricos, e esses “estudantes mais ricos se beneficiam da educação superior 

gratuita, enquanto os jovens de famílias mais pobres não podem pagar pela universidade” 

(BANCO MUNDIAL, 2018, p. 12). 

Percebemos aqui, a sintonia com que os que propõem as mudanças nas esferas do 

Estado Brasileiro e as diretrizes impostas pelo Banco Mundial, e que apontam para a lógica da 

privatização, por meio de um modelo empresarial para a educação pública, da mesma forma 
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que defendem a redução de investimentos e o estímulo ao financiamento estatual de 

Instituições privadas, através de políticas que inculcam a ideia de “colocar os alunos oriundos 

das classes populares na "escola privada" tem a finalidade de justificar o aparecimento de uma 

"escola privada para pobres", ou seja, as escolas públicas geridas por concessão privada, ou 

subvencionadas” pelo Estado (FREITAS, 2012). 

 

A privatização do Ensino Superior em Rondônia: primeiras aproximações 

 

As instituições de ensino superior procuram se estabelecer em regiões de maior 

demanda populacional e maior concentração de renda, oportunizando investimento 

empresarial com maior garantia de retorno. Mas essa lógica mercantil se estende a todos os 

estados brasileiros havendo um grande crescimento em investimento na área da educação 

privada também na Região Amazônica, especialmente em Rondônia. Esta Unidade da 

Federação tem apenas uma única universidade pública, a Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), criada em 1982 pela Lei nº 7011, de 08 de julho, após a criação do estado pela Lei 

Complementar nº 47, de 22 de dezembro de 1981 e incorporando cursos e patrimônio do 

Centro de Ensino Superior de Rondônia, mantidos pela Fundação Centro de Ensino Superior 

de Rondônia – FUNDACENTRO (LEITE NETO, 1993, p. 111). 

Em que pese a problemática em torno de sua criação e desenvolvimento, com um 

“incipiente projeto acadêmico”, “estrutura gerencial frágil” e “imposta pelo MEC”, que 

contribuíram para que a UNIR fosse vulnerável “à política estadual e federal”, ferindo sua 

autonomia, onde “desenvolveu-se atrelada aos parâmetros do poder do Estado que controla a 

sociedade de forma autoritária” (LEITE NETO, 1993, p. 111-112), esta Universidade, com 

todas as dificuldades de uma instituição periférica, em meio às contradições locais e 

nacionais, foi durante anos a única forma de acesso ao Ensino Superior em Rondônia. Na 

atualidade, a UNIR possui oito campi, localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, 

Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura, Vilhena e Presidente Médici. A 

partir de 2008, com a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia – IFRO, este também passou a ofertar vagas no Ensino Superior.  

 
Tabela 1: Quantitativo de IES em Rondônia - 1995-2017 

  1995 2000 2005 2010 2015 2017 
TOTAL 7 18 24 31 31 34 

Pública 1 1 1 2 2 2 
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Fonte: INEP. Sinopse Estatística da Educação Superior (1995-2017). Organizado pelo Autor. 
 
Na Tabela 1, podemos observar que houve, em Rondônia, um aumento gigantesco de 

Instituições Privadas nos últimos 22 anos. Com pouco mais de 1,7 milhões de habitantes em 

2018, o ritmo acelerado de crescimento populacional foi acompanhado pela proliferação de 

IES privadas. Em Rondônia, no ano de 2005 havia 123 cursos de graduação presenciais em 

instituição de ensino superior privado, em 2013 segundo o Censo da Educação Superior, esse 

número chegou a 212 cursos de graduação, um crescimento de 72,36%. Em menos de 20 

anos, quase quadriplicou o número de IES privadas em Rondônia. Esses dados mostram 

lógica: Há uma necessidade de as instituições oferecerem o máximo de cursos possíveis, 

buscando captar clientes. Já contamos, em Rondônia, com a presença de grandes instituições 

privadas na oferta de Ensino à Distância. Os polos das grandes instituições se multiplicam, 

num criminoso processo de “venda de diplomas” já que a qualidade é absolutamente 

duvidosa. Podemos observar ainda, que, a maioria das IES na categoria Universidade é 

pública (53,3%), ao passo que, na categoria Faculdade, as instituições privadas são maioria 

(87,3%) (INEP, 2018). 

 

Tabela 2: Rondônia - Número de Matrículas em Ensino Superior e % 

 

1995 2000 2005 2010 2005 2017 

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 

    

5.506  100% 

  

15.661  100% 

  

33.954  100% 

  

45.218  100% 

  

73.654  100% 

  

76.561  100% 

Pública 

    

3.596  65% 

    

8.118  52% 

    

9.795  29% 

    

8.044  18% 

  

10.672  14% 

  

12.899  17% 

Privada 

    

1.910  35% 

    

7.533  48% 

  

24.159  71% 

  

37.174  82% 

  

62.982  86% 

  

63.662  83% 

Fonte: INEP. Sinopse Estatística da Educação Superior (1995-2017). Organizado pelo Autor. 
 

Podemos observar, conforme a Tabela 2, o número de matrículas e seus respectivos 

percentuais ao lado, em um período que vai de 1995- 2017. É possível observar que ao longo 

dos últimos 22 anos, houve um processo de redução na proporção de matrículas em 

instituições públicas. Em 1995, 64% das matrículas eram oferecidas pela UNIR, esta 

superioridade em número de matrículas, ainda se manteve, na esfera de 52% em 2000, mas 

em 2005 se vê uma drástica redução de matrículas na rede pública, e um aumento gigantesco 

em matrículas na rede privada. Estes números apenas confirmam aquilo que os documentos e 

Privada 6 17 23 29 29 32 
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políticas educacionais assinalavam: o controle efetivo da educação para a Iniciativa privada, 

chegando a 2005 a atingir um percentual de 86% de matrículas concentradas na rede privada 

em 2017. Em termos comparativos, o ritmo de crescimento em número de matrículas 

corresponde a 268% nas Instituições Públicas e 3.233% nas Instituições privadas. 

Ao mesmo tempo em que avança a participação privada na oferta de Ensino Superior, 

o estudo, ainda em andamento, pôde constatar, que há em Rondônia, a presença de 

oligopólios educacionais5, mas que ainda é preciso realizar um detalhamento de sua 

participação na graduação, pós-graduação e como se comportam em relação as redes de 

educação básica6, novo foco de interesses dos oligopólios educacionais, frente as mudanças 

na legislação brasileira. 

As transformações no sistema educacional brasileiro não se restringem à mudança da 

legislação que estimulou a educação privada. Ao contrário, a educação agora é um “negócio” 

a ser comercializado, os estudantes são “clientes” e a lógica e prática são utilitaristas e 

voltadas para as exigências do “mercado”, distanciando-se cada vez mais da perspectiva 

crítica de uma educação emancipadora. 

O limite da extensão textual nos impossibilita de apresentar outros elementos. 

Percebemos, por exemplo, que ocorrera uma expansão das redes privadas locais, sobretudo no 

ensino presencial. Contudo o maior percentual de matrículas encontra-se na modalidade EaD, 

onde a disputa principal é a dos grande oligopólios que rivalizam o controle do “mercado” 

educacional. Contudo, as medidas anunciadas pelo atual gerenciamento do Estado brasileiro, 

acentua a privatização, com incremento maior: o estrangulamento orçamentário das 

instituições públicas e a exigência de que estas façam adesão à um Programa que ataca a 

Autonomia Universitária, favorece o controle efetivo do Mercado, por meio de entes privados 

(Organizações Sociais – OS), que buscam extrair superlucros às custas do controle da 

produção científica, precarização do ensino, precarização do trabalho docente, flexibilização 

de contratos de trabalho e a progressiva privatização das Instituições Públicas. O Capital 

                                                             
5 Kroton, Estácio, UNIP, Ser Educacional, Unopar, Laureate, concentram sua maior atuação em Rondônia, na 
oferta de cursos na modalidade EaD, com polos em 30 municípios do Estado de Rondônia. 
6 Segundo matéria publicada no site do jornal O Globo, no dia 10/04/2018, o grupo Kroton criou “uma holding, 
batizada de Saber, para reunir todos os ativos de educação básica adquiridos, englobando os sistemas de ensino 
Rede Pitágoras, Rede Educação e Valores (RCE) e Rede Cristã de Educação, o Colégio Pitágoras de Belo 
Horizonte e a operação de escolas sob a modalidade de contratos; e os negócios futuros que "envolvem a 
aquisição e a gestão” de outras escolas (https://oglobo.globo.com/economia/kroton-faz-sua-primeira-aquisicao-
em-educacao-basica-da-rede-22577699). A “Rede Cristão de Educação”, conta com uma Unidade na capital 
rondoniense, e em sua página na internet destaca que a “Kroton Educacional conta, na Educação Básica, com 
mais de 870 escolas associadas em todo o território nacional”. (https://colegiocristaopvh.com.br/metodo-de-
ensino/) 

3309

https://oglobo.globo.com/economia/kroton-faz-sua-primeira-aquisicao-em-educacao-basica-da-rede-22577699
https://oglobo.globo.com/economia/kroton-faz-sua-primeira-aquisicao-em-educacao-basica-da-rede-22577699
https://colegiocristaopvh.com.br/metodo-de-ensino/
https://colegiocristaopvh.com.br/metodo-de-ensino/


 

 

financeiro que por meio de oligopólios controla o percentual maior do número de matrículas, 

agora passará a disputar, também, o controle das instituições públicas. 
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Resumo 

Embora a educação tenha  como finalidade o ensino e a formação de sujeitos 
integralmente desenvolvidos, com as mudanças de governo, observa-se, também, o 
deslocamento da concepção de sociedade, e, portanto, da ideia de sujeito que deve ser 
formado pela educação. Com as mudanças efetivadas na política brasileira em 2016, 
questionamos a formação destinada aos jovens brasileiros proposta pela reforma de 
2017. Partindo desse questionamento e tendo por base o Ensino Médio como etapa 
conclusiva da Educação Básica, a pesquisa em questão tem como objetivo compreender 
o processo educacional desde os anos de 1990, analisando-o  sob a luz das alterações 
propostas pela Lei nº13415/17 que reformulou o Ensino Médio brasileiro. A fim de 
alcançar o objetivo proposto, a metodologia utilizada foi a  análise bibliográfica e a 
documental. Na análise bibliográfica, buscou-se, por referenciais teóricos, entender 
como foi constituído o Ensino Médio brasileiro a partir dos anos de 1930. Este recorte 
foi realizado com o intuito de compreendermos o surgimento deste ciclo formativo e 
como historicamente apresenta-se como uma etapa de acirramento da dualidade 
educacional e social, desde o início do século passado. Esta reconstituição histórica, 
assim como a análise dos documentos legais, possibilitou- nos um olhar mais preciso 
sobre as mudanças efetivadas a partir dos anos de 1990, todavia interrompidas no 
período entre 2003 e  2015, e retomadas em 2016, indicando, dessa forma, um 
retrocesso educacional. Isto possibilita afirmamos que a proposta de reformulação do 
ensino médio não é recente, posto ser uma estratégia planejada e disputada por setores 
da sociedade ao longo de vários governos. O que ela reforça é a minimização da 
formação dos jovens via currículo, acirrando a dualidade educacional já existente. O 
slogan de um novo Ensino Médio se constitui um engodo, velhas fórmulas com novas 
roupagens. 
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1 Introdução  

Este trabalho é resultado da pesquisa realizada no processo de elaboração do 

Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia, que propõe, como objetivo geral, 

compreender o processo de Reforma Educacional, num período posterior aos anos de 

1990, a fim de se analisar as alterações propostas pela Medida Provisória nº 746 de 22 

de setembro de 2016 para o Ensino Médio.  A  problemática que norteia a produção 

aqui apresentada busca entender quais as reais intenções e objetivos traçados para as 

finalidades formativas do Ensino Médio com a Lei 13.415/17. 

A princípio, realizamos uma breve discussão acerca dos caminhos do Ensino 

Médio no processo histórico do Brasil, analisando seu processo de construção e 

desenvolvimento, nos contextos social e político. 

Partindo da compreensão de como se constitui o sistema de ensino nacional e o 

Ensino Médio em si, por meio das diversas reformulações que ele vem sofrendo ao 

longo dos anos, discutimos  aspectos e dimensões do ensino reformulados com a 

promulgação da Lei 13.415/17, e refletimos sobre o quão complexo se torna este 

momento de “reforma”, ao valer-se das concepções das fragilidades e fragmentações 

que permeiam a realidade do ensino atualmente. 

 Para nós, portanto, tornam-se indispensáveis  estudos e discussões acerca do 

tema, uma vez que todo esse processo é, de fato, um golpe contra os direitos sociais e 

um retrocesso no que se refere às dimensões educacionais. 

 

Ensino Médio no Brasil: breve resgate histórico 

No Brasil, os primeiros indícios de estruturação e organização de um sistema 

nacional de ensino começam a surgir em meados da década de 1930, com a aprovação 

dos decretos que consolidaram a Reforma Francisco Campos, dentre eles, o decreto nº 

19.850,  de 11 de Abril de 1931, que  Cria o Conselho Nacional de Educação, 

considerando que este tinha como função legal a colaboração na formação da Política 

Nacional de Educação, exercício de atribuições normativas e deliberativas, além de 

assumir a regulamentação de diretrizes e suporte à  instituição maior - Ministério da 

Educação – MEC  - no que se refere à educação. 

A escola pública, desde sua criação, é uma instituição que se constituiu de 

maneira deficiente, marcada pela tríade: tardia, desigual e insuficiente, segundo (Moll e 
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Garcia, 2013, p. 07). Isso porque, mesmo que o marco legal respalde o direito social à 

educação, este ocorre, em muitos casos, de forma marginalizada. Pensando nesta tríade 

(tardia, desigual e insuficiente), o Ensino Médio é a etapa da educação básica que mais 

suscita discussões, críticas e propostas de mudanças, que visam a contemplar uma visão 

particular do sistema capitalista, que necessita da formação do sujeito que atenda às 

demandas do setor produtivo. Historicamente, isso vem ocorrendo na formação dos 

filhos dos trabalhadores via um sistema dualista de ensino, que fragmenta a escola  e 

traça caminhos diferentes para os jovens, de acordo com a sua classe social.  

Todos os aspectos de pretensão e/ou promulgação de reformas e modificações 

(estruturais e curriculares) voltam-se ao Ensino Médio, uma vez que esta é a etapa 

conclusiva da educação básica, e que cabe a ela as finalidades de formação, seja esta 

generalista ou técnica/ profissional.  

 A Reforma Francisco Campos (apud ROMANELLI, 1980 p.135) 

manifesta a finalidade do ensino secundário: 

A finalidade exclusiva do ensino secundário não há de ser a 
matrícula nos cursos superiores; o seu fim, pelo contrário, deve 
ser a formação do homem para todos os grandes setores da 
atividade nacional, constituindo no seu espírito todo um sistema 
de hábitos, atitudes e comportamento que o habilitem a viver 
por si e tomar, em qualquer situação as decisões mais 
convenientes e seguras. 

Isso nos possibilita afirmar que o objetivo era a formação voltada para a inserção 

no mercado de trabalho e atendimento às necessidades sociais criadas pela indústria.  

 A reforma Francisco Campos se aplica ao ensino secundário, sendo seu foco o 

ensino comercial e industrial. Neste aspecto, evidencia a histórica questão da dualidade 

educacional entre uma escola que forma a elite e outra, o proletário. Tal reforma não se 

dispunha a atender a todos e a dar continuidade educativa, ou seja, ofertar a 

oportunidade de manter-se dentro das instituições de ensino com ampla formação, visto 

que o indivíduo receberia uma educação, de acordo com sua classe social Com isso, o 

ensino que era elitista, passa a ser seletivo. 

 Contrário aos aspectos curriculares que o sistema de ensino propunha, no que diz 

respeito a oferta, acesso e formação, surge um movimento ideológico, em 1932: o 
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Manifesto dos Pioneiros o qual se expressava como um documento progressista, uma 

vez que se tornou um marco no processo de mudança/ renovação do sistema 

educacional da época. 

Pois, como diz o documento, se a evolução orgânica do sistema 
cultural de um país depende de suas condições econômicas, é 
impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção, 
sem o preparo intensivo das forças culturais e o 
desenvolvimento das aptidões á invenção e á iniciativa que são 
os fatores fundamentais de acréscimo de riqueza de uma 
sociedade.( ROMANELLI, p. 145, 1980) 

O documento proposto por um grupo de intelectuais aborda, claramente, a 

relação dialética existente entre educação e desenvolvimento, uma vez que ambas as 

vertentes se revelam indissociáveis de um efetivo desenvolvimento social em suas 

diversas dimensões. 

O Manifesto, que foi uma reivindicação baseada numa perspectiva de 

democracia social,  defendia que a educação deveria ser uma função pública, laica, 

gratuita e obrigatória, ministrada por uma escola baseada numa perspectiva de 

unicidade, sem privilégios ditados pela classe social.  

Logo após a interferência do Manifesto dos Pioneiros, que trouxe consigo a 

possibilidade de resgatar dimensões da democracia, consolida-se o Estado Novo. 

Conforme afirma Rodrigues (2016), o Estado Novo foi uma imposição do presidente da 

época Getúlio Vargas (1937 – 1945), que o instituiu por um golpe político, que 

extinguiu, na época, todos os demais partidos políticos que pudessem vir a concorrer à 

presidência da República. Com isso, Vargas tinha como objetivo assumir poderes 

ditatoriais e perpetuar seu governo ditador. Durante a era Varguista, o exército nacional 

teve grande prioridade dos investimentos, pois seriam aliados de Vargas nesse processo 

golpista, que culminou com um período de extremo autoritarismo.  

O fim desse período autoritário ficou marcado pelo início do processo de 

redemocratização do país, que começou a se consolidar por meio da nova Constituição, 

proposta em 1946, que expressava um caráter mais republicano-democrático, e que 

assegurava alguns direitos sociais, como os direitos trabalhistas viabilizados pela CLT, 

e o direito ao voto direto. 
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 Os decretos-leis, responsáveis pelas modificações nos diversos ramos do ensino, 

instituídos nos três últimos anos do Estado Novo, foram os seguintes: 

a) Decreto-lei 4.073, de 30 de Janeiro de 1942:- Lei Orgânica do Ensino Industrial; 
b) Decreto-lei 4.048, de 22 de Janeiro de 1942:- Cria o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI); 
c) Decreto-lei 4.244, de 9 de Abril de 1942:- Lei Orgânica do Ensino Secundário; 
d) Decreto-lei 6.141, de 28 de Dezembro de 1943:- Lei Orgânica do Ensino 

Comercial. 

Com a promulgação das leis orgânicas do ensino e toda proposta política 

consolidada anteriormente, fica evidente a relação que se estabelece entre Ensino 

Secundário (Ensino Médio) e Formação Profissional, uma vez que, à  medida em que a 

sociedade e o setor industrial crescem, criam-se novas demandas e necessidades sociais, 

voltadas para a inserção de novos profissionais no mercado de trabalho, que estivessem 

aptos e capazes para exercer funções específicas. Nesse aspecto, então, surge a 

formação profissional integrada ao Ensino Médio, uma vez que  a esta etapa de ensino 

caberia, também,  a formação profissional. 

 No âmbito da educação profissional, assistiu-se à promulgação do Decreto-lei 

4.048/42 que cria o SENAI e com ele,  outras instituições privadas de Educação 

Profissional como: Serviço Social do Comércio - SESC; Serviço Social da Indústria - 

SESI; Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio - SENAC; Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE-, que  compõem o que chamamos de 

Sistema “S”. Trata-se de uma organização de instituições privadas com interesses na 

área do ensino profissional, que começou a ser estruturada  no país em 1942 para 

oferecer uma rede de ensino que melhorasse a produtividade da mão de obra,  serviços 

culturais e de lazer.  

 No início, o ensino técnico / educação profissional era de total responsabilidade 

do Estado, considerando-se ser uma modalidade educacional. paralela ao sistema 

formal, sendo, portanto, dever do Estado sua manutenção e seu financiamento. Ao 

longo dos anos, com diversos trâmites legais e divergências ideológicas acerca da 

educação, o Estado se absteve de suas responsabilidades para com o ensino técnico, 

mas, ainda assim, continuou ativo em relação ao custeio e ao financiamento desse 
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sistema de ensino, ou seja, mesmo sendo gerido por instituições privadas, o sistema 

continuava a ser  beneficiado pelo Estado. (VALADÃO, 2009, p. 10) 

A dualidade educacional, acirrada pelos diversos trâmites legais desde a 

Reforma Francisco Campos, apresenta-se ainda mais forte, quando o Estado, até então 

responsável por todas as dimensões da educação, transfere o  ensino técnico profissional 

para o Sistema S, responsável pela formação de mão de obra qualificada.  

O processo de constituição do ensino médio  deu-se por meio de diversas 

propostas e consolidações de leis que afetaram sua estrutura organizacional e curricular, 

ora com aspectos democráticos, ora nem tanto. Na luta pela elaboração de um sistema 

de ensino democrático e igual para todos, surge a primeira LDB. 

A LDB 4.024/61 nasce como uma proposta aos fins genéricos da educação 

adotados universalmente, ou seja, é uma lei que se aplica a qualquer realidade, ao 

menos em seus aspectos axiológicos, já que sua prática se torna e pouco objetiva.  

 Ao ser promulgada,  tal Lei dividiu reações:  enquanto parte da sociedade a 

exaltava,  outra parte a discriminava de forma extrema, o que, de fato, afetou sua efetiva 

aplicação e, consequentemente, fez com  que a mesma fosse vista apenas como uma 

padronização de currículo formal, de acordo com o que a sociedade, em processo de 

desenvolvimento, exigia. Como resultado dessa lei, houve a descentralização do ensino. 

Um dos aspectos que chamam a atenção nesta lei é que ela desfaz, em seu artigo 

30, todo discurso expresso no artigo 27 a respeito da obrigatoriedade do ensino.  Isso, 

de fato, trouxe consequências. Em 1964, três  anos após sua promulgação, pesquisas 

mostravam que inúmeras crianças e jovens, com idade entre 7 e 14 anos, estavam fora 

das escolas, muitos, pela falta destas. Em relação às que existiam, não raro, ofereciam 

um ensino extremamente precário, uma vez que sua estrutura curricular enfatizava suas 

disponibilidades de recursos humanos e materiais.  

De acordo com Valadão (2009), a lei 4.024/61 nasce num contexto de 

desenvolvimento do capitalismo articulado com o capitalismo internacional. Esta lei, 

que tramitou por 13 anos no Congresso Nacional, foi sancionada em 20 de dezembro de 

1961, sendo a primeira LDB da educação Nacional, e a primeira legislação criada com a 

finalidade de normatizar o sistema de ensino do país, regulamentando os concelhos 
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estaduais de educação, a formação mínima exigida para professores e o ensino religioso 

facultativo. 

No seu teor, ela se apresentava como uma lei que propunha a oferta de uma 

educação igualitária como direito de todos os cidadãos, independente de sua classe 

social, embora ainda se pautasse  numa concepção de dualidade educacional, uma vez 

que o ingresso ao Ensino Superior era prioridade para a formação das classes 

dominantes. 

A lei 4.024/61 teve como objetivo possibilitar ao ensino maior autonomia, 

flexibilidade e torná- lo mais democratizado, uma vez que esta reforma, no que diz 

respeito aos aspectos profissionalizantes, diretamente favorecia as classes mais pobres, 

já que estas vislumbravam,  na formação para o trabalho, uma questão de necessidade, e 

as indústrias exigiam qualificação de mão de obra.  

Com o golpe militar de 1964 e a necessidade de organização do ensino a partir 

de um novo quadro político e a dinamização da ordem sócio econômica, a LDB 

4.024/61, que havia sido recentemente aprovada, sofreu ajustes pelo governo militar, os 

quais resultaram na lei 5.540/68 que reformulou o Ensino Superior. Em relação aos 

ensinos primário e médio, foi realizada uma outra reforma da lei 4.024/61, instituída 

pela lei 5.692/71 que, dentre outras mudanças, alterou a denominação para ensino de 1º 

e 2º graus. 

A LDB 5.692/71, que foi promulgada como um complemento à Lei 4.024/61, 

mesmo tendo sido concebida numa perspectiva mais completa em relação aos anseios 

educacionais e formativos da sociedade, não alcançou prontamente tal objetivo.  Isso 

porque, ao longo dos anos, com o processo de redemocratização social, viu-se a 

necessidade de se reelaborar as leis educacionais, de acordo com o novo perfil 

democrático da sociedade. No entanto, a estrutura de ensino implantada pela lei 

5.692/71 perdurou até 1996, quando se aprovou uma nova lei, a LDB 9.394/96.  

A LDB 9.394/96 é o primeiro movimento para se consolidar uma política 

neoliberal, seguida de políticas e programas voltados para o Ensino Médio e para a 

Educação Profissional, que neste trabalho iremos analisar. 
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 A elaboração da LDB teve uma tramitação turbulenta, já que começou a ser 

pensada concomitantemente com a elaboração da Constituição, quando a sociedade 

ainda estava em processo de reestruturação política 

A primeira ação de normatização da LDB é constituída por um decreto 

presidencial, o Decreto 2.208/97, que separou a educação profissional do Ensino Médio, 

seguida de um conjunto de ações articuladas pelo Ministério da Educação, a fim de 

consolidar a conformação dos jovens brasileiros, acentuando ainda mais o dualismo 

existente no sistema de ensino.  É também visível a fragmentação e/ou dualidade, uma 

vez que tal oferta de ensino, como assim proposta, não se direcionava para todos, não 

numa mesma proporção e com as mesmas finalidades. 

Ao valer-se da ideia de indissociabilidade entre educação e trabalho, e, 

considerando que o decreto em questão foi um retrocesso, em 2004 ocorreu então a 

revogação do Decreto 2.208/97, por meio da aprovação do Decreto 5.154/2004, que 

reafirmou a possível integração entre o Ensino Médio e a educação profissional, 

propondo um Ensino Médio Integrado. 

O decreto nº 5154/04, incorporado à  LDBEN pela Lei nº 
11741/08, além de retomar a integração, reintroduziu a 
articulação entre conhecimento, cultura, trabalho e tecnologia, 
com o sentido de formar o ser humano na sua integralidade 
física, cultural, política e científico-tecnológica, buscando a 
superação da dualidade entre cultura geral e cultura técnica. 
Dessa forma, resgatou a perspectiva da politecnia debatida nos 
anos 1980, no processo de discussão da constituinte e da atual 
LDBEN (GARCIA, 2013, p. 54).  

Mesmo com a tentativa de integração, de forma efetiva, igual e democrática 

entre educação e trabalho, novamente estes direitos, até então garantidos por lei, são 

ameaçados, considerando-se que a Lei 13.415/17 traz como finalidade reformar o 

Ensino Médio e propor um “novo Ensino Médio” flexível e interessante  para todos os 

jovens. 

O ensino médio pela lei 13.415/17: desafios de uma desconstrução 

A educação é um instrumento social passível de mudanças políticas, uma vez 

que sua estrutura, objetivos e finalidades formativas estão sujeitos a modificações, de 
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acordo com o perfil do governo da época. Atualmente, é que vem acontecendo com o 

Ensino Médio.  

Sendo o Ensino Médio considerado  por seus propositores uma etapa 

“deficiente” e inadequada aos interesses dos jovens, “de acordo com a Lei nº13.415/17, 

a reforma curricular tem por objetivo tornar o currículo mais flexível...” (FERRETI, 

2018), mas, pelo observado, o que se vê é a sua submissão a um processo de desmonte.  

A aplicação da reforma se dá sob duas justificativas:  

 A baixa qualidade do Ensino Médio ofertado no país;  

 A necessidade de torná- lo atrativo aos alunos, em face dos índices de 

abandono e de reprovação.  

A Lei 13.415/17, com as alterações curriculares sugeridas, afeta intensamente a 

organização e estrutura do Ensino Médio, uma vez que propõe alterações na carga 

horária, na estrutura das disciplinas/ áreas do conhecimento, tratadas pela lei como 

Itinerários formativos, conforme o art. 36 da LDB 9.394/96 alterado com a promulgação 

da Lei 13.415/17.  O currículo do Ensino Médio será composto pela Base Nacional 

Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por me io 

de diferentes arranjos curriculares, conforme relevância para o contexto local e a 

possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: 

 Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias;  

Ciências da Natureza e suas tecnologias; Ciências humanas e sociais aplicadas e 

formação técnica e profissional. 

Lei 13.415/17 e suas reformulações  

Cumpre lembrar que todas as reformulações propostas são viabilizadas por 

intermédio da Lei 13.415/17, que altera bruscamente a LDB em diversos aspectos que 

condizem com a estrutura curricular do Ensino Médio. 

O principal foco da reforma é o currículo, uma das disputas em relação ao que se 

quer formar nesta etapa de Educação Básica. Disputa, pois as Diretrizes Curriculares do 

Ensino Médio, aprovadas em 2012, tinham uma conotação totalmente diferente do que é 

imposto hoje pela Lei nº 13.415/17. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
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Médio, em 2012, focalizavam os sujeitos, e não o mercado, portanto, a formação 

humana integral, na perspectiva de formar o sujeito em todas as dimensões, ou seja, nas 

áreas de trabalho, ciência, tecnologia e cultura, buscando-se a autonomia intelectual dos 

jovens. 

Para a execução da reforma implantada pela aprovação da Lei no13.415/17, os 

propositores se apropriaram de um pano de fundo, que, em sua essência, não expressa 

diretamente a intenção desse processo. Por ele, sugeriram um Ensino Médio em Tempo 

Integral. Só que, ao mesmo tempo, o governo propõe e aprova a Emenda Constitucional 

nº 95, que congelou os recursos para as áreas sociais por 20 anos, o que inviabiliza uma 

mudança tão impactante nos sistemas de ensino como esta. Como alternativa, a 

comissão do Congresso que analisou a MP propôs haver um período de transição, 

durante o qual as escolas deverão ampliar para 1000 horas letivas anuais e, 

gradativamente, implantarem as 1400, previstas na atual reforma.  

Na proposta de ampliação do tempo de permanência dos alunos 
na escola, a primeira questão a ser discutida, é referenciada no 
texto da nova Lei nº13.45/17, quando traz como afirmação que 
o ensino em tempo integral será implantado de forma gradual. 
As escolas terão prazo de 5 anos para aumentar a carga horária, 
das 800 horas atuais por ano, para mil horas. Isso significa que 
os turnos passarão das atuais 4 horas diárias para 5 horas diárias 
e, depois, a carga anual deve chegar a 1,4 mil horas. Contudo, a 
grande preocupação está na falta de segurança sobre os 
investimentos para a ampliação deste tempo, já que, está 
previsto, somente, um investimento inicial3 para as escolas que 
aderirem á política de tempo integral (CORRÊA e GARCIA, p. 
612, 2018). 

 As alterações não dizem respeito unicamente à carga horária, mas ao currículo 

como um todo. As disciplinas passam a ser organizadas por áreas de 

conhecimento/itinerários formativos, como assegurado  pela MP, e somam no total 

cinco itinerários, sendo: 

                                                                 
3
 Para as escolas públicas, estava  previsto um investimento, por parte do governo federal, de R$ 1,5 

bilhão, correspondendo a R$ 2 mil por aluno/ano, até o ano de 2018. Contudo, ter iam  direito ao 

repasse destas verbas da Política de Fomento à  Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo 

Integral, somente as instituições que aderi ssem  às mudanças. Como prioridade, estão as escolas 

localizadas nas regiões com menores índices de desenvolvimento humano – IDH - , e com resultados 

mais baixos nos processos nacionais de avaliação (CORRÊA e GARCIA, p. 612, 2018). 
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I - Linguagens e suas tecnologias; 

II  - Matemática e suas tecnologias; 

III  - Ciências da Natureza e suas tecnologias; 

IV - Ciências humanas e sociais aplicadas; 

V - Formação técnica e profissional 

Antes   do processo de reforma, todas as disciplinas eram ofertadas de maneira 

obrigatória em todas as séries do Ensino Médio. Entretanto, em meio a tantas 

modificações, apenas algumas disciplinas foram mantidas e oferecidas  de maneira 

obrigatória, como é o caso de português e matemática, segundo consta na Lei:  

§ 3o O ensino da língua portuguesa e da matemática será 
obrigatório nos três anos do Ensino Médio, assegurada às 
comunidades indígenas, também, a utilização das 
respectivas línguas maternas. 

 

De acordo com a Lei 13.415/17, o currículo deverá ser organizado, ofertando-se 

diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a 

possibilidade dos sistemas de ensino. A reforma, então, propõe, tendo como referência a 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC -, um currículo dual, que, numa parte, 

atribui uma formação comum a todos, e, em outra, trata da parte diversificada, que se 

aplica por meio dos itinerários formativos. 

Não bastasse tal proposta de “divisão de formação” contemplada  pela imposição 

dos itinerários, não se exige  que estes sejam ministrados por docentes formados com 

conhecimentos específicos, visto que podem ser admitidas, apenas para o itinerário da 

educação profissional,  pessoas de notório saber, ou seja, qualquer indivíduo que 

domine o assunto, mesmo que seja o básico necessário.  

Na intenção de garantir a educação profissional, a reforma propõe o 

estabelecimento de parcerias com instituições privadas e torna obrigatório que o ensino 

técnico profissional faça parte do currículo, como relata o Art. 36-E, da Lei 9.394/96 

(modificado pela Lei 13.415): 
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A oferta de educação profissional técnica de nível médio poderá 
ser feita em regime de parceria entre os entes federados e o 
setor produtivo, com vistas à ampliação das oportunidades 
educacionais.” (NR); (BRASIL, 2018). 

Nessas condições de “flexibilizar” o ensino e a formação de caráter profissional, 

a lei assegura que: 

I – a inclusão de vivências práticas do trabalho no setor 
produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo 
parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos 
estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. 
(BRASIL,2018) 

 

A abertura dessas parcerias público-privadas é prevista para além da realização 

única da formação técnica e profissional e se estende também à oferta de convênios para 

cursos a distância. 

A possibilidade da oferta dos cursos EAD já é naturalmente preocupante, 

principalmente no quesito formativo, que direta ou indiretamente é repleto de lacunas, e 

torna-se ainda mais preocupante quando a atual Lei propõe que a modalidade EAD se 

aplique também à  Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

Não bastasse esse caráter reducionista em relação à formação dos estudantes da 

EJA, a modalidade passa a ter a possibilidade de ser ofertada 100% EAD, como propõe 

o CNE/CEB, 2018, p. 12): 

V – Na modalidade de educação de jovens e adultos é possível 
oferecer até 100% de sua carga horária a distância, tanto na 
parte comum quanto na parte flexível do currículo, desde que 
haja suporte tecnológico – digital ou não – e pedagógico 
apropriado. 

Torna-se preocupante a implementação dessa política, uma vez que, analisando-

se o quadro estrutural do sistema de ensino atual, é evidente que a realidade precária não 

comporta tal prática educativa. Para a execução dessa política de proposição da EJA 

como EAD, entram as parcerias entre os sistemas público-privado, considerando que 

grupos privados específicos investem no desenvolvimento e execução de tecnologia 

EAD, e, consequentemente, destacam-se  no mercado em nível mundial. 
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É notória  a influência do capitalismo dentro de todo esse processo de “reforma 

do ensino”, uma vez que, analisando todos os aspectos reformulados e todas as novas 

propostas, observa-se íntima relação com dimensões do capitalismo e o setor produtivo. 

Nesse sentido, a escola é percebida como um instrumento social de  solução das 

demandas e/ou necessidades criadas pelo capitalismo. 

Considerações finais  

Toda esta reforma do ensino é um conjunto de ideias, concepções e equívocos 

acerca das fragilidades históricas de um sistema de ensino, mais especificamente 

dizendo, das fragilidades do Ensino Médio. Com a finalidade de compreender  todo esse 

processo de reformulação do Ensino Médio, o caminho deste trabalho foi pesquisar o 

processo de Reforma Educacional, proposto após  os anos de 1990, a fim de analisar as 

alterações apresentadas pela Medida Provisória nº 746/2016, culminando  com a 

aprovação da Lei nº13.415/17. 

 Neste percurso, constatamos que o sistema de ensino brasileiro começou a ser 

estruturado a partir de 1931, por intermédio do Decreto nº19.850 da Reforma Francisco 

Campos, que cria o Conselho Nacional de Educação e dispõe uma série de decretos, que 

estruturam e organizam formalmente, o que então veio a ser o início de uma educação 

nacional. 

Nesse primeiro momento de estruturação do ensino, um aspecto bem claro e que 

ainda hoje existe é a dualidade do ensino, ou seja, a existência de um ensino mais 

básico, que visa  à  formação de mão de obra, e um ensino mais completo, destinado à  

minoria social, que pretende formar os donos dos meios de produção. É gritante a 

maneira como a educação, desde suas “primeiras versões”, não tem como finalidade a 

formação omnilateral do indivíduo e, sim,  sua inserção no mercado de trabalho. 

Todo esse processo hereditário de fragilidades, fragmentações e complexidades, 

está  sendo reforçado atualmente, uma vez que novamente a Educação tem sido alvo de 

um processo de desconstrução promovido pela aprovação da Lei nº13.415/17. 

 Tal Lei não somente fere os direitos assegurados pela Constituição, como 

também acirra a dualidade educacional existente há décadas, uma vez que, na 
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perspectiva de um currículo “flexível”, não oportuniza a todos os jovens uma formação 

básica e integral.  

 O governo, considerado ilegítimo e retrógrado,  que aprova a referida lei, trouxe 

para o interior do MEC as mesmas ideias dos anos de 1990 que revitalizaram, na 

atualidade, o sistema de ensino da referida década. 

 O Ensino Médio e o sistema de ensino brasileiro como um todo devem ser 

analisados, sim, uma vez que as características da educação devem acompanhar o 

contexto de desenvolvimento social, e isso não implica fragmentá- lo para formar mão 

de obra, mas adequá-lo   às reais necessidades sociais e formativas, levando em 

consideração os jovens, que são, em sua maioria, os maiores prejudicados , tendo 

usurpados os seus direitos básicos de cidadãos.  

 A desconstrução proposta pela atual  reforma, via flexibilização, nada mais é do 

que o recrudescimento da formação da juventude brasileira,   uma vez que cada região 

tem autonomia para propor os conhecimentos que mais lhe parecem coerentes e/ou 

necessários, mas sempre na lógica da minimização do conhecimento a ser 

disponibilizado, já que a organização curricular se dará por área de conhecimento, em 

detrimento da  formação integral. De todos os aspectos da reforma, o impacto está na 

organização curricular do Ensino Médio, que veio seguida  pela aprovação da Base 

Nacional Comum Curricular e da atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio.  

O conjunto constituído pela Lei º13.415/17, a BNCC, a atualização das 

Diretrizes e de uma mudança significativa, ainda em curso, das Diretrizes Nacionais de 

formação de professores, significam, sem dúvida a tentativa de colocar no centro da 

formação das futuras gerações o interesse do mercado e não o sujeito na centralidade do 

processo formativo. 
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GT 9 – Estado e Políticas Educacionais 

 

OS DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NAS 

PRISÕES PARAENSES 
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Resumo 

Este trabalho traz na sua composição resultados de uma Pesquisa de Iniciação Científica em 
andamento, intitulada “A Gestão e o Planejamento da Educação Prisional no Pará: As 
estratégias mais recentes de consolidação organizacional”, a qual se propõe investigar se as 
Políticas Educacionais voltadas para a oferta da Educação para Jovens e Adultos Privados de 
Liberdade (PSRPL) estão sendo implementadas e de que forma esse processo ocorre no 
interior das penitenciárias Paraenses, considerando que a educação não se limita à 
alfabetização e escolarização, mas a formação integral do ser humano. A Educação, por sua 
vez, é arrolada como um direito social, universal e indivisível e deve permanecer nessa 
dimensão basilar para a afirmação da dignidade, cidadania e reconhecimento do individuo 
como sujeito de direitos. Posto isso, estabelecemos como objetivos Buscar os subsídios 
teóricos que apontem as proposições mais avançadas para oferta de educação para pessoas em 
situação de restrição/privação de liberdade e Analisar o processo de implementação das 
Políticas Educacionais em uma Escola Pública de Ensino Fundamental e Médio situada em 
Belém do Pará para Pessoas nessa condição. Para isso, a metodologia de pesquisa se direciona 
na abordagem qualitativa de cunho bibliográfico e documental, a qual utilizamos como aporte 
teórico Baratta (2014), Onofre (2007), Mazzoni (2017), Cabral e Souza (2017) e Fidalgo 
(2017), que discutem como a gestão tem se consolidado na escola pública e sua relevância 
para desempenhar um trabalho coletivo nos espaços prisionais, discutindo questões de 
formação dos profissionais que atuam nesse sistema educativo, dentre outros aspectos que nos 
possibilitam identificar os principais entraves presentes na dinâmica de implementação das 
políticas educacionais nas prisões. Diante disso, surgiram as principais problemáticas da 
pesquisa: Como transformar um espaço de exclusão em um espaço educativo? Quais as 
propostas apresentadas pela Secretaria de Estado de Educação do Pará e Superintendência do 
Sistema Penitenciário do Estado do Pará para viabilizar a escolarização e humanização no 
cárcere? E que tipo de Gestão está instituída para direcionar este trabalho?. Com base na 
leitura e interpretação de legislações, resoluções, portarias, relatórios, convênios, convenções, 
tratados, livros e outros documentos coletados ao longo da pesquisa, pudemos compreender 
que a Educação nas prisões apresenta avanços significativos em relação à oferta de educação 
para pessoas em contexto de restrição/privação de liberdade, porém as políticas públicas na 
área ainda são diminutas em relação as demandas estabelecidas. De um lado, grande parte dos 
profissionais que trabalham nas penitenciárias ainda não compreendem o processo a qual 
estão inseridos. De outro, o Estado pouco oferta cursos de formação continuada para esses 
profissionais desenvolverem intervenções mais qualificadas.  
 
Palavras-chave: Gestão e Planejamento. Educação no Cárcere. Reintegração Social. 
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1 Introdução 

Este trabalho traz na sua composição resultados de uma Pesquisa de Iniciação 

Científica em andamento, intitulada “A Gestão e o Planejamento da Educação Prisional no 

Pará: As estratégias mais recentes de consolidação organizacional”, desenvolvida pelo Grupo 

de Estudos e Pesquisas em Estado e Educação na Amazônia (GESTAMAZON), na 

Universidade Federal do Pará, a qual nos propomos analisar o processo de implementação das 

Políticas Educacionais para Jovens e Adultos Privados de Liberdade no interior das 

penitenciarias Paraenses e os entraves encontrados neste percurso. 

Nas últimas décadas no Brasil, a Educação nos espaços de restrição/privação de 

liberdade se constituiu como um campo novo no cenário das políticas públicas, ganhando 

força a partir da aprovação de normativas e deliberações relacionadas à garantia de direitos 

fundamentais e básicos inerentes a pessoa humana, no sentido de institucionalizar a oferta de 

educação nas unidades prisionais para garantir não apenas o acesso a escolarização, mas a 

formação integral e humanizadora das pessoas que ali se encontram. 

Nessa perspectiva, foi constituído em 2006 o primeiro convênio entre a Secretaria de 

estado de Educação (SEDUC) e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do 

Pará (SUSIPE) para organizar o processo educativo, estabelecendo no documento 

competências e obrigações aos órgãos participantes. Todavia, na execução do convênio foram 

identificados alguns desafios para efetivação das propostas apresentadas, uma vez que não 

consideravam substancialmente a realidade do cárcere. Posto isto, o convênio foi reformulado 

em 2009, 2012 e 2014 na tentativa de preencher algumas lacunas observadas no relatório dos 

convênios anteriores.  

Os estudos na área ainda são ínfimos, porém é alvo de discriminações e duros 

preconceitos. A Pesquisa aponta que a sociedade é responsável por intensificar o processo de 

exclusão dentro e fora do cárcere, tratando o encarceramento como um problema que não é 

seu, o que dificulta o processo de reintegração social das pessoas presas. No mais, 

constatamos que durante o processo de institucionalização da oferta de educação nos espaços 

prisionais houve conflitos ideológicos entre os órgãos envolvidos, fragilidades intersetoriais e 

ações descontinuadas. 

 

1.1 Objetivos 

- Buscar os subsídios teóricos que apontem as proposições mais avançadas para oferta de 

educação para pessoas em situação de restrição/privação de liberdade; 
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- Analisar o processo de implementação das Políticas Educacionais em uma Escola Pública de 

Ensino Fundamental e Médio situada em Belém do Pará para Pessoas nessa condição. 

 

2 Referencial Teórico 

O estudo se direciona na abordagem qualitativa, de cunho bibliográfico e documental, 

a qual nos referendamos em Baratta (2014), Onofre (2007), Mazzoni (2017), Fidalgo (2017) e 

Cabral e Souza (2017), destacando a importância da educação na vida das pessoas em 

situação de restrição/privação de liberdade como aspecto integrante da transformação social e 

reconhecimento do individuo como ser ativo, capaz de intervir na sua condição transitória. 

De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil ocupa a terceira 

colocação no Ranking mundial de países que mais aprisionam, ultrapassando a 722 mil presos 

em 2019. No Estado do Pará este índice contempla o quantitativo de aproximadamente 18 mil 

presos. Este número tem sido crescente, havendo superlotação nos presídios e 

consequentemente déficit de vagas disponibilizadas, impossibilitando a efetivação dos direitos 

fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no 

que se refere a uma vida digna, à saúde, à educação, dentre outros direitos sociais.  

A Lei de Execução Penal (LEP) nº 7.210/84, elaborada com o propósito de executar as 

decisões judiciais, proporcionando ao preso condenado e internado condições harmoniosas 

para sua reintegração social, define em seu artigo 3º, que lhe “serão assegurados todos os 

direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”. É válido ressaltar que a pena os priva de sua 

liberdade, porém não deve se constituir como cerceamento de direitos. Logo, a Educação para 

PSRPL se caracteriza como um direito universal e indivisível, não como um privilégio.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nº 9394/96, normativa que rege o 

funcionamento do sistema educacional de ensino em nosso País, destaca no seu artigo 2º que 

“a educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 

de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, rompe a ideia de 

que a educação se limita ao acesso a escolarização, acrescentando que esta envolve uma 

formação integral do individuo. Nesse sentido, a obrigação do Estado na garantia da educação 

escolar pública se dará pelo “acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para 

todos os que não concluíram na idade própria” (artigo 4º, inciso IV). 

A partir disso, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é reconhecida e indica o seu 

público alvo, disciplinando condições necessárias para a permanência nessa modalidade de 
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ensino. Apesar da LDB não garantir especificamente a Educação nas prisões, pudemos 

presumir que esta é incluída na modalidade de Educação para Jovens e Adultos. 

Em 2010, foi aprovado pela resolução nº 02, as Diretrizes Nacionais para a Oferta de 

Educação para Jovens e Adultos Privados de Liberdade para preencher a lacuna deixada pela 

LDB, com o intuito de garantir a educação para as pessoas em situação de restrição/privação 

de liberdade, ressaltando que  

Art. 2º. As ações de educação em contexto de privação de liberdade devem 
estar calcadas na legislação educacional vigente no país, na Lei de Execução 
Penal, nos Tratados Internacionais, firmados pelo Brasil no âmbito das 
políticas de direitos humanos e privação de liberdade, devendo atender às 
especificidades dos diferentes níveis e modalidades de educação e ensino e 
são extensivas aos presos provisórios, condenados, egressos do sistema 
prisional e àqueles que cumprem medidas de segurança (Resolução 
CNE/CEB, 2010) 
 

A educação por si só não consegue mudar um indivíduo encarcerado, porém, é um dos 

mecanismos mais eficazes para efetivar tal proposta, pois quando levada em conta a realidade 

do educando, assume um papel que aponta para a transformação e libertação, de modo a 

promover o exercício da cidadania e autoafirmação como sujeitos capazes de intervir na sua 

própria realidade. Mazzoni (2017) acrescenta que  

A educação prisional é uma oportunidade que o preso tem para refletir sobre 
as consequências de seus atos e se prepara moral e tecnicamente para a volta 
ao convívio social, após cumprir a sua pena. Isso porque a educação não é um 
ato isolado da sociedade (p. 349) 
 

Nessa perspectiva, as políticas públicas na área têm tomado corpo, na tentativa de 

modificar o contexto das prisões, sobretudo, dos sujeitos que ali se encontram vivendo em 

condições de subalternidade e desvantagem social.  

De acordo com Onofre (2007, p.25), grande parte da população carcerária já pertencia 

a grupos marginalizados pela sociedade antes mesmo de adentrarem a prisão, pois se trata de 

jovens e adultos vítimas do desajuste social, que na sua maioria não tiveram acesso aos 

direitos sociais básicos. Acrescenta afirmando que “a população carcerária apresenta 

características semelhantes às da população brasileira, constituída em sua maior parte de 

pobres e de pessoas pouco escolarizadas”. 

Diante disso, identificamos a principal problemática abordada nas Dissertações 

Paraenses: Como transformar um ambiente de exclusão em um ambiente educativo? Quais as 

propostas apresentadas pela Secretaria de Estado de Educação do Pará e Superintendência do 

Sistema Penitenciário do Estado do Pará para viabilizar a escolarização e humanização no 

cárcere? E que tipo de Gestão está instituída para direcionar este trabalho? 
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Baratta (2014, p.3) destaca que “não é possível segregar pessoas e, ao mesmo tempo, 

pretender a sua reintegração”. Para tanto, é necessário corrigir as falhas deixadas pela 

exclusão, para assim, proporcionar ao indivíduo possibilidades de reintegração social, e 

acrescenta que “antes da modificação do seu mundo de isolamento, a transformação da 

sociedade que necessita reassumir sua parte de responsabilidade dos problemas e conflitos em 

que se encontra “segregada” na prisão”.  

Para o referido autor, 

O sistema prisional deve, portanto, propiciar aos presos uma série de 
benefícios que vão desde instrução, inclusive profissional, até assistência 
médica e psicológica para proporcionar-lhes uma oportunidade de 
reintegração e não mais como um aspecto da disciplina carcerária – 
compensando, dessa forma, situações de carência e privação, quase sempre 
freqüentes na história de vida dos sentenciados, antes de seu ingresso na 
senda do crime. (Baratta, 2014, p.3) 

 

Daí a necessidade em desenvolver ações que promovam a aproximação entre prisão e 

sociedade civil, uma vez que esta é responsável por intensificar o processo de exclusão social, 

dentro e fora do cárcere. 

A revisão de literatura revela que um dos maiores problemas encontrados no cárcere é 

caracterizado pela funcionalidade inadequada da gestão e do planejamento desde a elaboração 

das leis que versam sobre a temática à sua execução no interior das penitenciárias. Destacam 

que a gestão instituída nas prisões é marcada pela centralização das decisões, em níveis de 

hierarquia, não havendo participação da comunidade escolar em diferentes esferas 

inviabilizando diálogos e planejamento das ações a serem desenvolvidas nas prisões, o que 

acarreta num trabalho descontínuo e fragmentado, na qual diretores, coordenadores, 

professores, e demais atores que atuam nesse espaço agem em direções distintas, 

influenciando no sistema de organização e funcionamento da unidade educativa, resultando 

no conflito e contradições dos objetivos propostos, que tomam como referência padrões 

normativos e concepções individualizadas sem adaptações ao contexto apresentado. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Na fase inicial da pesquisa realizamos o levantamento de material bibliográfico que 

vem sendo produzido em diversos locais, do país e do exterior, para aprofundar e construir um 

referencial teórico relacionado a questões como as concepções de gestão e planejamento da 

educação prisional no Brasil. O referencial teórico foi apreendido de estudos de dissertações, 

textos, livros, relatórios, normativas e outros documentos consultados, a qual destacamos para 

análise a Lei de Execução Penal (LEP) nº 7.210/84, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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(LDB) nº 9394/96 e resolução nº 02 do conselho Nacional de Educação que definiu as 

Diretrizes Nacionais para a Oferta de Educação para Jovens e Adultos Privados de Liberdade 

para fundamentar nossas análises no que se refere ao processo de institucionalização da 

Educação para Privados de Liberdade no Pará. 

O passo seguinte se deu pela pesquisa documental realizada junto aos órgãos oficiais, 

instituições que atuam na área como a SEDUC, SUSIPE, Varas de Execução Penais do 

Estado do Pará e demais órgãos que contribuíram com materiais e legislações correlatas e que 

permitam acessar propostas de planejamento, planos, programas e projetos pedagógicos, 

estatutos e regimentos, documentos de gestão e formações ofertadas. Destacamos que as 

inferências que construímos sobre a implementação das políticas públicas educacionais nas 

prisões paraenses foram possíveis a partir da análise dos Convênios realizados entre SEDUC e 

SUSIPE em 2006, 2009, 2012 e 2014, o Projeto Educando para a Liberdade e dados 

referentes à Escola objeto de nossa análise. 

 

4 Resultados 

Apesar de existirem referências no cenário brasileiro e internacional, no Pará a oferta 

de educação para Jovens e Adultos foi institucionalizada a partir de 2006 com a adesão ao 

Projeto Educando para a Liberdade em parceria entre os ministérios da Educação, da Justiça e 

a Representação da UNESCO no Brasil, que inicialmente definiu diretrizes de sistematização 

e articulação de tal oferta. É válido ressaltar que este Projeto foi criado como política pública 

para legitimar o acesso à educação das pessoas em contexto de restrição e privação de 

liberdade, buscando atender o máximo de alunos possível. 

Com base no relatório de gestão da Superintendência do Sistema Penitenciário do 

Estado do Pará (SUSIPE) no período de 2007 - 2009, a educação formal foi ofertada com base 

no modelo multisseriado, a qual contempla alunos de diferentes séries e faixa etária, no 

mesmo espaço físico e ensinados por um educador (a). Essa tentativa se tornou frustrada, uma 

vez que este modelo não correspondia a real necessidade dos alunos, considerando que de 

5.102 pessoas encarceradas, aproximadamente 20% estavam matriculadas em turmas de 

alfabetização, ensino fundamental e médio. 

Após uma revisão aprofundada do funcionamento da proposta de ensino multisseriado 

e os resultados obtidos na sua implementação, houve a reformulação e anteposto o modelo de 

etapas, para que os educandos aprendessem nos seus respectivos níveis. Esse modelo 

perdurou de 2010 - 2013 e tão pouco contribuiu para estatísticas que revelassem o aumento de 

alunos matriculados na educação básica. 
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Mediante fragilidades intersetoriais, em 2014 a Secretaria de Estado de Educação 

(SEDUC) propôs uma terceira reformulação do modelo de ensino, passando a implementar o 

modelo de eliminação por disciplinas ou modular, na qual as disciplinas eram organizadas em 

blocos a serem ministrada em período especifico. Cabral & Souza (2016) afirmam que este 

processo educativo era executado da seguinte maneira:  

 

Nível de Ensino Período determinado 

Nível Fundamental 25 dias 

Nível Médio 17 dias 

Turmas organizadas por área de 

conhecimento 

50 dias de funcionamento cada 

                                                                                             Fonte: Cabral & Souza (2016) 

 

Tal modelo era muito utilizado na Educação no Campo e passou por adaptações ao 

processo educativo na complexidade apresentada no cárcere. Sem dúvidas, houve desafios na 

execução de tal metodologia, uma vez que não houve formação continuada para os 

profissionais da educação atuantes, que não tinham tempo para planejar suas ações, 

estratégias e reuniões periódicas para reflexão e avaliação do trabalho desenvolvido, 

especialmente, pelo aproveitamento escolar dos alunos matriculados. Questões como 

currículo, formação de professores e metodologias especificas para educação em prisões foi 

tratada no Plano de ação Pedagógico em 2016 pela SEDUC para fim de organização 

administrativa e pedagógica.  

O 1º Termo de Cooperação celebrado entre SEDUC e SUSIPE sob o convênio nº 

603/2006, institucionalizou a oferta de educação no Estado do Pará. Incumbia à SEDUC 

promover a lotação de professores, reuniões de acompanhamento das atividades 

desenvolvidas e avaliação das metodologias, definição da proposta pedagógica, ofertar cursos 

de capacitação para os profissionais atuantes e disponibilizar materiais didáticos. À SUSIPE, 

a responsabilidade de participar da construção da proposta pedagógica, encaminhar a 

frequência dos professores às escolas a qual foram lotados, oferecer espaço adequado para 

execução das atividades e principalmente por zelar pelo bem estar e segurança de todos os 

envolvidos. À ambos a função de acompanhar e fiscalizar a execução do Convênio realizado. 

É importante mencionar, que houveram algumas questões conflitantes entre os 

participantes do convênio por não estar descrito de maneira literal no documento, o que gerou 

lacunas e interpretações individualizadas por ambas as partes, ocasionando uma série de 

3335



 

 

disputas para favorecer seus interesses particulares. Uma delas se derivou da seleção dos 

profissionais que seriam contratados para atuar no sistema penitenciário, na qual acontecia por 

indicação política. Outra questão é de que as atividades educativas eram desenvolvidas 

contando com improvisos e mudanças de locais precisando serem adaptados. No entanto, os 

materiais construídos pelos educandos não poderiam ficar expostos, uma vez que estes locais 

eram destinados também para a realização de outras atividades. 

No 2º Termo de Cooperação realizado sob o convênio 1118/2009 identificamos 

algumas alterações das competências inerentes à SEDUC e SUSIPE. Acrescido ao 1º 

convênio, à SEDUC cabia selecionar os servidores que seriam cedidos à SUSIPE a considerar 

edital interno de seleção; e à SUSIPE, a obrigação de assegurar atendimentos com turmas em 

quantidade especifica para regime fechado, semi aberto e aberto, a responsabilidade pelo 

pagamento do adicional de 50% do salário base dos técnicos atuantes nas unidades prisionais, 

disponibilizar transporte para deslocamento servidores da SEDUC e garantir alimentação para 

professores e técnicos da SEDUC quando estivessem em serviço. À ambas, a implantação 

gradativa do Projeto Educando para a Liberdade, equipar os espaços de laboratório e 

ampliação do referido convênio para os municípios de Castanhal, Santarém, Abaetetuba, 

Mocajuba, Tucuruí, Salinas, Capanema, Bragança, Marabá, Redenção e Paragominas. 

O 3º Termo de Cooperação sob o convênio nº 014/2012, sinalizou a importância de 

construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) para atender as demandas estabelecidas na 

educação prisional e promoção de cursos técnicos e profissionalizantes para os alunos, assim 

como ofertar educação não-formal nesses espaços. Frisamos que esta modalidade de educação 

já vinha sendo ofertada para efeito de remição de pena com a Resolução 005/2003 do 

TJE/PA, apesar de só ser mencionada neste termo de cooperação. 

Por fim, o 4º Termo de Cooperação realizado sob o convênio 268/2014, trouxe na sua 

composição fragmentos do texto literal disposto nas Diretrizes Nacionais para a Oferta de 

Educação para Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos 

penais, nº 02/2010 do Conselho Nacional de Educação (CNE) determinando que a dinâmica 

educacional deve acontecer, no entanto, não orienta de que maneira isso deve ser feito. Pela 

primeira vez aparece no texto sobre o financiamento da educação prisional, com destaque a 

duas categorias: a oferta principal, advinda do fundo de manutenção e desenvolvimento da 

educação básica e de valorização dos profissionais da educação (FUNDEB); e complementar, 

proveniente de fontes federais e estaduais. Como elemento relevante menciona que devem ser 

assegurados atendimentos que considerem os sujeitos na sua singularidade, com base no 

regime a qual cumprem sentença judicial. 
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Com base nos dados expostos, ressaltamos que as ações e obrigações provenientes dos 

convênios realizados foram passando por reformulações a partir das experiências retratadas 

pelos relatórios de gestão dos anteriores, buscando melhorar as condições de oferta de 

educação para jovens e adultos e, também dos profissionais da educação prisional. É nítido 

que houve tensões e conflitos ideológicos percebidos ao longo da análise dos documentos, 

assim como fragilidades de atuação conjunta entre SEDUC e SUSIPE, a qual ambas não 

cumpriram com algumas das obrigações estabelecidas.  

Os Convênios mencionados incitaram outras propostas e ampliação de oferta de 

educação nas prisões. Umas delas foi a criação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Roberto Carlos Nunes Barroso, através da Portaria Nº 14/2017 - GAB/SAEN, 

considerando as proposições estabelecidas pela LDB, LEP, Resolução nº 02/2010 e o último 

Termo de Cooperação realizado entre SEDUC e SUSIPE.  

A Escola funciona no complexo da vila de americano, localizado na Rod. Br 316, km 

53 – Santa Izabel do Pará, sendo criada como um centro de referência em educação nas 

prisões e responsável por atender as demandas relacionadas à matrícula escolar, freqüência 

dos alunos, lotação e seleção de professores e especialistas em educação, expedição da 

documentação escolar dos alunos privados de liberdade de 14 unidades penais, todas 

localizadas na área Metropolitana de Belém. As aulas são ministradas nas “Celas de aula” nas 

próprias unidades prisionais, porém a parte administrativa funciona em área destinada a esse 

atendimento na Escola Estadual de ensino Fundamental e médio Profª Dilma de Souza Cattete 

localizada no bairro do Coqueiro em Belém/PA.  

De acordo com dados de acompanhamento de matrículas disponível no site da 

SEDUC, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Roberto Carlos Nunes Barroso 

atende o total de 759 alunos, organizados da seguinte forma: 

 

 

Curso 

 

Vagas 

Disponíveis 

 

Alunos 

Enturmados 

 

Alunos Não 

Enturmados 

 

Total de 

Matrículas 

Ensino Fundamental – 

Educação de Jovens e 

Adultos  1ª e 2ª Etapa 

 

 

 

31 

 

 

161 

 

 

3 

 

 

164 

Ensino fundamental 

Acelerado 6º ao 9º ano - 

Projeto Mundiar 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 
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Ensino Fundamental – 

Educação de Jovens e 

Adultos 3ª e 4ª etapa 

 

 

 

106 

 

 

379 

 

 

0 

 

 

373 

Ensino Médio -  Educação 

de Jovens e Adultos 1ª e 2ª 

Etapa 

 

 

80 

 

 

201 

 

15 

 

216 

 

TOTAL 

 

 

217 

 

741 

 

18 

 

759 

Fonte: Site da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), 2019. 

 

Conforme consta no quadro acima, o quantitativo de alunos matriculados excede quase 

400% em relação ao número de vagas disponíveis. Levantamos a hipótese de que os índices 

podem representar condições precárias de atendimentos desses alunos em decorrência da 

superlotação por classe, exceto no Ensino Fundamental acelerado, na qual o Projeto Mundiar 

não funcionou no ano de 2019.  

O site também disponibiliza a consulta dos alunos matriculados por turmas, em 

diferentes turnos e a lotação de professores por turmas. Com base nisso, identificamos que há 

turmas, com alunos matriculados, porém sem lotação de professores (as), o que nos leva a 

inferir que esta turma não está em funcionamento. 

Outra questão interessante se apresenta na constituição das disciplinas ministradas, 

pois observamos que na 1ª e 2ª etapa do ensino fundamental os blocos são formados pelas 

disciplinas de educação geral, educação física e educação artística, fazendo analogia às turmas 

regulares de alfabetização. Já nas turmas de 3º e 4º etapa do ensino fundamental as disciplinas 

assumem uma configuração mais especifica organizadas em 8 disciplinas, sendo estas: Língua 

portuguesa, educação física, história, geografia, ciências físicas e biológicas, matemática, 

educação artística e inglês. 

A organização do ensino por disciplinas incitou novas questões e preocupações com a 

formação dos profissionais que atuam nas penitenciárias paraenses, pois estes apresentam 

dificuldades para contextualizar as disciplinas ministradas a realidade prisional, sendo 

deficitária a oferta de cursos de capacitação especifica na área promovidas pelo Estado, 

reduzindo o nível de intervenções qualificadas. 

 

5 Considerações Finais 
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Este estudo nos permitiu empreender que a educação nos espaços de privação de 

liberdade transcende a perspectiva de educar unicamente pela educação formal, ampliando 

sua finalidade para uma concepção de educação libertadora e humanizadora. No Estado do 

Pará houve avanços significativos no que se refere à garantia de direitos para pessoas em 

situação de restrição/privação de liberdade (PSRPL) e tentativas de implementação dessas 

políticas públicas que foram se aperfeiçoando ao longo do tempo, no entanto, observamos que 

há certo distanciamento entre as garantias normativas e a realidade prisional.  

São evidentes os desafios para tal efetivação devido às condições de vida a qual as 

PSRPL estão submetidas, a inexistência de um currículo próprio de educação nas prisões, 

insuficiência de cursos de capacitação para os profissionais que atuam no sistema 

penitenciário Paraense, ambientes insalubres e inadequados para que se tenha uma 

aprendizagem significativa dos educandos, boas condições de trabalho para os profissionais 

atuantes nesse processo educativo, escassez de recursos e fragilidades intersetoriais. Mesmo 

com todas as dificuldades cotidianas, o trabalho tem sido desenvolvido de forma persistente. 

 Com base no levantamento de dissertações produzidas no cenário Paraense, nos foi 

possível inferir e ressaltar a necessidade de formar pesquisadores (as) na área, uma vez que 

encontramos poucas produções intelectuais. Por ora, percebemos que esta área se configura 

como recente, porém, geradora de grandes debates, sendo objeto de discriminações e duros 

preconceitos. 
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Resumo 

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

 

1 Introdução 

 Ao longo do tempo é perceptível o quanto a Educação de Jovens e Adultos é tratada 

como um apêndice no contexto educacional brasileiro. O processo de ressignificação da EJA 

no Brasil passa necessariamente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Nº 9394/96 e 

se constitui como um marco para a EJA no Brasil, tendo em vista que a modalidade passa a 

ser concebido como integrante da Educação Básica, o que permite a superação da condição 

até então experimentada de oferta aligeirada, compensatória e supletiva de escolarização. 

 Além de consolidar os preceitos constitucionais presentes no Artigo 205 da Carta 

Magna, a LDB permitiu assegurar um direito social básico, que é a educação, na perspectiva 

de um direito subjetivo, extensivo a todos, independente de qualquer condição, e preconiza o 

papel da educação na vida dos sujeitos, afirmando que deverá visar “ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (BRASIL, 1988). Assim, a Constituição Federal situa a relação dialética existente 

entre a educação e o exercício da cidadania, considerando-a como condição para a plena 

participação da vida em sociedade. 

 Fica evidente, portanto que no contexto da seara política, a educação do cidadão 

brasileiro é dever do Estado e desta forma, responsabilidade da escola. Neste sentido, na 

primeira década e metade da segunda década relativa ao século XXI ocorrem no Brasil 

alterações significativas na legislação educacional que podem alterar o status quo do país ao 

longo de todo o milênio. Tais alterações, legislativas e normativas, se referem não só à forma 

como ao conteúdo do que se pretende ensinar. Ou seja, articulado a esse processo legislativo 

ocorre concomitantemente o desenvolvimento econômico que aparentemente se fundamenta 

em bases sólidas que é a educação.  

 Foi diante da tônica de compreensão quanto à importância do Estado no cumprimento 

do direito social que o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva priorizou a 

educação na perspectiva das Políticas Públicas, sobretudo no que se refere à educação 

profissional, com grandes investimentos em relação à implantação e ampliação da Rede 
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Federal de Educação Tecnológica, recentemente transformada em Institutos Federais, que 

passa a ofertar, além do Ensino Médio Técnico, Cursos Superiores de Tecnologia, 

Engenharias e Bacharelados, também as Licenciaturas.  

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, propõe-se 

capacitar profissionalmente jovens e adultos para o mundo do trabalho. Nesse contexto, há de 

se preparar esses técnicos para que tenham alguns diferenciais. Entre esses diferenciais estão a 

criticidade de pensamento e a capacidade de iniciativa. Visto que via capacidade de iniciativa 

o indivíduo não mais executa ordens simplesmente, mas faz parte do processo produtivo de 

forma pró-ativa. Além disso, há uma preocupação em todo o ensino de base, com a formação 

de uma formação sólida para a construção da cidadania do indivíduo que inclui a questão da 

consciência política, social e acima de tudo de um posicionamento ético. É na perspectiva da 

ressignificação da Educação Profissional e Tecnológica que é institucionalizado a oferta do 

PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Jovens e Adultos, via programa do governo federal, como forma de 

minimizar os dados relativos à taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais de 

idade no Brasil que caiu de 7,2% em 2016 para 7,0% em 2017, mas não alcançou o índice de 

6,5% estipulado, ainda para 2015, pelo Plano Nacional de Educação (PNE). As informações 

estão no módulo Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgado pelo 

IBGE no ano de 2018. 

 
1.1 Objetivos 

Evidenciar o PROEJA no IFMT na perspectiva de uma Política Pública de Educação 

inclusiva, tendo em vista que a modalidade, na perspectiva do desafio político, se configura 

como uma oportunidade de anulação das experiências de assistencialismo, descontinuidade, 

fragmentação e de ações parciais, particularidades há muito tempo notadas na EJA e também 

na Educação Profissional e Tecnológica. 

 

2 Referencial Teórico 

 O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos-Proeja, foi instituído no ano de 2005 no 

âmbito do Plano de Desenvolvimento da Escola PDE, com o intuito de minimizar a 

dissociação que havia se instaurado entre a EJA e a Educação Profissional. O Decreto nº 

5.840, de 13 de julho de 2006, estabeleceu, na esfera federal, o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos – Proeja que tem por objetivo promover a reintegração do jovem, a partir de 
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18 anos completos, ao processo educacional dos Ensinos Fundamental e Médio, sua 

qualificação profissional inicial e de nível técnico e seu desenvolvimento humano. 

 O Proeja alcançou muitos avanços nos anos iniciais de sua implementação, tornando-

se responsável pela inserção do público de Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos Institutos 

Federais. Contudo, desde o início de sua oferta e desenvolvimento, o Programa enfrenta 

desafios relacionados à oferta reduzida de vagas, formação de professores, fragilidade nas 

propostas curriculares e alto índice de evasão. Estes desafios foram agravados pela estagnação 

do Governo Federal que, desde 2011, interrompeu o investimento de recursos de ordem 

técnica e financeira, colocando em risco a continuidade desta política, sendo substituída 

gradativamente, no governo Dilma Russeff (2011-2016), pelo Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) – Lei nº 12.513/11 (BRASIL,2011). 

 No intuito de compreendermos o Proeja na perspectiva de uma Política Pública 

Inclusiva, importante se faz compreendermos o que são políticas públicas, e para tanto, 

precisamos compreender o significado de política. Espinoza (2009) afirma que o termo 

política não possui significado único e é perpassado por certa ambiguidade. Trata-se de uma 

palavra de sentido polissêmico e possui elo com visão de mundo agregadora de valores, tendo 

em vista que o ser humano é um ser político por sua essência.  

 Políticas Públicas consiste em “um conjunto de decisões inter-relacionadas que são 

adotadas por um ator ou grupos de atores políticos que envolvem a definição de metas e 

meios para a sua realização em um quadro de uma situação particular” (DUNN, 1994, p. 70). 

A afirmação de Dunn (1994) permite compreender que as políticas públicas se caracterizam 

na perspectiva de interesses coletivos interdependentes, voltados para as decisões 

governamentais e de seus e seus representantes para os diferentes campos da vida em 

sociedade, dentre os quais a segurança, saúde, educação, bem-estar previdência social etc.  

 Bowe (1992), Ball (1994) e Mainardes (2006) alertam para a necessidade de ao 

analisarmos as Políticas Públicas para a educação, considerarmos que estas não lineares, e que 

são perpassadas por três contextos, a saber: os contextos de influência relativos à política, os 

atores sociais e os fatores que a influenciaram, de forma direta ou indireta, a origem de 

determinada política pública e, por fim, a produção alusiva aos processos utilizados para 

produzir textos, nos quais são veiculados valores e conceitos, assim como a audiência à qual 

está dirigida e prática associada ao desenvolvimento da política e dos efeitos que esta pode 

ocasionar em diferentes níveis e nos atores sociais, o que consolida o ciclo de políticas 

defendido pelos autores. 
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 No Brasil, a modernização neoliberal assim como os demais modelos políticos 

adotados anteriormente, não muda a estrutura piramidal da sociedade. Apenas amplia sua 

verticalidade notada pelo aumento do número de desempregados, de moradores de rua, de 

mendigos, entre outros, sobretudo a partir de 2016, quando no Brasil acontece o golpe6. Na 

prática, a pirâmide social se mantém e as desigualdades sociais crescem de forma assustadora.  

 No campo da educação, o discurso neoliberal parece propor um tecnicismo reformado. 

Assim, os problemas sociais, econômicos, políticos e culturais da educação se convertem em 

problemas administrativos, técnicos, de reengenharia, passando a ideia de que a escola ideal 

deve ter gestão eficiente para competir no mercado. A educação, na essência do seu sentido, 

não deve se fechar apenas às obrigações do Estado para com a coletividade, ela vai além dessa 

perspectiva e aponta, necessariamente, para uma política pública que requer investimento 

diverso, para além do investimento financeiro. (STERING, 2015, p. 21). 

 Embora as políticas públicas sejam pensadas e articuladas na instância governamental, 

com base na ação do Estado, seu sucesso e desenvolvimento irão acontecer na escola, bem 

como em outras instituições que aprovem os programas educacionais, que terão a tarefa de 

preparar os estudantes para a leitura, a escrita, o enfrentamento do mundo do trabalho, e de 

tomar seu lugar na sociedade, de forma a questionar a ordem social atual e contribuir para 

transformá-la. Para que dada política pública educativa tenha efeito positivo, as instituições 

deveriam trabalhar e desenvolver, de forma eficiente, sua atividade enquanto lócus 

responsável pela educação, de maneira a tratar a todos igualmente e garantir o acesso dos 

diferentes grupos sociais, a fim de que garantir que eles conquistem outras condições. 

(STERING, 2015, p.70 e 71). 

 As definições de políticas públicas nos trazem condições advindas do Estado, tendo 

como supremacia de escolha do que se trata a educação, mesmo considerando democrático e 

de direito, ainda vivemos sob a supremacia de leis que regem há muitos anos as condições 

políticas do país. Porém toda a política pública vai ser vivenciada na escola, onde os cidadãos 

de direito fazem parte dela e participam como coadjuvantes da própria história, como é o caso 

do Proeja. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

                                                           
6
 Tomada da presidência da república pelo PMDB, mediante impeachimant da então presidente Dilma Roussef. 
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 A fim de responder aos objetivos propostos para este artigo, elegemos como 

metodologia a pesquisa qualitativa bibliográfica documental. Por pesquisa qualitativa 

compreendemos a luz de Bogdan e Biklen (1994), que a mesma é também denominada 

naturalista “[...] porque o investigador frequenta os locais em que naturalmente se verificam 

os fenômenos nos quais está interessado, incidindo os dados recolhidos nos comportamentos 

naturais das pessoas” (BOGDAN e BIKLE, 1994, p. 17) e em suas interações com o meio e 

os demais, onde constroem seus repertórios de significados. 

 Bogdan e Biklen afirmam que a investigação qualitativa surgiu de um campo 

inicialmente dominado por práticas de mensuração, elaboração de testes de hipóteses 

variáveis etc., da qual “[...] alargou-se para contemplar uma metodologia de investigação que 

enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais” 

(1994, p. 11).  

 Enquanto possibilidade no que se refere à pesquisa qualitativa, podemos conceituar a 

pesquisa documental como sendo aquela realizada a partir de documentos que não receberam 

tratamento analítico contemporâneo ou retrospectivos, considerados cientificamente 

autênticos, constituindo uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema.  

 Trata-se de uma técnica decisiva para a pesquisa em ciências sociais e humanas, sendo 

indispensável porque a maior parte das fontes escritas – ou não – é quase sempre a base do 

trabalho de investigação. 

 Para Lüdke (1986: 38),  

“[...] a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de 
dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, 
seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema." 

 

A pesquisa bibliográfica por sua vez se configura como sendo o exame de materiais de 

natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser 

reexaminado, criando novas ou interpretações complementares, atividade de localização de 

fontes, para coletar dados gerais ou específicos a respeito de determinado tema. Constitui-se 

em um componente obrigatório para qualquer pesquisa.  
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 Diante do exposto, considerando a proposição em tela, para alcançar os objetivos 

pretendidos utilizaremos além da revisão bibliográfica do tema também uma pesquisa 

documental a partir dos documentos oficiais que segundo Marconi e LaKatos. (2003, p. 178) 

Documentos Oficiais - Constituem geralmente a fonte mais fidedigna de dados. Pode 
dizer respeito a atos individuais, ou, ao contrário, atos da vida política, de alcance 
municipal, estadual ou nacional. O cuidado do pesquisador diz respeito ao fato de que 
não exerce controle sobre a forma como os documentos foram criados. Assim, deve 
não só selecionar o que lhe interessa como também interpretar e comparar o material, 
para torná-lo utilizável. 

 

 Assim sendo, foram utilizados documentos oficiais tais como: A LDB - Lei Nº 

9394/96, o Decreto Nº 5.840, de 13 de julho de 2006, O Documento Base relativo ao Proeja 

(2006) a Lei de criação dos Institutos Federais, Lei Nº 11.892 de 28 de dezembro de 2008 e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMT relativo à 2019/2023. 

 Para uma melhor compreensão da importância dessa metodologia, destacamos que:    

A pesquisa documental é um procedimento metodológico decisivo em ciências 
humanas e sociais porque a maior parte das fontes escritas – ou não – é quase sempre 
a base do trabalho de investigação. Dependendo do objeto de estudo e dos objetivos 
da pesquisa, pode se caracterizar como principal caminho de concretização da 
investigação que ouse constituir como instrumento metodológico complementar. 
(SÁ-SILVA et al, 2009.p.13). 

 
  

 De acordo com Gil (2008), a pesquisa documental guarda estreita semelhanças com a 

pesquisa bibliográfica. A principal diferença entre as duas é a natureza das fontes: na pesquisa 

bibliográfica os assuntos abordados recebem contribuições de diversos autores; na pesquisa 

documental, os materiais utilizados geralmente não receberam ainda uma tratamento analítico. 

Neste sentido, no intuito de investigar o Proeja na perspectiva de uma Política Pública de 

Educação, analisamos além do cenário relativo ao IFMT, também as legislações que tratam da 

temática inerente à formação para o trabalho atrelado a qualidade do ensino.  

 

4 Resultados 

 Ao longo dos 10 anos de existência, o IFMT tem buscado cumprir com sua missão, 

que consiste em “Educar para a vida e para o trabalho” (MATO GROSSO, 2019), assim como 

cumprir com as prerrogativas dos artigos 6º e 7º de sua lei de criação, que consiste em: 

“ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da 

economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional” 
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(BRASIL, 2008) e “ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente 

na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 

educação de jovens e adultos” BRASIL, 2008). 

A meta de garantir que 85% dos alunos do ensino médio estejam na idade esperada 

para a etapa também não foi alcançada. Em 2017, apenas 68,4% dos estudantes estavam na 

etapa esperada para a idade, mostrando pouca variação em relação a 2016, 68%. 

 

 Diante dos dados relativos ao percentual de alunos defasados em idade série no estado 

de Mato Grosso, desde o início da nova institucionalização, o Proeja tem se apresentado como 

um desafio, tendo em vista o fato de que os cursos obedecem a mesma dinâmica de oferta dos 

cursos regulares.  

Dentre as autoras deste artigo, duas atuam como pedagogas técnicas na Pró-reitoria de 

Ensino do IFMT e realizam o acompanhamento da oferta da modalidade, desde a elaboração 

do Projeto Pedagógico do Curso - PPC, sua implantação e desenvolvimento nos campi, 

observando um alto índice de evasão escolar, o que na visão das servidoras possuem 

diferentes razões, que vão, desde o fato de que o discente do Proeja ser trabalhador, e, 

portanto, ter que frequentar um curso noturno, se constitui tarefa complexa, dado o cansaço 
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após um dia de trabalho, a distância em relação ao trabalho, sua residência e o campus, até as 

questões relativas às dificuldades na relação professor/aluno, metodologias frágeis, dentre 

outras questões.   

 Conforme se pode observar na tabela abaixo, desde o ano de 2009, logo após a criação 

dos Institutos Federais, que em Mato Grosso a oferta relativa ao Proeja é pequena, tendo em 

vista o número de pessoas na idade adulta sem escolarização no estado.  

 

ANO CAMPUS CURSOS 

2009 Cuiabá 

São Vicente 

Pontes e Lacerda 

Técnico em Eletrotécnica. 

Técnico em Agropecuária. 

Técnico em Comércio e Técnico em Edificações. 

2010 Cuiabá 

Juína 

 

Pontes e Lacerda 

São Vicente 

Técnico em Eletrotécnica. 

Matemática Financeira. 

Técnico em Meio Ambiente. 

Técnico em Comércio e Técnico em Edificações. 

Técnico em Agropecuária. 

2011 Cuiabá 

Juína 

Pontes e Lacerda 

Técnico em Eletrotécnica. 

Técnico em Matemática Financeira. 

Técnico em Edificações. 

Técnico em Meio Ambiente. 

2012 Cuiabá 

Juína 

 

Pontes e Lacerda 

Campo Novo do Parecis 

Técnico em Eletrotécnica. 

Técnico em Matemática Financeira. 

Técnico em Meio Ambiente. 

Técnico em Edificações 

Técnico em Comércio 

2013 Cuiabá 

Juína 

Pontes e Lacerda 

Campo Novo do Parecis 

Técnico em Eletrotécnica. 

Matemática Financeira. 

Técnico em Edificações 

Técnico em Meio Ambiente 

Técnico em Comércio 

2014 Cáceres 

 

 

 

Rondonópolis 

Pontes e Lacerda 

Campo Novo do Parecis 

Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio 

Curso Técnico em Aquicultura Integrado ao Ensino Médio, 

Curso de Técnica de Aproveitamento e 

Industrialização de Pescados Regionais 

Técnico em Alimentos 

Técnico em Edificações 

Técnico em Comércio 

2015 Tangará da Serra Técnico em Administração 
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Várzea Grande 

Alta Floresta 

Pontes e Lacerda 

Técnico em Serviços de Técnico em Condomínio. 

Técnico em Logística 

Técnico em Comércio 

2016 Alta Floresta 

Tangará da Serra 

Rondonópolis 

 

Pontes e Lacerda 

Campo Novo do Parecis 

Várzea Grande 

Técnico em Logística 

Técnico em Comércio 

Técnico em Administração 

Técnico em Alimentos 

Técnico em Comércio 

Técnico em Administração 

Técnico em Serviços de Técnico em Condomínio 

2017 Alta Floresta 

Campo Novo do Parecis 

Rondonópolis 

Pontes e Lacerda 

Técnico em Logística 

Técnico em Administração 

Técnico em Administração 

Técnico em Comércio 

2018 Alta Floresta 

Campo Novo do Parecis 

Rondonópolis 

Pontes e Lacerda 

Campo Novo do Parecis 

Técnico em Logística 

Técnico em Administração 

Técnico em Administração 

Técnico em Comércio 

Técnico em Administração 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados disponíveis no Q- Acadêmico e na Plataforma Nilo Peçanha. 

Mesmo diante do pequeno número de matrícula nos cursos relativos ao Proeja, a 

perspectiva da inclusão nos acontece diferentes municípios onde estão situados os campi do 

IFMT. Como exemplo temos o campus Cáceres, que por meio da oferta dos Cursos Técnico 

em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Aquicultura Integrado ao Ensino 

Médio, e Curso de Técnica de Aproveitamento e Industrialização de Pescados Regionais por 

meio do Proeja FIC, na perspectiva da formação inicial e continuada nas séries iniciais do 1º 

ao 5º ano e o curso de Processamento de Produtos Orgânicos Vegetais, cuja carga horária, dos 

cursos tinha 1.400 h, sendo 1.200h destinadas às disciplinas da base comum e 200 h para as 

disciplinas relativas à formação técnica para a aquisição da certificação, tem possibilitado a 

inclusão de seus egressos no mundo e no mercado de trabalho.  

Um fato relevante a ser destacado foi à participação do PROEJA FIC no Concurso de 

Boas Práticas em Educação de Jovens e Adultos instituídos pelo MEC no ano de 2011, 

denominada "Medalha Paulo Freire". O prêmio foi instituído pelo MEC, por meio da Portaria 

Nº 37, de 24 de março de 2009, e a experiência relativa ao Proeja FIC desenvolvida em 

Cáceres foi agraciada, por ser considerada uma das 5 (cinco) melhores experiências de 

Educação de Jovens e Adultos no país no ano de 2011. 
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Cada campus ao seu modo agrega aos seus discentes a possibilidade de ressignificação 

da vida por meio do trabalho, como é o caso do curso de agrimensura e eletrotécnica no 

campus Cuiabá, administração e comércios em Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis e 

Pontes e Lacerda e de Técnico em Serviços de Condomínio em Várzea Grande. 

 

Como se pode observar no mapa relativo à taxa de analfabetismo entre as pessoas de 

15 anos ou mais o desafio a ser suplantando pelo estado é grandioso. É perceptível que a 

prática do Proeja no IFMT, vai ao encontro da compreensão de Bowe, Gold e Ball (1992), no 

sentido de que toda política sofre influências ininterruptas de contextos e textos no campo 

internacional, supranacional e nacional, estando sujeita a interpretações e recriações 

determinadas no contexto da prática institucional local e da história de vida dos sujeitos, seus 

valores e experiências, não podendo ser considerada pura e simplesmente implementada.  

Ou seja, o programa é desenvolvido no IFMT de forma a cumprir com todos os 

mecanismos legais que perpassam o ciclo de políticas e o contexto educativo do qual o IFMT 

não está imune, contudo, sem deixar de considerar a dimensão humana e crítica do processo 

formativo que é traduzida em inclusão social de homens e mulheres marcados pelas 

adversidades impostas pela vida. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 
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Ao analisarmos o Proeja na perspectiva de uma Política Pública inclusiva, inferimos 

que as políticas de educação para o trabalhador têm sido ao longo dos tempos, formuladas, 

por diferentes governos no Brasil, com o intuito ideológico de uma “educação salvífica” a 

serviço da economia e do desenvolvimento da nação.  

Embora fique evidente que os processos educativos desenvolvidos no Proeja não estão imunes 

às demandas do mundo do capital, na busca por “instrumentalizar” o capital humano com 

habilidades e formação, impondo aos adultos trabalhadores a lógica do mundo do capital por 

meio de uma formação vocacional a partir da execução das estratégias de gestão necessárias 

para a dinamização da competitividade econômica, constitui prioridade real para o futuro do 

país, não podemos deixar de visualizar para além da carga política, a intenção do 

desenvolvimento da educação como prática da liberdade. 

 O cenário que envolve o Proeja no IFMT evidencia que o Proeja, na condição de 

Política Pública prima pela valorização da vida de homens e mulheres nos diferentes campi do 

IFMT, e concebe na educação destes, na indignação, na autonomia, no sonho possível e na 

esperança, o suporte teórico-metodológico que permite o enfrentamento dos obstáculos e 

desafios presentes em um projeto de educação que considera a dimensão humana e cultural 

das ações populares desenvolvidas via ações cotidianas, uma vez que o Proeja emerge para a 

construção da educação para a cidadania, por meio do respeito e da consideração pela 

aprendizagem do homem contextualizada e enraizada na cultura e aberta a novas 

possibilidades via ações em permanente processo de criação e recriação.  
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Resumo 

Este trabalho é resultado de um estudo acerca dos encaminhamentos propostos pela 
contrarreforma do Ensino Médio ao que tange a nova organização curricular que infligirá 
diretamente nesta etapa da educação básica. O objetivo do estudo é movido pela tentativa de 
compreender o delineamento dorsal que substancia a materialidade dessa política educacional, 
à luz dos documentos normativos e norteadores que prescrevem a organização curricular, a 
fim de detectar suas controvérsias e os percalços que implicarão na formação da classe 
trabalhadora. O trabalho apresenta dados estatísticos relacionados às condições concretas de 
acesso e permanência nesta etapa de ensino, constatados no final das duas primeiras décadas 
do século XXI, que evidenciam as determinações de uma sociedade cindida em classes. Entre 
o dever tardio do Estado em ofertá-lo e o direito do aluno de acesso à educação formal, há as 
implicações das desigualdades sociais e territoriais, que aliadas ao cenário político, 
econômico e cultural, tornam-se entraves que implicam na não universalização deste nível de 
ensino. Quanto às inferências da contrarreforma na organização curricular do Ensino Médio e, 
consequentemente, na formação da classe trabalhadora, fez-se um estudo da Lei nº 13.415, de 
16 de fevereiro de 2017, que alterou a perspectiva de formação no Ensino Médio na atual Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9394/96. Analisa-se, também, a Resolução nº 3, de 
21 de novembro de 2018, que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio e da Portaria nº 1.432, de 28 de dezembro de 2018 que se refere aos itinerários 
formativos a fim de desvelar a lógica que norteia essa contrarreforma. O estudo configura-se 
como uma pesquisa documental que recorre a perspectiva de formação integral apresentada 
em Marx;Engels (1982) e Saviani (1989). Ao nos referirmos ao currículo, enquanto um 
artefato social, nos embasamos em Sacristán (2000) e, nos apropriamos das contribuições de 
Mészáros (2008) para subsidiar a discussão sobre a função da escola na sociedade capitalista. 
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3355

mailto:silvanasantos.ped@gmail.com


 

Grosso modo, conclui-se que as proposições de formação integral e educação integral 
presentes nas prescrições dos documentos estudados para a organização curricular não passam 
de um mecanismo para mascarar os efeitos corrosivos e o esvaziamento de conhecimento, 
enquanto escamoteia os efeitos danosos à formação classe trabalhadora. Nesse sentido, 
apreende-se que a referida contrarreforma se trata de uma política requentada, com a proposta 
de uma organização curricular pensado a partir dos interesses hegemônicos, que reduz a 
condição de uma formação voltada para práxis humana, com o direcionamento à práxis 
produtiva, colocando os sujeitos à margem de ajustar-se às necessidades imperativas do 
Estado e do mercado. 
 
Palavras-chave: Estado. Capitalismo. Formação Humana.  
 

 

1 Introdução 

 

Ao abordarmos a nova proposta de organização do Ensino Médio, a partir da 

contrarreforma desencadeada pela Lei nº 13.415/2017, partimos do entendimento que esta 

etapa de ensino é permeada por tensões que se arrastam desde seu reconhecimento legal, na 

década de 1930 até a contemporaneidade. Os processos de organização do Ensino Médio, ao 

longo do tempo, atribuíram e atribuem ao mesmo o desígnio de uma formação em 

consonância com às determinações da classe social à qual o sujeito pertence. Nessa 

perspectiva, perdura desde a década de 1940 o direcionamento dual da formação nesse nível 

de ensino, que concilia o preparo de mão de obra para o mercado do trabalho, por intermédio 

da profissionalização, ou a continuidade nos estudos, com o ingresso no ensino superior.    

Na atual conjuntura política, econômica e cultural que se propaga no Brasil na última 

década, mesmo diante de manifestações populares contra a Medida Provisória nº 746/2016, 

esta deu origem à Lei 13.415/2017 que incorpora legalmente dispositivos referentes à Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio, prevê alternativas flexíveis de 

organização dos cursos de Ensino Médio, por intermédio de diferentes itinerários formativos, 

que atribuem  às instituições e redes escolares de Ensino Médio a responsabilidade pela 

organização curricular em tempo integral, levando em consideração a relevância  dos cursos 

para o desenvolvimento econômico local. 

Em tempos de política obscuras, de destituição dos direitos sociais conquistados ao 

longo do tempo e em meio aos enfrentamentos de tensão, o objetivo desse estudo é um ensaio 

na tentativa de compreender o delineamento dorsal que dão materialidade a esta 

contrarreforma, à luz dos documentos normativos e norteadores em vigência até o presente 

momento, destinados à organização do currículo escolar.  
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 Ao se ter como pressuposto que a educação escolar deve considerar o sujeito em sua 

totalidade, enquanto ser histórico e concreto e, é função da escola contribuir neste sentido 

como como instituição que organiza os conhecimentos produzidos ao longo do tempo, 

possibilitando novas produções que contribuem para formação humana, tenta-se elucidar as 

indagações: qual o contexto do Ensino Médio no período da aprovação da referida 

contrarreforma? Qual a concepção de formação integral previsto na acepção da Lei nº 13.415, 

de 16 de fevereiro de 2017? 

Quanto ao procedimento, trata-se de uma pesquisa documental que faz uma análise da 

Lei 13.415/2017 que altera a LDB ao que tange o EM; a Resolução nº 3, de 21 de novembro 

de 2018, que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e a Portaria nº 

1.432, de 28 de dezembro de 2018, republicada por incorreções em 05 de abril de 2019, que 

estabelece os referenciais para elaboração dos itinerários formativos conforme preveem as 

Diretrizes Nacionais do Ensino Médio. 

Em via de subsidiar as discussões, recorre a um referencial teórico sobre a relação 

educação, trabalho e formação integral.  

 

 

2 Contexto do ensino médio mediante na aprovação contrarreforma 

 

Ao elegemos o estudo da organização curricular à luz nº 13.415/2017, partimos do 

pressuposto que o currículo, enquanto elemento estruturante dos conhecimentos a serem 

transmitidos e apreendidos na escola, representa um artefato importante de caráter político, 

ideológico, cultural e social que, ao sofrer influência de diversas determinantes, reflete as 

contradições existentes na sociedade.   

A última contrarreforma do Ensino Médio, dada pela nº Lei nº 13.415, de 16 de 

fevereiro de 2017, resultante da Medida Provisória nº 746/2016, representou alterações 

expressiva na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96, foi 

aprovada em um período em que a universalização do Ensino Médio representa, ainda, uma 

das fragilidades da política educacional direcionada a este nível de ensino. Recentemente, 

embora exista a obrigatoriedade legal de dever do Estado em garantir a matricula nesta etapa 

da educação básica, consagrada pela EC de 2009, que consequentemente alterou a atual LDB 

na forma da Lei nº 12.796, de 2013, os índices apontam que sua universalização, atualmente, 

encontra-se distante do proposto pelas políticas públicas.  
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  Dentre as estratégias de políticas de Estado, este nível de ensino é mirado na meta 3 

do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014 -2024 que estabeleceu:  “[...] universalizar, até 

2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do 

período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%” 

(BRASIL, 2014, p.10). Dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica apontam que no ano 

letivo de 2017 apenas 67,5% dos jovens com idade entre 15 e 17 anos estavam matriculados 

nesta modalidade de ensino e, apenas 59% dos jovens de 19 anos concluíram o Ensino Médio 

nesse ano letivo, conforme dados do IBGE/Pnad 2015. 

Este nível de ensino, que ao teve o caráter seletivo, com prova para admissão em 

legislações educacionais anteriores, atualmente reforça o modo de exclusão e a desigualdade 

não apenas pela dualidade história de sua organização, entretanto, por meio das condições de 

acesso e permanência que se apresenta de forma díspar aos grupos sociais considerados 

desprivilegiados.  

Dados disponibilizados pelo Anuário Brasileiro da Educação Básica (2018) apontam 

que 57,3% dos alunos que integram o quartil de renda mais baixa estão no Ensino Médio, 

contra 91,1% dos jovens que pertencem aos 25% mais ricos da população. Quanto a cor, 62% 

dos alunos pretos e 62,8% dos pardos estão matriculados no Ensino Médio.  Já a taxa de 

atendimento dos alunos de cor branca chega a 75,7%.  

Devemos considerar, ainda, que a universalização do Ensino Médio representa desafio 

que pode ser proeminente de acordo com a distribuição territorial do país. Se no ano de 2017, 

59% dos jovens de até 19 anos em todo o país concluíram este nível de ensino, quando 

analisamos os índices tendo como referência as regiões brasileiras ou Estados, percebemos 

que há uma discrepância bastante acentuada eles. Para ilustrar a situação, tomamos como 

referência o percentual de jovens de até 19 anos concluintes do Ensino Médio nas regiões 

Norte e Sul do país, onde respectivamente, o índice de concluintes apresentaram o percentual 

de 46,7% e 67,4%, totalizando uma diferença de 21,3%.  Já se compararmos o índice de 

terminalidade do Ensino Médio nos estados de Rondônia e São Paulo, respectivamente temos 

41,8% e 73,5%, uma gritante diferença de 31,7%. 

Quanto à profissionalização no Ensino Médio, os índices de 2017 são os amparados 

pela penúltima contrarreforma consubstanciada pelo Decreto nº 5.154/2004 que possibilitou a 

integração entre Ensino Médio e ensino técnico com matrícula única, terá sua continuação 

interrompida pela contrarreforma atual. No entanto, a alteração da LDB pelo proposto no 

Decreto só ocorreu 4 anos após a aprovação do decreto, pela Lei nº 11.741/08, que 

acrescentou à LDB a Seção IV, que trata “Da Educação Profissional Técnica de Nível 
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Médio”. O artigo 36-C definiu que a educação profissional técnica de nível médio 

articulada, prevista no inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, poderia ser desenvolvida 

de forma integrada, concomitante e/ou subsequente. 

A Educação profissional articulada ao Ensino Médio compõe a meta 11 do PNE 

2014-2024 que apresentou o desafio de “triplicar as matrículas da educação profissional 

técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão 

no segmento público” (BRASIL, 2014, p. 10 ). 

Dados do Sinopse Estatística da Educação Básica (2016) demonstram que das 

matrículas realizadas no Ensino Médio em 2016, apenas 21,4% foram no Ensino Médio 

integrado. 

Um fato que nos chamou a atenção está relacionado ao número de 

estabelecimentos de educação profissional de nível médio. Dos 6.786 estabelecimentos 

existentes em 2016, 625 faziam parte da rede federal de educação profissional (institutos 

Federais e Cefets), 2.902 compunham a rede estadual de ensino, 136 eram pertencentes à 

rede municipal de ensino e  3.123 à rede privada de ensino, o que corresponde a 46% das 

instituições.  

Isso demonstra que a educação profissional de nível médio, nos últimos anos, tem 

fortalecido o crescimento do sistema privado de ensino. 

 

 

3 O currículo à luz da contrarreforma do Ensino Médio   

  

Na educação básica, a organização do currículo representa um interlocutor social que, 

atrelado a uma concepção epistemológica, filosófica e sociológica de educação, homem e 

sociedade, direciona o tratamento pedagógico e os conhecimentos a serem transmitidos e 

produzidos na escola. Por meio dessa representação, o currículo coopera como veículo de 

hegemonia, seja por meio dos mecanismos de controle social do conhecimento ou, ainda que 

timidamente, como ferramenta para o enfrentamento das contradições existentes. 

Nessa perspectiva, nosso interesse de estudo da organização curricular apresentada nos 

aparatos legais que dão sustentabilidade ao que está por vir na arena do Ensino Médio é  

justificado pelo fato de sua concretização já está em vigor e deverá atingir seu fastígio até 02 

de março de 2022,   representa a materialidade desta contrarreforma uma vez que “[...] quando 

definimos o currículo estamos descrevendo a concretização das funções da própria escola e a 
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forma particular de enfocá-la num momento histórico e social determinado” (SACRISTÁN, 

2000, p.15). 

Nesse trabalho, apresentamos algumas das proposituras que deverão ser consideradas  

para se atender os preceitos da pela Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, a Resolução nº 

3, de 21 de novembro de 2018, que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio e a Portaria nº 1.432, de 28 de dezembro de 2018, republicada por incorreções 

em 05 de abril de 2019, que estabelece os referenciais para elaboração dos itinerários 

formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio. 

 Em análise à alteração da atual LDB pela Lei nº 13.415/2017, fica evidente, no art. 

35-A, inciso 7, é prescrito os princípios que deverão nortear a elaboração das novas propostas, 

pelas instituições de ensino, onde consta: “os currículos do Ensino Médio deverão considerar 

a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de 

seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais” 

(BRASIL, 2017, p.2, grifo nosso). 

Reforçando o anunciado pela Lei da contrarreforma, o  artigo 6ºda  Resolução nº 3, de 

21 de novembro de 2018, que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio anuncia que a formação integral é um dos princípios do Ensino Médio e caracteriza 

esse elemento como: “é o desenvolvimento intencional dos aspectos físicos, cognitivos e 

socioemocionais do estudante por meio de processos educativos significativos que promovam 

a autonomia, o comportamento cidadão e o protagonismo na construção de seu projeto de 

vida” (BRASIL, 2018, p.2). 

A Portaria nº 1.432, de 28 de dezembro de 2018, republicada por incorreções em 05 de 

abril de 2019, que estabelece os referenciais para elaboração dos itinerários formativos, 

conforme preveem as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio, mantém a fragmentação do 

currículo que deverá ser dividido em formação geral básica e itinerários formativos, assim 

compostos: 

Formação Geral Básica: Conjunto de competências e habilidades das Áreas 
de Conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas 
Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas) previstas na etapa do Ensino Médio da Base Nacional 
Comum Curricular - BNCC, que aprofundam e consolidam as aprendizagens 
essenciais do Ensino Fundamental, a compreensão de problemas complexos 
e a reflexão sobre soluções para eles, com carga horária total máxima de 
1.800 horas;  
Itinerários Formativos: Conjunto de situações e atividades educativas que os 
estudantes podem escolher conforme seu interesse, para aprofundar e 
ampliar aprendizagens em uma ou mais Áreas de Conhecimento e/ou na 
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Formação Técnica e Profissional, com carga horária total mínima de 1.200 
horas (BRASIL, 2018, p. 1) 

 

Em busca de compreender a lógica que permeia e dará concretude à contrarreforma, 

conforme os elementos apontados acima e que conduzirão a mudança estrutural do currículo 

do Ensino Médio profissionalizante, recorremos à concepção marxiana de educação. Assim, 

os princípios que fundamentam a formação humana integral tem como fundamentação o 

conceito de politecnia ou educação politécnica. Congruente, na obra intitulada Instruções aos 

Delegados do Conselho Central Provisório da Associação Internacional dos Trabalhadores, 

Marx elenca que a formação politécnica deve englobar os seguintes elementos essenciais:  

 
 

Primeiramente: Educação mental [intelectual]. 
Segundo: Educação física, tal como é dada em escolas de ginástica e pelo 
exercício mil itar. 
Terceiro: Instrução tecnológica, que transmite os princípios gerais de 
todos os processos de produção e, simultaneamente, inicia a criança e o 
jovem no uso prático e manejo dos instrumentos elementares de todos  os  
ofícios. (MARX, 1982, p. 5). 

 

Destarte, a formação integral na perspectiva de educação em que nos embasamos, 

considera o sujeito em sua totalidade história ao mesmo tempo que se volta ao 

desenvolvimento de suas múltiplas potencialidades, na perspectiva de práxis humana. 

Todavia, essa educação deve abarcar todas as dimensões da vida do sujeito, aqui 

considerado concreto, não sendo esta vista de forma desarticulada do contexto social. 

A formação para o trabalho é vista de forma ampla, como meio de instrumentalizar o 

sujeito para a transformação da sua realidade e da sociedade em que vive, não se resumindo 

à práxis produtiva. 

Ademais, os princípios da politecnia estão intimamente interligados ao conceito de 

trabalho, não devendo este ser abordado de forma fragmentada pelo currículo escolar, uma 

vez que “[...] toda a educação e, por conseqüência, toda a organização escolar, tem por 

fundamento a questão do trabalho” (SAVIANI, 1989, p. 7).  

Assim, uma organização escolar, na perspectiva de formação integral, para o autor, 

deve necessariamente ser aquela que “[...] se encaminha na direção da superação da 

dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre instrução profissional e 

instrução geral” (idem, p. 13). 

Congruente à formação integral, o desenvolvimento de uma educação politécnica, 

em uma sociedade capitalista, representa a saída para a superação da dualidade estrutural 
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que perpassa o Ensino Médio e fortaleça o tratamento e o direcionamento diferenciado, 

funcionando como mecanismo interlocutor dessa disparidade a organização do currículo que 

define os conhecimentos a instrumentalizar para a práxis produtiva a classe trabalhadora de 

modo diferenciado dos destinados à classe dirigente.   

Na análise que fizemos, a prescrição contida na Lei nº 13.415/2017, acima citada, 

embora se aproprie de termos de uma educação transformadora, o verbo considerar para 

definir a ação que antecede a formação integral, acena para a perspectiva idealista de 

educação. O sentido da ação, nesse contexto, demonstra o relativismo atribuído ao termo 

formação integral, que à luz da lei funciona como um termo emprestado da pedagogia 

socialista para a pedagogia do “aprender a aprender”5.  

Entretanto, em uma sociedade capitalista, a organização do currículo, ao longo da 

história, sempre tem sido elemento de convergência para o ajustamento do sujeito em 

atendimento às demandas do setor produtivo. Considerado, nesta perspectiva, o sujeito 

como ser abstrato, essa formação apresenta-se permeada por interesses contraditórios que a 

distância de formação humana integral. 

Ao analisarmos a Portaria nº 1.432/2018, documento que estabelece os itinerários 

formativos que deverão compor o mínimo de 1.200 horas do currículo no Ensino Médio, 

ressalta-se o fato dos itinerários formativos serem organizados em torno de quatro eixos 

chamados de “estruturantes”, pelo documento. Conforme preceito, esses eixos terão o 

caráter de complementariedade entre si e as áreas de conhecimento. São eles: Investigação 

Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo. 

Uma análise dos objetivos que conduzirão a organização desses itinerários 

formativos, prescritos no parágrafo 2º do art. 12 da referida Portaria, apontam as 

incumbências delegadas a esses, que são: 

    
Aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, às Áreas de 
Conhecimento e/ou à Formação Técnica e Profissional;  
Consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia 
necessária para que realizem seus projetos de vida;  
Promover a incorporação de valores universais, como ética, liberdade, democracia, 
justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade; e 
Desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo 
ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, seja na 
escola, seja no trabalho, seja na vida (BRASIL, 2018, p. 2) 

 
 

                                                           
5 Termo utilizado pelo professor   Dr. Newton Duarte ao se referir a pedagogia das competências e as dimensões 
que esta assume na educação contemporânea. 

3362



 

De acordo com os propósitos dos itinerários formativos para a etapa final da 

educação básica, percebe-se explicitamente o avivamento das prescrições do Relatório para 

a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, intitulado como 

“Educação: um tesouro a descobrir”, mais conhecido como Relatório Delors, da década de 

1990. Este documento foi e tem sido balizador de políticas públicas educacionais 

brasileiras, inferindo na formulação de documentos normatizadores e norteadores 

educacionais.  

Grosso modo, o documento aduz que mediante o pressuposto que no contexto social, 

econômico e cultural do século XXI, o conhecimento é volátil, em plena mutação, sendo 

função da escola não a transmissão de conhecimentos, mas preparar o estudante para se 

posicionar, compreender e se atualizar constantemente mediante a rapidez das mudanças, o 

que tem sido incorporado pela contrarreforma em transição.  

Em conformidade a redução dos conhecimentos básicos e a imersão dos itinerários 

formativos, fazemos a alusão ao teor do texto da Portaria com o proposto pelo Relatório de 

Delors que defende que o ensino escolar deve voltar-se:  

 

Nesta visão prospectiva, uma resposta puramente quantitativa à necessidade 
insaciável de educação - uma bagagem escolar cada vez mais pesada - já não é 
possível nem mesmo adequada. Não basta, de fato, que cada um acumule no 
começo da vida uma determinada quantidade de conhecimentos de que possa 
abastecer-se indefinidamente. É, antes, necessário estar à altura de aproveitar e 
explorar, do começo ao fim da vida, todas as ocasiões de atualizar, aprofundar e 
enriquecer estes primeiros conhecimentos, e de se adaptar a um mundo em 
mudança Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve 
organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda 
a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: 
aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a 
fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de 
participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente 
aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. 
 (UNESCO, 1998, p. 89-90). 
 
 

 

Destarte, a proeminência dos conteúdos escolares, à luz da nova contrarreforma 

neoliberal, avigora o ideário de que a função do ensino deve ter como centralidade o 

desenvolvimento de atitudes e valores que lhes possibilitarão maior autonomia na tomada 

de decisões no dia a dia, a se adaptarem às constantes mudanças sociais, culturais, nos 

modos de produção, vistos como condição inerente ao exercício da cidadania, ao 

atendimento às demandas sociais contemporâneas. 
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Mediante a atual reestruturação do Ensino Médio que se desponta neste final da 

segunda década do século XXI, vemos que o foco dos documentos norteadores e 

normatizadores permeiam o desenvolvimento do aprender a ser, a fazer, a conviver e a 

conhecer como mecanismos que instrumentalizará a classe trabalhadora de competências e 

habilidades individuais para lidar com toda à problemática social, econômica e cultural 

presenciada no momento. Ora, nessa compreensão da realidade, somos sabedores que a 

mudança de toda a conjuntura das relações sociais evidenciadas no momento, não serão 

alteradas por intermédio dos imperativos de uma contrarreforma. Atribuir ao sujeito a 

responsabilização de ser, fazer, conviver e conhecer como atributos individuais e capazes de 

transformar a sociedade capitalista em crise, a nosso ver, é uma das formas de escamotear as 

desigualdades sociais existentes e, ao mesmo tempo eximir a responsabilidade social do 

Estado.  

 

 

Conclusão provisória 

 

O estudo e os apontarmos, neste trabalho, acerca de (alguns) elementos que 

compõem os documentos norteadores e normatizadores da nova contrarreforma do Ensino 

Médio, nos remete ao entendimento que esta etapa de ensino representa um campo de 

disputa, uma vez que maior parcela de seus ingressos está em uma faixa etária decisiva: 

dedicar-se a uma atribuição laboral ou dar continuidade aos estudos. No entanto, aos alunos 

matriculados em instituições de ensino que pertencem ao sistema estatal, o currículo escolar é 

o responsável pelo delineamento da formação a ser concretizada. Pensado por interesses 

hegemônicos, a organização do trabalho pedagógico nas escolas estatais atende à interesses 

majoritários e conduzem ao ajustamento social desses alunos.  

Nesse sentido, as contrarreformas do Ensino Médio desencadeada a partir da metade 

do século XX até a atualidade, apresentam, em sua essência, elementos que aludem ao 

fortalecimento do Estado liberal, em via de atender às emergências do mercado, em 

consonância com a arena das políticas sociais e econômicas, elegem as alterações na educação 

como a redenção das problemáticas sociais. No entanto, essas contrarreforma s 

culminaram/culminam  na polarização entre as classes sociais, a fragmentação do ensino, a 

banalização da identidade do professor, a atribuição e responsabilização do sujeito pelo seu 

sucesso ou fracasso escolar e nas relações sociais e produtivas, dentre outras mazelas sociais.  

3364



 

Nesse estudo, pudemos identificar nos aparatos legais as nuances de uma política 

pública requentada, que hibridamente vai agregando novas roupagens, mas mantém em sua 

essência elementos que colocam o aluno na condição de um ser abstrato, ajustável, 

responsável por sua condição nas relações sociais e produtivas que estabelece. A função da 

escola, nesta política, é refletida pela condução de uma formação que gira em torno do 

utilitarismo, no imediatismo, desvencilhado da totalidade dos fenômenos sociais que são 

determinantes na conjuntura econômica, social, cultural à qual esse aluno deverá se ajustar. A 

redução dos conhecimentos gerais para no máximo 1.800 horas totais, incidirão no direito dos 

jovens e adultos imersos nesse contexto de acesso aos conhecimentos universais.  

 A ampliação do tempo escolar proposto pela contrarreforma, com no mínimo 1.200 

horas a serem destinadas aos itinerários formativos,  que poderão ser cursados em instituições 

diferente de onde se é matriculado para o curso de conhecimentos gerais, não condiz com os 

pressupostos de uma formação integral, mas representa a ampliação do tempo de permanência 

na escola e o possível fortalecimento das instituições privadas de ensino, uma vez que as 

escolas estatais, até março de 2022, não conseguirá se equipar de infraestrutura, recursos 

materiais e humanos para atender os objetivos dos quatro eixos desse componente curricular.  

Por fim, notamos que o que prevalecerá, neste contexto, são interesses antagônicos, 

prescrições desencontradas da realidade, e uma organização curricular pensado a partir dos 

interesses hegemônicos, que reduz a condição de propiciar uma formação voltada à práxis 

humana uma vez que sua centralidade gira em torno da práxis produtiva. O que se preserva, 

neste contexto, são os arranjos do passado, repaginados no presente, rumo a um futuro 

obscuro. 
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Resumo 

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

 Este trabalho é resultado de uma Pesquisa de Iniciação Científica ainda em 

andamento, que teve como objetivos analisar os fundamentos da Educação Integral e de 

Tempo Integral no Brasil a partir da LDBEN n. 9.394/1996 e do Plano Nacional de Educação 

de 2014; identificar os processos de implementação da Educação Integral ou de Tempo 

Integral em uma escola pública em Belém-Pa a partir das influências do Programa Mais 

Educação3 (PME) e analisar o Projeto Político Pedagógico da Escola e sua relação com a 

proposta de educação integral ou de tempo integral. O estudo demarca a caminhada teórica 

das concepções de educação integral e de tempo integral, as concepções que a política pública 

assumiu e as influencias desta no projeto de uma escola pública em Belém do Pará.  

A Educação Integral e(m) Tempo Integral possui diferentes concepções e 

consequentemente, diferentes práticas, no entanto nem sempre as práticas que se definem 

nesta perspectiva compreendem a essência de uma Educação Integral. Esse fato pode ocorrer 

por diversos fatores, dentre eles, a falta de compreensão do tema ou até mesmo a 

complexidade que o tema trás, e que ocasionalmente pode gerar confusões entre aqueles que 

tentam efetivar e Educação Integral.  

Compreende-se a importância de se estudar a temática, percebendo as diversas 

concepções da mesma, tarefa que foi permitida após a realização da análise bibliográfica das 

obras de autores que desenvolvem reflexões críticas sobre a política de educação integral e(m) 

tempo integral no Brasil; para esse estudo, utilizamos as referências de Paro (1988); Maurício 

(2009); Cavaliere (2002, 2009); Menezes (2009); Coelho (2009). Também foi possível a 

busca pelas dissertações e teses sobre esta política, nestes estudos percebemos a importância 

da educação integral e(m) tempo integral como a construção de um sujeito capaz de promover 

a conjunção de valores e habilidades (cognitivas, sociais, afetivas, etc.) em seu 

desenvolvimento formativo. Desta forma, as concepções de Educação Integral e(m) Tempo 

Integral no presente estudo possibilitou também conhecer e compreender como o processo de 

efetivação desta ocorreu dentro de uma escola e quais atitudes e dificuldades a escola teve 

diante desta tarefa, além de compreender como a escola percebe a Educação Integral e como 

está organiza-se a partir de suas atividades. 

 

                                                           
3
 O Programa Mais Educação instituído pela Portaria Interministerial nº 17/07 e pelo Decreto n° 7.083/10, 

como uma estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização 
curricular, na perspectiva da Educação Integral. 
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1.1 Objetivos 

Neste estudo, apresentamos três objetivos, o primeiro consistiu em identificar as 

diretrizes, metas e estratégias de funcionamento do Projeto de Tempo Integral em uma escola 

de ensino fundamental da rede estadual paraense, o qual conhecemos um pouco sobre 

estratégias, funcionamento e a implementação do tempo integral.  

O segundo objetivo foi sistematizar os projetos e experiências de Educação em Tempo 

Integral, desenvolvidas em uma escola pública estadual a partir de 2015, este foi realizado 

após a análise dos documentos fornecidos pela escola, dentre eles os Planos de Ações, o 

Projeto Político Pedagógico, dentre outros que sistematizam esses projetos na escola, bem 

como nas conversas que tivemos com a gestão e coordenação da instituição, onde 

conhecemos os objetivos destes projetos.  

E por último, tínhamos o objetivo de identificar posições e pontos de vista dos sujeitos 

da escola (diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico) envolvidos na concepção, 

planejamento e execução dos projetos da unidade escolar. 

 

2 Referencial Teórico 

Observamos por meio das análises dos autores que tratam do tema, que educação 

integral e(m) tempo integral é discutida trazendo diversos posicionamentos encontrados na 

literatura. Baseando-se nisso, o documento do NEEPHI4 (2016) explica que a escola de tempo 

integral só se justifica se for além da jornada ampliada, caracterizando uma educação que se 

materializa no projeto político pedagógico construído pela comunidade escolar coletivamente; 

ainda, Cardoso (2018, p.58) afirma que “a escola em tempo integral demanda pensar, 

inventar, planejar e agir na escola com todos, por isso, professores e alunos precisam estar 

dispostos a inventar essa escola e passar por essa experiência, enfrentar esse desafio”, vemos 

que a autora estabelece uma proposta inovadora para as experiências escolares desta política 

de educação integral. 

Por este motivo, Maurício (2009, p. 27) diz que “a escola precisa ser convidativa”, ou 

seja, a escola precisa ser um ambiente prazeroso ao aluno, principalmente àquele onde o 

espaço de lazer, convivência é restrito. A autora ainda diz que “tirar a criança da rua pode ser 

uma consequência deste fato, mas não um objetivo, que poderia redundar numa proposta de 

                                                           
4 O NEEPHI / UNIRIO - Núcleo de Estudos-Escola Pública de Horário Integral, hoje Núcleo de Estudos-
Tempos, Espaços e Educação Integral – surgiu em 1995, quando foi apresentado o projeto de sua 
criação aos Colegiados do Departamento de Didática; da Escola de Educação e do CCH da UNIRIO. 
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enclausuramento” (MAURÍCIO, 2009, p. 27). Com isso a estratégia de gestão da escola com 

relação à educação integral precisa ser desencadeada a partir de projetos educativos que visem 

não somente a aprendizagem, mas que integrem as atividades de formação do sujeito como 

todo. 

Tem-se a compreensão de Cavaliere (2002, p.249) que explica que 

As recentes políticas públicas que buscam garantir a permanência das crianças nas 
escolas pelo menos até o final do período da obrigatoriedade revelam a percepção, 
por parte da sociedade, de que existe a necessidade de construção de uma nova 
identidade para a escola fundamental, sendo a primeira e indispensável condição 
para tal a integração efetiva de todas as crianças à vida escolar. 
 

Com base nisso, entende-se que Cavaliere (2002, p. 249) propõe uma nova identidade 

à escola, ou seja, que esta não consista apenas em aprimorar o processo cognitivo da criança, 

o que é válido, mas também que promova a construção de um indivíduo em plenitude, 

levando em conta os aspectos sociais, afetivos, culturais e etc. Seguindo este pressuposto, 

Menezes (2009, p.85) aborda que a Educação Integral “incentiva e valoriza, em função das 

possibilidades de enriquecimento cognitivo, cultural e social (...)”.  

Uma concepção de Educação Integral que chamou atenção durante os estudos foi à 

realizada por Cardoso (2017), que ao realizar uma discussão sobre algumas concepções sobre 

o tema, apresenta a opinião de Paro (2009), onde o autor acredita que Educação Integral “é 

um conceito redundante, pois não é possível pensar uma educação se ela não for integral” 

(CARDOSO, 2017, p. 32). Essa percepção de Educação Integral, mesmo de forma indireta, 

aparece nas teses e dissertações estudadas, que acabam por enxergar a Educação Integral 

como a formação de um “sujeito completo”, disposto na LDBN 9394/96:  

Art. 1º . A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais.  
Art. 2º . A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1996, p. 1). 
 

A partir da revisão da literatura, bem como estudo das teses e dissertações 

compreendemos que o Programa Mais Educação serviu como parâmetro utilizado pelas 

escolas, para que a jornada escolar fosse ampliada, uma vez que, como explica Sousa (2016) à 

implantação nas escolas públicas do PME se apresenta como carro chefe de promoção da 

política de Educação em tempo integral pelo governo brasileiro.  

Dentre os problemas norteadores das pesquisas encontramos também a necessidade de 

compreender como se configurava o Programa Mais Educação e como a implementação deste 
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programa ocorria dentro das escolas paraenses. Outra problematização era referente à 

concepções partilhadas entre os professores e as gestões das escolas sobre a Educação Integral 

e(m) Tempo Integral e como isto influenciou as ações nas escolas a partir destas concepções. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A análise dos dados desta pesquisa foi realizada à luz da abordagem qualitativa 
porque, segundo Chizzotti(1991), parte do fundamento que 
 

 Há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva 
entre o mundo real e o objeto, um vínculo indissolúvel entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, 
conectados por uma teoria explicativa; o sujeito observador é parte integrante do 
processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo um significado. O 
objeto não é um dado inerte e neutro, está possuído de significados e relações que 
sujeitos concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 1991, p. 79). 
 

Como esta pesquisa se direcionará no estudo documental e campo exploratório, 

destacamos que, o momento de organização de dados é de fundamental importância, pois nos 

conduz a tornar os dados compreensíveis e assim possíveis de um processo de análise crítica, 

sempre aportado no referencial teórico adotado e no problema proposto. 

Tal como pré-estabelecidas, a primeira atividade foi o estudo e revisão bibliográfica 

que neste estudo foi proposto, primeiramente, fazermos uma revisão das obras de autores que 

desenvolvem reflexões críticas sobre as políticas educacionais no Brasil, buscando 

(re)compor, sob o ponto de vista da escola, assim como o estudo de dissertações paraenses 

que discorrem sobre esta temática. 

A segunda atividade foi o estudo e revisão documental, esta atividade se efetivou a 

partir das investigações na Escola com os documentos fornecidos, como também em 

consonância nos estudos das dissertações e trabalhos de conclusão de curso que fazem uma 

análise crítica acerca da política do tempo integral, uma vez que estas dissertações e tcc’s 

explicam sobre a organização pedagógica a partir da ampliação do tempo nas escolas 

paraenses. 

Como continuação, foi um dos objetivos propostos a análise da implementação dos 

projetos que materializaram o modelo de escola de tempo integral na escola pública estadual, 

assim, tão logo receber a aceitação da escola para nosso estudo, obtemos acesso aos vários 

projetos desenvolvidos na escola. Em seguida, passamos para uma análise mais aprofundada 

do que é estabelecido nestes projetos para a materialização da escola de tempo integral.  

Ao término deste primeiro ciclo de estudos, conhecemos um pouco mais sobre a 

escola, seus princípios de educação integral e(m) tempo integral, suas metas e estratégias para 
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o funcionamento deste. E junto a direção, ficamos acordados das visitas que seriam 

estabelecidas para mais aprofundamento das suas estratégias para o tempo integral.  

Dando prosseguimento à pesquisa, nossa próxima atividade consistiu no levantamento 

de experiências em uma escola da rede pública, para isso buscamos nos sujeitos do núcleo 

escolar, documentos que efetivam a implementação desta política pública. 

 

4 Resultados 

Com o referencial teórico definido, passamos para a fase da pesquisa “in loco”, onde 

foi possível o acessar os documentos de normatização do Tempo Integral na escola e dos 

projetos que podem efetivar a educação integral, sendo estes: o Projeto Político Pedagógico 

(PPP); os planejamentos de ensino anuais de 2012 a 2018; os projetos que os docentes 

efetivaram nesse período; ofícios da portaria que normatiza o tempo integral; atas de reuniões 

sobre o TI, o documento de cadastro dos monitores do ano de 2013, horários de aulas, e etc. 

 Em 2013 a escola começa suas primeiras experiências de tempo integral através do 

Programa Mais Educação que visava fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e 

jovens, por meio do apoio a atividades socioeducativas no tempo ampliado escolar, atendendo 

uma parcela no tempo integral e outra em período regular, no entanto, o programa 

permaneceu na escola até 2016. 

Nos anos de 2006, a instituição foi reformada e 

Após a reforma a escola conta com nove salas de aula, uma sala de artes, um 
laboratório de informática, um auditório com capacidade para 90 pessoas sentadas, 
uma sala multifuncional (para atender alunos com necessidades educacionais 
especiais), uma moderna biblioteca, uma quadra de esportes coberta, uma sala para 
os técnicos, uma sala de professores, diretoria, secretaria e arquivo moderno, copa e 
cozinha ampliada, refeitório, três depósitos, sendo um para armazenar a merenda 
escolar e dois para almoxarifado. Estamos com um quadro funcional de 52 
servidores públicos, sendo 27 professores concursados (PPP da ESCOLA, 
S/A). 

 

A partir do diálogo estabelecido com a equipe gestora na escola e do estudo das Ata de 

Reuniões da escola, parte integrante do estudo dos documentos, foi possível perceber a 

caminhada da escola em efetivar a política de tempo integral. 

O estudo das atas trouxe a possibilidade de analisar os registros escritos dos 

acontecimentos, as discussões e tomadas de decisão durante as reuniões, por isso, 

configuraram-se como um documento de grande relevância para entender a organização da 
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escola nesse processo. Foram analisadas as atas do período de 20125 a 2018 com o propósito 

de entender dificuldades, limites e possibilidades para implantação do projeto de escola 

integral e(m) tempo integral, a fim entender também as possíveis experiências exitosas 

desenvolvidas no estado do Pará.  

No início percebeu-se que houve uma reunião prévia com a comunidade, junto com a 

representante da Unidade SEDUC6 na Escola 7 (USE 7) e o conselho de pais, para implantar o 

Tempo Integral que seria estabelecido a partir de 2013. A ata de 11 de dezembro de 2012 

refere-se à primeira reunião de orientação e discussão sobre a proposta Tempo Integral, nessa 

reunião foi apresentada a proposta do Tempo Integral a comunidade, contou com a presença 

de duas representantes da Secretaria Estadual de Educação (equipe técnica da USE 7), que 

discursou aos pais, comunidade escolar e representante do conselho escolar sobre a proposta, 

organização  temporal e espacial do Tempo Integral, currículo da escola, bem como, a 

reorganização das turmas, para que a escola  pudesse atender em tempo integral os alunos.  

Vale mencionar que conforme registrado na referida ata, durante a reunião, a 

possibilidade de reorganização das turmas deixou os pais e responsáveis preocupados, uma 

vez que diminuiria o número de turmas, consequentemente, o número de alunos, podendo 

sofrer remanejamentos, o que depois de discussão e orientação foi dito pelas técnicas da USE 

que os alunos do 5ª ano do ensino fundamental não seriam remanejados, o que poderia 

acontecer é o remanejamento dos alunos da modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

tarde para o noturno.   

Um responsável sugeriu que a proposta do Tempo Integral fosse implantada 

primeiramente em uma única turma, como forma de experiência, mas não foi acatado pela 

direção da escola que relatou o investimento altíssimo no projeto sendo inviável a 

implantação em apenas uma turma, sendo dado aos pais apenas opção por escolher duas 

propostas a implantação por 50% ou 100% na escola. Diante dos argumentos da equipe 

técnica da USE e da direção, 98% dos pais, responsáveis e comunidade escolar aceitaram a 

implantação da escola de Tempo Integral, sendo que “Todos os presentes concordaram em 

cem por cento em implantação”, em contrapartida, a equipe da USE relatou a dificuldade de 

implantação desse quantitativo devido a vestimenta e alimentação, assim discorreu que caso 

não fosse possível atender 100% a escola atenderia parcialmente, ou seja, 50% dos alunos. 

                                                           
5
  A escolha do período da pesquisa da Ata deve-se ao fato de que nos anos de 2012 foi apresentado à escola o 

Projeto de Escola em Tempo Integral. 
 
6
 Secretaria de Estado de Educação do Pará 
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No dia 05 de junho foi implantado a escola de tempo Integral, experiência foi  avaliada 

na primeira semana de implantação, na reunião do dia 07/07/2013 foi  relatado pelos presentes 

os pontos positivo e negativos da proposta, de acordo com relatos dos pais, consideraram 

como ponto positivo do projeto a consciência e integração entre os alunos, enquanto 

negativos, cansaço dos alunos, alimentação, as condições físicas da escola, salas quentes, 

necessidade funcionários (cuidadores, cozinheiras) e ausência de  pais voluntários para 

colaboração com trabalho na escola, em contrapartida a diretora disse: 

Os funcionários também relaram problemas como alimentação, ausência de 

funcionários, cansaço e problemas com a infraestrutura, decorrente desses relatos, os 

presentes decidiram a necessidade de haver uma reunião com todos os pais, agendada para o 

dia 12 de junho, no qual solicitaram a presença da gestora para que fossem debatidos os 

problemas e necessidades da escola para aderir ao projeto. 

No entanto, a reunião marcada para esse dia não consta no caderno de Atas, 

provavelmente não aconteceu, mas no dia 17/09/2013, ocorreu à reunião da escola com a 

presença de uma nova diretora, que realizou algumas solicitações aos responsáveis presentes, 

como, o pedido de colchonetes e colaboração de pais voluntários para ajuda no banho das 

crianças, ainda solicitou a colaboração dos pais na orientação e inclusão de hábitos cotidianos 

nos filhos, como dormir. Nas reuniões posteriores percebemos que os pais raramente se 

posicionam ou perguntam sobre alguma coisa, sendo o relato da diretora recorrente a respeito 

da indisciplina dos alunos e verificação de aprendizagem.  

Essa preocupação com aprendizagem dos alunos e com as avalições externas reforça a 

perspectiva de defesa de um sistema escolar conteudista e de uma avaliação que prioriza o 

português e a matemática, um sistema de avaliação da meritocracia das provas de larga escala, 

em descompasso com os demais componentes curriculares importantes para formação plena 

do sujeito.  

Isto se torna evidente ainda mais quando a direção informa aos pais, em reunião que 

será retirado do Programa Mais Educação atividade do coral - que consideramos uma 

atividade que ajuda na consciência corporal, no alongamento, na respiração, na flexibilidade 

dos órgãos de formação - para que seja incluída a matemática, decorrente dos resultados 

insatisfatórios obtidos pela escola na Prova Brasil7 de anos anteriores.  

Essa decisão demonstra a valorização por estímulos cognitivos (treinamentos para as 

provas oficiais), em detrimento, a formação multidimensional do sujeito, o que dificulta as 

                                                           
7
 Exame para estudantes do 5º e do 9º ano (antigas 4ª e 8ª séries) do Ensino Fundamental, que serve para 

avaliar o rendimento das escolas públicas do País. 
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crianças de viver a sua infância, e de terem oportunidades de vivenciar novos saberes, 

consequentemente confinando-as por sete a oito horas diárias numa sala de aula, para o treino 

do português e da matemática. 

  Outro ponto importante registrado na ata foi a sugestão da direção ao conselho 

escolar, a incumbência de agregar parcerias, ou seja, “outra sugestão é que o conselho escolar 

realizasse parcerias com outras escolas’ (Ata 21 de maio de 2014), como se a 

responsabilidade da integração e parceria da escola como a comunidade e instituições fosse 

inteiramente da responsabilidade do Conselho, e não responsabilidades compartilhadas de 

todos para a garantia de uma educação de qualidade. 

Na reunião do dia 18/04/2016 é relatado problemas com a contratação de cuidadores e 

com a questão da merenda escolar, sendo este o motivo que levou a suspensão do tempo 

integral, por um pequeno período, sendo retomada a proposta no dia 24 de agosto de 2016, 

embora não tenham sido resolvidos os problemas anteriormente mencionados, pois a escola 

apresenta número reduzido de cuidadores (dois cuidadores) para atendimento dos alunos e 

ainda a questão com a merenda escolar, diante do fato, de acordo (com registro em Ata), a 

diretora muitas vezes custeai, com seus próprios recursos, a alimentação dos alunos, para que 

as aulas não sejam paralisadas.  

Essa realidade apresentada nas Atas da escola revelam como a Secretaria de Educação 

do Pará vem implementando e executando o Projeto Escola de Tempo Integral na instituição, 

sendo essa realidade de descaso do poder público, também é evidenciado na pesquisa de 

Costa (2015), que realizou um estudo na sua dissertação sobre o Projeto de Educação em 

Tempo Integral da Secretaria de Educação do Estado do Pará, e neste estudo o autor revelou o 

descaso e inabilidade técnica e pedagógica da Secretaria Estadual de Educação em conduzir e 

executar o projeto de Tempo Integral, deixando a instituição a própria sorte, assim, a pesquisa 

identificou ausência de uma política efetiva de educação e(m) tempo integral às escolas da 

rede pública estadual no Pará, apesar do discurso da secretaria de que existia uma política de 

Educação Integral implantada pela via instrucional do CENPEC8. 

Outro estudo revelador da realidade das escolas em Tempo Integral no Pará foi a 

dissertação de Santos (2013), a pesquisa evidenciou desafios enfrentados pela escola na 

perspectiva de implementação da política de ampliação do tempo integral, como por exemplo: 

a falta de infraestrutura, de políticas públicas que valorizem a ação docente, necessidade de 

                                                           
8
 Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária é uma organização da sociedade 

civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo o desenvolvimento de projetos, pesquisas e metodologias 
voltados à melhoria da qualidade da educação pública e a incidência no debate público. 
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articulação entre o programa e Projeto Político Pedagógico da escola; falta de integração de 

professores e monitores do Programa Mais Educação entre outros. 

Referente ao PME, na Ata do dia 11 de março de 2015, a direção teceu comentário 

sobre o Programa Mais educação discorrendo sobre atividades oferecidas pelo mesmo, como 

dança letramento, horta, matemática capoeira, bem como, projeto mais cultura e pássaro 

junino. A impressão que a leitura das atas provoca é que o PME foi de importância relevante 

para o funcionamento do tempo integral na escola, pois não houve qualquer apoio do governo 

estadual para a implantação e operacionalização do tempo integral. 

 Com as exigências que esta questão impunha e a ausência de informação e formação 

da equipe docente, corpo técnico e outros, bem como a falta de estrutura da escola, a gestão 

daquela época não desenvolveu efetivamente o tempo integral; estas análises nos revelam o 

modo como a gestão estadual foi desenvolvendo o processo de implementação. 

Constatamos que o processo de implementação do projeto da Secretaria Estadual de 

Educação de Tempo Integral reforça o que os autores da área já dizem. A escola não tem 

formação e informação suficiente e é levada a implantar ou não determinada política, neste 

sentido Cavaliere (2009, p.51) nos chamou atenção quando nos diz que 

A escola fundamental brasileira, especialmente aquela voltada para as classes 
populares, sempre foi uma escola minimalista, isto é, de poucas horas diárias, pouco 
espaço e poucos profissionais. O incremento desses três aspectos pode significar o 
fortalecimento de suas capacidades como agência de socialização e de difusão 
cultural, entretanto, nenhum deles tem valor em si mesmo e só adquirem sentido 
educativo quando articulados em um projeto que formule os papéis que a escola 
brasileira pode hoje cumprir, compreendendo seus limites e contradições e as 
possíveis e necessárias articulações com outras instituições e processos sociais. 
(CAVALIERE, 2009. p. 51) 

 

Certamente estas limitações detectadas pela autora também se revelaram na 

experiência na época tamanha as dificuldades para efetivar o Tempo Integral. 

Nesse histórico inicial da implantação em 2012/2013, percebe-se no documento que 

estabelece o Plano de Ação da escola que o Programa Mais Educação serviu de inspirações 

para o planejamento e ações na mesma, sendo estes: Projeto Programa Mais Educação; 

Projeto Plano de Desenvolvimento da Educação/PDE; Projeto Educação, Cultura e Meio 

Ambiente- Um Diálogo Necessário; Projeto Mesa Saudável- Horta Escolar; Projeto Água 

Pluvial; Projeto A escola Encantada, Projeto Jogos Internos, e etc. 

Com o intuito de estabelecer o projeto de tempo integral por meio dos subsídios que o 

programa mais educação trouxe a essa política, a EEEF Dr. Carlos Guimarães elaborou um 

plano de ação no ano de 2012 para elencar atividades que, segundo o plano (2012), 
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[...] tem permitido que os alunos entrem contato com diversas atividades que são 

dinâmicas, ricas e que permitem ampliar os conhecimentos dos alunos, contribuindo 

com a visão de educação, que é inerente da escola, que é formar alunos mais 

críticos, interessados e participantes das aulas. (PLANO DE AÇÃO, 2012). 

 

Seguindo esta linha, a escola escolheu 4 macrocampos e suas atividades para compor o 

currículo. São estes: - Acompanhamento Pedagógico: Matemática; - Cultura, artes e 

educação patrimonial: Capoeira, dança, banda fanfarra, iniciação musical por meio da flauta 

doce; - Educação ambiental e desenvolvimento sustentável: Horta; - Comunicação e uso 

de mídias: Rádio Escolar. O plano afirma que a escolha destas atividades justifica-se na 

concepção de que estes conteúdos permitem o desenvolvimento do “aluno como um todo” 

(PLANO, 2012). 

No plano de ação estas atividades estão separadas em tópicos com suas justificativas, 

conteúdos, objetivos e metodologias. Podemos analisar que neste plano de ação a escola 

infere sempre a palavra qualidade em suas atividades, principalmente no processo ensino-

aprendizagem, não deixa claro seus propósitos da educação integral e(m) tempo integral, e 

sim na aprendizagem de qualidade, não na integração de saberes que estes conteúdos dispõem 

ao sujeito em formação. 

Segundo no que foi conversado com a atual direção e nos documentos, percebe-se que 

serviu de “ponto de partida” muito do PME. De acordo com o horário, horário dos alunos 

entravam às 7h30min., onde eram acolhidos, faziam a oração, participavam de atividade 

lúdicas como cantar, ouvir história,  em seguida lanchavam, posteriormente realizavam  as 

atividades pedagógicas de acordo com planejamento da escola, às 11h e 30 min  almoçavam e 

descansavam, retornavam  as salas ou/e espaços pedagógicos onde  realizavam suas atividades 

às 14h, sendo as 17h liberados. 

Diante disso, percebemos que 7 turmas atendiam em tempo integral, cumprindo uma 

jornada de 9h30min como estabelecido pelas diretrizes curriculares da Educação Básica, na 

Resolução CNE/CEB nº 04/2010, que:  

Art. 12. Cabe aos sistemas educacionais, em geral, definir o programa de escolas 
de tempo parcial diurno (matutino ou vespertino), tempo parcial noturno, e tempo 
integral (turno e contra-turno ou turno único com jornada escolar de 7 horas, 
no mínimo, durante todo o período letivo), tendo em vista a amplitude do papel 
socioeducativo atribuído ao conjunto orgânico da Educação Básica, o que requer 
outra organização e gestão do trabalho pedagógico. 
§ 1º Deve-se ampliar a jornada escolar, em único ou diferentes espaços educativos, 
nos quais a permanência do estudante vincula-se tanto à quantidade e qualidade do 
tempo diário de escolarização quanto à diversidade de atividades de aprendizagens. 
(BRASIL, 2010, Art. 12, grifo nosso). 
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Então, um dos documentos que já foi possível realizar a análise foi o PPP da escola, 

neste se percebe todas as ações desenvolvidas. Assim, a categoria “tempo integral” pode ser 

observada na seção de apresentação do documento PPP (2010) da escola a partir do seguinte 

fragmento: 

“Dos projetos do Governo Federal/MEC implantados no ano de 2009 o programa 
MAIS EDUCAÇÃO, contra-turno escolar, onde foram desenvolvidas várias 
atividades dentre elas: Edu comunicação, iniciação científica, letramento, teatro e 
meio ambiente. Este ano de 2010 estão sendo desenvolvidas outras atividades do 
programa, tais como: meio ambiente, dança, canto, coral, pintura, matemática e PST 
(Programa Segundo Tempo-Futebol e Voleibol) e, para 2011 as       atividades de 
fotografia, rádio escolar, cineclube, capoeira, meio ambiente e tecnologia da 
alfabetização”. (PPP- Projeto Político Pedagógico, 2010, grifo nosso). 

 

Vale ressaltar que constantemente no PPP encontramos o termo contraturno escolar, 

sendo usado como a implantação de atividades a serem desenvolvidas, o que leva a refletir se 

constitui de fato a educação integral/tempo integral ou somente a jornada escolar ampliada, 

retomando o pensamento de Maurício (2009, p.27) de uma escola como redundante proposta 

de enclausuramento. 

Com as análises do documento PPP podemos perceber que a escola já oferecia vários 

projetos ambientais, como a captação de água e coleta seletiva, além de realizar as atividades 

do Programa Mais Educação, que oferecia atividades como: dança, capoeira, horta e 

acompanhamento pedagógico em português, e matemática 

A escola vem buscando maneiras de tornar o tempo integral favorável a todos os 

alunos, e uma das dificuldades encontradas pela atual gestão seria a permanência de alguns 

estudantes do Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno escolar, pois 

algumas crianças com necessidades especiais apresentam resistências para permanecer no 

Tempo Integral da escola, por este motivo houve a necessidade de criação do “Projeto Sala 

Multifuncional (Inclusão Socio-Educativa)” como auxílio dos alunos no processo de 

escolarização e na eliminação de barreiras que impeçam a participação com autonomia e 

independência, no ambiente educacional e social, desses estudantes da Educação Especial.  

Para estabelecer a materialização da implementação do tempo integral na escola, a 

equipe de professores junto à coordenação vem estabelecendo projetos que desenvolvam aos 

alunos não somente fortalecer o processo de aprendizagem, mas também com os objetivos de 

alcançar a cidadania, o respeito e autonomia desses educandos, por mais que, a princípio, os 

conceitos de educação integral não estejam pré-estabelecidos em suas concepções.  
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5 Conclusões  

Com este estudo, compreendemos as estratégias que a gestão estabelece para se fazer 

efetivar o tempo integral na escola a qual pesquisamos, bem como suas concepções sobre o 

Projeto de Tempo Integral da Secretaria de Educação. Foi possível, também, conhecer mais 

debates acerca da temática.  

Tivemos a clareza do quanto o Programa Mais Educação serviu de subsídio para a 

ampliação da jornada escolar, visto que o programa oferecia atividades de formação 

diversificadas na escola. E por este motivo, nas conversas com a direção e coordenação 

pedagógica, o término do programa acarretou em perdas nestas atividades, não significando 

que a escola deixou de oferecer o tempo integral, e sim, buscando alternativas para dar 

continuidade a estes projetos desenvolvidos.  

Identificamos em alguns relatos de professores, que alguns dos projetos desenvolvidos 

visam a cidadania e o respeito à diversidade, a autonomia, isso em atividades formativas de 

cunho cultural, artísticas, esportivo e social integradas ao trabalho pedagógico oferecidas pela 

escola; caracterizando também a formação do educando para tornar-se crítico e autônomo. 

Como ponderados em pesquisas anteriores através do projeto de pesquisa 

“Experimentações escolares da política de educação integral e(m) tempo integral: uma análise 

das práticas efetivadas em Escolas Públicas de Belém-Pa” desenvolvida pelo Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Estado e Educação na Amazônia (GESTAMAZON), da Universidade 

Federal do Pará, a questão da estrutura física da escola ainda é um fator fundamental para se 

estabelecer a efetividade do trabalho pedagógico dos professores. Cabe salientar o 

compromisso que toda a comunidade escolar tem com o processo educativo e social dos 

alunos, tornando-os mediadores da construção da cidadania destes.  
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GT 9 ESTADO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

em branco 

A INTERDISCIPLINARIDADE NA BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR: UMA ANÁLISE DO DOCUMENTO DO ENSINO 

MÉDIO 

 
Lara Ribeiro Franco1 

 

Resumo 

O texto busca compreender como a interdisciplinaridade se apresenta na Base Nacional 
Curricular Comum BNCC do Ensino Médio.  É um trabalho é de caráter documental e 
bibliográfico tendo como procedimentos técnicos a revisão de literatura e a análise da 
Base Nacional Curricular do Ensino Médio. A revisão de literatura  pauta-se nos 

estudos de Aguiar (2018), Apple (1994), Dourado (2018), Fazenda  (1979), (1981), 
Gadotti (1999), Japiassu (1976), Sacristán, (2005), entre outros. Utilizou-se um software 
livre para a elaboração  de uma nuvem de palavras que baseado  nos termos mais 
frequentes do texto organiza as palavras, em várias cores e tamanhos formatos.O 
conceito de interdisciplinaridade é amplo e complexo, buscando a superação da 
fragmentação do saber, e tem como ideal utópico a unidade do saber. Currículo Escolar,  
de maneira simples é descrito por Sacristán (2005. p. 16), como    aquilo que um aluno 
estuda. A  escolha de quais conteúdos serão ensinados/aprendidos e quais serão 
deixado de lado;  não é uma decisão neutra, é uma decisão política, é um campo de 
dispustas. Perrenoud (2003, p.19)  pondera   que a construção do Currículo deve 
basear-se naquilo que pareça essencial para aprender e ensinar,  e não priorizar  
sistemas de avaliação.Apesar de no texto de introdução do documento, afirmar que   a 
BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do 
conhecimento(BRASIL, 2018. p. 15). Conceito que está em sintonia como o conceito 
de interdisciplinaridade, e esta  ser percebida como aspecto organizador do currículo, e 
estar presente em alguns momentos, o termo em si, é ausente no texto referente a etapa 
final do Ensino Médio.  E aparece no documento como um todo,  apenas três vezes. A 
figura nuvem de palavras, elaborada a partir do texto, mostra ênfase em 
conhecimentos, competências e habilidades, o que está em sintonia com o que se 
propõe.  A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera 
que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica (BRASIL, 
2018). 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, BNCC, Ensino Médio. 
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1 Introdução  

O presente  texto busca compreender como a interdisciplinaridade se apresenta 

na Base Nacional Comum  Curricular do Ensino Médio. A escolha pela etapa final da 

educação Básica, decorre do fato do objeto  de pesquisa da autora, tratar deste tema.  

Este é um  trabalho de caráter documental e bibliográfico tendo como 

procedimentos técnicos a revisão de literatura e a análise documental, ademais utilizou-

se um software gratuito para a elaboração  de uma nuvem de palavras que com base 

nos termos mais frequentes do texto organiza as palavras, em várias cores e tamanhos, 

com base no número de menções feitas em determinado texto. A revisão de literatura  

pauta-se nos estudos de Aguiar (2018), Apple (1994), Dourado (2018), Fazenda  (1979), 

(1981), Gadotti (1999), Japiassu (1976), Sacristán, (2005), entre outros.  

Num primeiro momento, a partir dos referidos autores, apresentou-se o conceito 

de interdisciplinaridade, na busca pela superação da fragmentação do saber, tentado 

reduzir as barreiras e reestabelecer o diálogo entre as ciências. Na sequência, abordou-se  

o conceito de Currículo Escolar, que de maneira simples é descrito por Sacristán (2005. 

p. 16), como    aquilo que um aluno estuda, mas sem  esquecer que o currículo não é 

neutro. 

 A BNCC, documento normativo que trata das aprendizagens essenciais que todo 

aluno deve aprender na educação básica, foi construída segundo o Ministério da 

Educação - MEC, com grande participação da sociedade. Participação essa contestada 

por muitos pesquisadores e associações científicas.  

As etapas da educação infantil e do Ensino Fundamental foram homologadas  

em dezembro de 2017, enquanto a  etapa do Ensino Médio foi aprovada somente um 

ano depois.  Durante as discussões da Base ocorreram mudanças políticas no País que 

influenciaram os rumos das políticas públicas educacionais.  

Considerando que a Base é um documento referências para a educação 

brasileira, desde o início, imaginada para ser uma base para a equidade que ajudasse a 

elevar a qualidade da educação brasileira (CALEGARI, 2018), além de nortear o que 

dever ser aprendido nas escolas, ela também norteará a Política Nacional de Formação 

de Professores, a elaboração de material didático e as avaliações nacionais, é de suma 

importância analisar suas diretrizes e princípios.  É preciso uma base para que todos os 

cidadãos residentes nos estados e municípios se reconheçam como tal na escolaridade, 
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mediante conhecimentos considerados indispensáveis para a vida social e cidadã. 

(CURY, 2019) 

 

A interdisciplinaridade: princípios e práticas  

A interdisciplinaridade surgiu como um contraponto à fragmentação das ciências 

e do saber,  tentando reestabelecer o diálogo entre ela. (GADOTTI, 1999). Tornando-se  

de extrema importância para superar a separação dos conteúdos e dos currículos não só 

na escola, mas no entendimento do conhecimento na sua totalidade. Tal temática tem 

sido estudada por vários pesquisadores, entre eles,  Fazenda (1979), que aponta a 

interdisciplinaridade como articuladora no processo de ensino aprendizagem na medida 

em que se produz como ação conjunta, de atitude em sala de aula;  Morin (2005), 

entende-a  como modo de pensar; e Japiassu (1976), a coloca como eixo fundamental na 

organização curricular. 

Ainda na compreensão de Japiassu (1976), interdisciplinaridade é o diálogo de 

disciplinas, o que permite uma tentativa de formulação de uma interpretação da 

existência.  Os termos  em torno da palavra interdisciplinaridade;  intradisciplinaridade 

e, pluridisciplinaridade, transdisciplinaridade e multidisciplinaridade tem seus sentidos 

relacionados e complementam-se.  

Para sua  realização, além de uma interação entre as disciplinas, faz-se 

necessário, uma  interpenetração ou interfecundação, indo desde a simples 

comunicação das idéias até a integração mútua dos  conceitos, da epistemologia e da 

metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização da pesquisa, Japiassu 

(1994, p. 5) que utopicamente leve  à unidade do saber.  

Quanto aos objetivos, Gadotti aponta  que  articular saber, conhecimento, 

vivencia, escola, comunidade, meio ambiente, etc., tornou-se nos últimos anos o 

objetivo da interdisciplinaridade que se traduz na prática, por um trabalho coletivo e 

solidário na organização da escola. Gadotti (1999, p.4). 

Em síntese, a interdisciplinaridade procura de um equilibro entre a análise 

fragmentada e a síntese simplificadora, assim como entre as visões marcadas pela lógica 

racional, instrumental e subjetiva (LEIS, 2005). Almeja à construção de um saber não 

fragmentado; que leve os sujeitos à autonomia intelectual e moral,  (GADOTTI, 1999 

p.5). Para Japiassu o objetivo utópico da interdisciplinaridade é a unidade do saber.  
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O Currículo Escolar: sentidos e objetivos  

O currículo escolar é um termo com vários significados, Sacristán (2005. p. 

16), de forma simples nos diz que currículo   é aquilo que um aluno estuda. Mas 

pode-se entender que currículo é mais que o conteúdo estudado, ele é composto por 

tudo o que ocupa o tempo escolar, então é algo mais do que o tradicionalmente 

considerado: como o conteúdo das matérias ou áreas a ensinar.  (BERNSTEIN 1988 

apud SACRISTÁN, 2005. p,24). Já Perrenoud (2003, p.10) indica como conjunto de 

objetivos e de conteúdos de formação.  

O currículo seleciona e indica o que se pretende ensinar, e como consequência 

o que será deixado de lado, demonstrando assim sua característica reguladora. Essa 

escolha de conteúdos não é uma decisão neutra, é uma decisão política.  Nesse sentido é 

importante ter clareza de quais os objetivos são almejados, e trabalhar na construção de 

um currículo que possa contribuir para que estes sejam atingidos. Sacristán (2005) 

entende que o currículo não é algo neutro, universal e imóvel, mas um território 

controverso e mesmo conflituoso a respeito do qual se tomam decisões, são feitas 

opções e se age de acordo com orientação que não são as únicas possíveis. 

(SACRISTÁN, 2005. p. 23). Nessa perspectiva Oliveira (2017) aponta:  

Sabemos que há muito mais conhecimentos no mundo do que aquilo que se 
pode ensinar nas escolas. Quando escolhemos o que entra nos currículos, 
escolhemos o que sai e esta decisão é política, favorece a alguns e prejudica 
outros. No caso brasileiro, vem sendo tomada em prejuízo das questões 
sociais, da formação crítica, da cidadania, do direito que se diz estar 
defendendo. (OLIVEIRA, 2017. p. 57) 

No mesmo sentido de Oliveira (2017), Apple (1994)  considera que o currículo 

não é neutro, e não pode ser considerado  apenas um conjunto de conhecimentos, é 

sempre resultante de uma seleção, da visão de algum grupo acerca de que conhecimento 

seja legítimo.  Fruto das tensões, conflitos e concessões culturais políticas e 

econômicas que organizam e desorganizam um povo (APPLE, 1994. p .59). Nessa 

direção, Sacristán (2005. p. 23), afirma que O currículo não é algo neutro, universal e 

imóvel, mas um território controverso e mesmo conflituoso a respeito do qual se tomam 

decisões, são feitas opções e se age de acordo com orientação que não são as únicas 

possíveis. Considerando o campo de disputas em que a formulação do currículo está 

imersa, a construção do Currículo deve basear-se naquilo que pareça essencial para 

aprender e ensinar (PERRENOUD, 2003, p.19), não deve dar prioridade aos sistemas 
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de avaliação internacionais. É necessário um esforço de recusar que as avaliações  

decidam  o currículo escolar.  

Em vez de fazer malabarismos com os indicadores e de salvar as aparências, 
os sistemas educacionais fariam melhor se esclarecessem seus objetivos de 
formação e se colocassem a avaliação de acordo com seus objetivos, e não o 
inverso. O currículo deveria vir em primeiro lugar e a avaliação deveria se 
encarregar de discernir se ele está sendo assimilado de maneira inteligente e 
duradoura, para além das rotinas escolares e sem se tornar estreitamente 
dependente de listas de classificação das escolas. (PERRENOUD, 2003, p. 
26) 
 

No Brasil,  discurso oficial traz que o documento referência da  Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) não é currículo, é apenas a base para um currículo, no 

entanto é difícil encontrar espaço para que as redes de ensino possam elaborar seus 

currículos.  

 Conforme entende Cury (2019),  A lógica é  faça o currículo como você 

quiser, desde que seus estudantes sejam bem colocados nas avaliações nacionais. E as 

avaliações são preparadas pelo INEP a partir de uma matriz de referência feita a partir 

da base nacional. Portanto, fecha-se o cerco às escolas. Portanto a base levará a 

padronização dos currículos, padronização que rompe diversidades e aumenta a 

segregação e estratificação escolar. E as avaliações continuarão a definir o currículo.  

Assim, Apple entendi que,  diante dos problemas enfrentados pela educação,  é  

uma fantasia supor que sistemas de avaliação mais padronizados e diretrizes para 

currículos unificados sejam a solução.  Há, um sentimento crescente, de que um 

conjunto padronizado de diretrizes e metas curriculares nacionais é indispensável para 

elevar o nível e fazer com que as escolas sejam responsabilizadas pelo sucesso ou 

fracasso de seus alunos. (APPLE, 1994. p.63). 

Imaginar que a fixação de parâmetros curriculares baseados em 
problemáticas visões culturais e sistemas mais rigorosos de avaliação fará 
mais do que simplesmente rotular alunos pobres de uma forma aparentemente 
mais neutra, é igualmente demonstrar uma visão equivocada  de toda a 
situação. O sistema, fará com que se coloque mais culpa sobre os ombros de 
alunos e pais pobres, e sobretudo sobre das escolas que frequentam. (APPLE, 
1994. p.81). 
 

 O currículo deve ser construído permanentemente e com a participação ativa 

dos atores envolvidos,  considerando quais são os conhecimentos e aprendizagens 

essenciais para a formação integral dos estudantes.  

A qualidade da educação tende a ser reduzida a uma vaga noção de qualidade 
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de ensino, de assimilação de conteúdos, ao cumprimento de expectativas de 

aprendizagem. Consequentemente, a qualidade da educação passa a ser identificada com 

resultados positivos nos exames nacionais e internacionais e o currículo torna-se cada 

vez mais dirigido pelas avaliações (LOPES, 2017 p. 26)  

 

O Processo de Construção da Base Nacional Comum Curricular  

De acordo com o MEC, a Base Nacional Comum Curricular  BNCC é um 

documento normativo  que deve nortear os currículos de todas as escolas de educação 

básica no Brasil, é referência obrigatória para os currículos das escolas brasileiras.   Ela 

indica os conhecimentos e habilidades  que os estudantes devem desenvolver durante a 

educação básica.  Na apresentação do documento da BNCC,  o ministro da Educação 

afirma que a partir da Base, será garantido o conjunto de aprendizagens essenciais aos 

estudantes, e o seu desenvolvimento de forma integral, a partir de competências gerais 

para a educação básica. (BRASIL, 2018).  

A elaboração da BNCC tem embasamento legal na Constituição Federal de 

1988,  na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  LDB (Lei nº 9.394/2016), e 

no Plano Nacional de Educação PNE (2014-2014) . O  Artigo 210 da CF/88, estabelece 

que  sejam fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais 

e regionais (BRASIL, 1988). Já o Artigo 9º da LDB determina que a União deverá, em 

colaboração com os entes federativos e com os municípios  IV  Estabelecer 

competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum. (BRASIL, 1996).  O PNE (2014-2014) define a Base como 

estratégia para as metas relacionadas à educação Infantil (meta 1) Ensino Fundamental 

(meta 2) Ensino Médio (meta 3), e para a meta 7 fomentar a qualidade da educação 

básica, com melhoria do fluxo escolar da aprendizagem.  

O processo de construção da Base referentes as etapas de Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental durou cerca de 3 anos.  Em 2015, o Ministério da Educação iniciou 

os trabalhos para a elaboração da primeira versão da BNCC, foram convidados vários 

profissionais da educação, de diferentes áreas do conhecimento para colaborarem com 

sua construção. Essa versão foi disponibilizada para consulta pública via internet, entre 
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o final de 2015 e início do ano de 2016. Conforme informações do Ministério da 

Educação - MEC,  foram mais de 12 milhões de contribuições e participação de mais de 

300 mil pessoas e instituições e contou ainda com  a participação de especialistas, 

associações cientificas e comunidade acadêmica.  

No entanto alguns estudos questionam esse discurso oficial,  de expressiva 

contribuição e participação da  sociedade em sua construção.  Cassio (2017) considera 

sobre o perigo de nos impressionarmos com o tamanho do número e esquecermos de 

avaliar o verdadeiro impacto da consulta na construção da BNCC. E acrescenta que:  

O Brasil possui 208 milhões de habitantes, em dados projetados de 2017, e 
2,2 milhões de professores nas redes públicas e privadas do País (Censo 
Escolar 2016). Há um problema de escala na afirmação de que as 
contribuições à consulta pública sobre a BNCC seriam numericamente iguais 
a 5,8% da população brasileira. É como se cada professor atuante no Brasil 
contribuísse mais de cinco vezes com a consulta. (CASSIO, 2017) 
 

Foram realizados ainda seminários para discussão da proposta.  Após essa etapa 

foi encaminhado ao MEC, relatório com as indicações colhidas nos seminários, e 

elaboroda a terceira versão,  contendo as etapas da educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, interrompendo  a discussão  do Ensino Médio. Após celeridade na 

tramitação da proposta no Conselho Nacional de Educação - CNE, a Base contendo as 

etapas de educação infantil e ensino fundamental foi aprovada. Conforme relato da 

conselheira  Márcia Ângela da Silva Aguiar 

A opção do CNE foi pela celeridade em detrimento de discussão 
aprofundada, como requer a matéria, e isso ficará registrado como uma 
afronta a esse Órgão Colegiado, sobretudo, se o entendermos como um Órgão 
de Estado e não de Governo. (AGUIAR, 2018. p. 20) 

Segundo dados do MEC, para a discussão sobre  Base do Ensino Médio, foram 

realizadas  audiências e consultas públicas online específicas, bem como encontros com 

redes de ensino, representantes da área educacional, gestores, professores, especialistas 

e interessados na temática da educação para o Ensino Médio. (BRASIL, 2018).  Em  

agosto de 2018, foi realizada uma ação intitulada de  Dia D da BNCC, na qual 

ocorreu  uma mobilização para que os profissionais da educação de todo o país 

discutissem e opinassem sobre a Base. Conforme informações do MEC apenas 21,5% 

das escolas públicas e privadas que ofertam o Ensino Médio participaram dessa 

atividade.  

Em relação à participação da sociedade na construção da Base,  Aguiar  (2017. p. 

14) considera que  A opção de construção da BNCC adotou uma metodologia 

verticalizada, a qual foi denominada de participativa na qual apresentou-se como  
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uma forma tênue de participação 

 O MEC, com a formalização de um Grupo Gestor, definiu quais 
contribuições seriam acolhidas. Surgiu, então, a terceira versão, que foi 
apresentada ao CNE para análise. Fica clara a metodologia de construção 
linear, vertical e centralizadora. Importante situar, ainda, que a nova proposta 
não cumpriu com as exigências legais ao excluir uma das etapas da Educação 
Básica: o Ensino Médio. (AGUIAR, 2017, p. 15). 

Seguindo o mesmo entendimento Cássio (2017) considera que a consulta 

cumpre um papel muito mais legitimador dos discursos oficiais sobre participação  

um participacionismo  do que produtor de efetiva participação social na construção da 

política curricular. E ainda complementa que a BNCC jamais deveria ter sido pensada 

para chegar às escolas. Deveria, desde o princípio, ter saído delas.  A BNCC do 

ensino médio, não teve uma ampla consulta aos interessados, às associações 

profissionais e assim por diante. (Cury, 2018). A versão final da Base do Ensino Médio,  

foi bastante reformulada, embora tenha sido apresentada como uma continuidade da 

discussão das versões anteriores. César Calegari (2018), entende que a proposta do 

MEC não só destoa, mas contradiz em grande medida o que foi definido na BNCC das 

etapas educacionais anteriores e é radicalmente distinta do que vinha sendo cogitado nas 

versões primeiras.  

Vale lembrar que entre a  segunda versão e a terceira versão, ocorreu em agosto 

de 2016, o impeachment da Presidente Dilma Roussef, em um processo conturbado e 

cheio de dúvidas sobre sua legalidade e legitimidade que o levou a ser chamado de 

golpe (FERRETI; SILVA, 2017). Após o qual toma posse o vice-presidente Michel 

Temer, e uma de suas  primeiras medidas no âmbito educacional, foi a edição da medida 

provisória nº 746/2016, posteriormente convertida na Lei nº 13.415/2017. A reforma 

altera a estrutura do Ensino Médio, e que tem como ponto central a  flexibilização do 

currículo, com a criação de itinerários formativos. E estipulando como obrigatórias em 

todos os anos desta etapa, somente as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.  

Calegari (2018), entendi que a BNCC é fundamental para a implementação da 

reforma. E considera que a Base evidencia e aprofunda os problemas contidos na Lei, 

em especial a separação do ensino médio do conjunto da educação básica na concepção 

de uma BNCC. 

não é possível separar a discussão da BNCC da discussão da Lei nº 13405 
que teve origem em Medida Provisória do Presidente da República e 
estabeleceu os fundamentos do que chamam de reforma do ensino médio. 
Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. A própria Lei é clara ao 
estabelecer que é a BNCC que lhe dará corpo e alma. Problemas da Lei 
contaminam a BNCC. Problemas da Base incidirão sobre a Lei.  
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(CALEGARI, 2018),   
A BNCC alinha-se a orientações globais fundamentada pelas orientações do 

Banco Mundial, Aprendizagem para Todos Investir nos Conhecimentos e 

Competências das Pessoas para Promover o Desenvolvimento, que entende que os 

sistemas educacionais deveriam ser resignificados e entendidos como o conjunto de 

situações e estratégias de aprendizagem ofertadas pelo setor público ou privado. 

(ADRIÃO, PERONNI, 2018). Assim,  reforçar-se  a lógica de uma aprendizagem com 

base em competências, com concepção curricular restritiva e fortemente articulada a 

avaliação de tipo padronizada e estandardizada. (DOURADO, OLIVEIRA, 2018. p.40)  

 

A percepção da interdisciplinaridade na Base Nacional Comum do Ensino Médio  

 

Apesar da interdisciplinaridade na Base ser percebida como um aspecto 

organizador do currículo, e estar presente nele a partir de noções diversas, a palavra 

interdisciplinar  é utilizada apenas três vezes em todo o texto, o qual conta com 600 

páginas. E especificamente na parte relativa ao Ensino Médio, o termo não comparece.  

A primeira vez que o termo aparece é na Introdução do documento, no 

subtítulo Base Nacional Comum Curricular e currículos, com o  sentido de ações  que 

resultam de um processo de envolvimento e participação das famílias e da comunidade.  

 
decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes 
curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para 
adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à 
gestão do ensino e da aprendizagem; (BRASIL, 2018, p.16) 

 

No sentido do texto, a interdisciplinaridade, caracteriza as formas de 

organização curricular, e além disso,  está relacionada a outros objetivos que visam  

fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares e de adotar estratégias 

mais dinâmicas, interativas e colaborativas  (BRASIL, 2018.p.16).  Expressa como 

ação a ser realizada entre os professores na interação e troca  a partir das quatro grandes 

áreas de conhecimento expressas na Base, a saber: Linguagens e suas Tecnologias, 

Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas. Nesse sentido sobressai-se o caráter comportamental da 

interdisciplinaridade.  

A noção de integração advém da relação entre os docentes e também entre as 
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disciplinas e os conhecimentos que as constituem, e não de sua exclusão, conforme 

apontado pelo texto 

Essa organização não exclui necessariamente as disciplinas, com suas 
especificidades e saberes próprios historicamente construídos, mas, sim, 
implica o fortalecimento das relações entre elas e a sua contextualização para 
apreensão e intervenção na realidade, requerendo trabalho conjugado e 
cooperativo dos seus professores no planejamento e na execução dos 
planos de ensino (Parecer CNE/CP nº 11/2009).   

 

Nesse sentido Japiassu (1976), traz que é necessário eliminar as barreiras que 

dificultam as interações entre as disciplinas e que favorecem a fragmentação do 

conhecimento, o que não significa eliminar as fronteiras existentes. Em sentido oposto, 

é necessário considerar as fronteiras entre os diversos campos de conhecimento de cada 

disciplina, para formar novos olhares interdisciplinares (Fazenda, 1991).  Para que a 

interdisciplinaridade aconteça é necessário ir além das barreiras existentes e supera-las.  

No entanto, no texto existe uma certa diluição entre as fronteiras disciplinares. 

As competências e habilidades estruturam as áreas de conhecimento, como em 

substituição às disciplinas, sendo sistematizadas genericamente com o objetivo de 

abarcar todos os conhecimentos organizados através dos componentes curriculares.  

As outras duas vezes em que o termo interdisciplinaridade é usado é na 

Etapa do Ensino Fundamental, na grande área de Linguagem, especificamente na 

Língua Inglesa (página 244) e na área de Matemática (página 269).  

A fim de verificar sobre a ocorrência das palavras relacionadas à 

interdisciplinaridade no documento da Base Nacional Curricular do Ensino Médio, 

utilizou-se um software (de uso gratuito, denominado TagCrowd)  para a criação  de 

uma nuvem de palavras (word cloud), que com base nos termos mais frequentes do 

texto organiza as palavras, em várias cores e tamanhos, com base no número de 

menções feitas em determinado texto. 

A técnica da nuvem de palavras é importante ferramenta para a 
análise de discurso. Ao indicar, com precisão, o número de 
ocorrências de uma palavra ou conceito em determinado texto, 
permite identificar quais os principais topoi argumentativos 
empregados pelo orador e quais os elementos centrais do discurso a 
que o orador deu tal importância e dotou de forte presença no 
contexto discursivo (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005  
Apud CAVALCANTI, 2017. p.154) 

 

Nuvem de Palavras da Base Nacional Comum Curricular Ensino Médio 
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Diante desse recurso gráfico, e a partir das reflexões sobre a  leitura da Base do 

Ensino Médio , elencou-se as palavras mais utilizadas na redação do documento. Assim 

foi elaborada tabela, ordenada de forma decrescente. Para melhor visualização do 

gráfico, foram  eliminados os pronomes, as preposições e os artigos do texto.  E 

considerando que o Texto da BNCC etapa Ensino Médio contem 118 páginas e mais de 

37 mil palavras,  foram selecionados os termos que apareceram mais de 40 vezes.  

 

Tabela  

Posição Palavras  Nº de ocorrências 

1ª diferentes 251 

2ª estudantes 178 

3ª Ensino 155 

4ª Conhecimento (os) 137 

5ª práticas 125 

6ª Analise (ar) 123 

7ª processos 104 

8ª Médio 101 

9ª produção 100 

10ª vida 98 

11ª sociais 97 

12ª forma 88 

13ª culturais 84 

14ª competência (as) 83 
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15ª habilidades 82 

15ª social 82 

16ª problemas 81 

17ª tecnologias 79 

18ª desenvolvimento 76 

18ª contextos 76 

18ª mundo 76 

19ª área 74 

20ª linguagens 73 

21ª digitais 72 

21ª relações 72 

21ª textos 72 

22ª formas 69 

23ª formação 55 

23ª meio 55 

24ª compreensão 54 

24ª diversas 54 

25ª Fundamental 53 

25ª crítica 53 

26ª procedimentos 51 

27ª Ciências 49 

27ª jovens 49 

28ª construção 48 

29ª possibilidades 47 

29ª relação 47 

30ª culturas 46 

31ª aprendizagens 44 

31ª situações 44 

31ª natureza 44 

31ª áreas 44 

32ª sociedade 43 

32ª respeito 43 

32ª gêneros 43 

33ª informação 42 
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33ª campos 42 

34ª considerando 41 

34ª cultura 41 

35ª compreender 40 

35ª produções 40 

35ª projetos 40 

 

Em linhas gerais, como seria de se esperar, nota-se a forte presença de termos 

relacionados ao ensino e à educação. As palavras competência (as) aparece no texto 83 

vezes, o que  reforça o  texto explicativo disponível  na página oficial da Base Nacional 

Comum curricular, traz que:   A Base estabelece conhecimentos, competências e 

habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da 

escolaridade básica (BRASIL, 2018). As palavras-chaves deste trecho, estão elencadas 

entre as vinte primeiras posições da tabela, criada a partir do texto. O termo 

conhecimento/conhecimentos aparece 137 vezes, alcançando a 4ª posição. A palavra 

competência/competências foi mencionada por 83 vezes  e habilidades citada 82 

vezes. Percebe-se que o texto está alinhado com os objetivos propostos.  

A palavra interdisciplinaridade,  não aparece no texto, assim como também 

estão ausentes os termos multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade  e 

transdisciplinaridade. Como a interdisciplinaridade busca a superação da 

fragmentação do conhecimento, verificou-se também a ausência deste termo no texto.   

A palavra integração é citada 5 vezes, no entanto em apenas duas delas, o 

sentido está relacionado com a integração de conhecimentos. Na página 478, 

integração e articulação das diferentes áreas do conhecimento, estudos e práticas; e 

na página 500, Os eixos de integração propostos para o Ensino Médio são as práticas 

de linguagem consideradas no Ensino Fundamental  leitura, produção de textos, 

oralidade (escuta e produção oral) e análise linguística/semiótica. 

Na segunda,  havia a proposta de  promoção da interdisciplinaridade e de 

elaboração dos currículos por uma perspectiva interdisciplinar. No entanto,  percebe-se 

que no documento final, apesar da interdisciplinaridade ser notada em sentido  

organizador do currículo e ser percebida  em alguns momentos, a palavra é praticamente 

suprimida em todo o texto.  
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Considerações finais 

Importante retomar que o conceito de interdisciplinaridade é amplo e 

complexo, e que esta busca a superação da fragmentação do saber, e tem como ideal 

utópico a unidade do saber.  

O currículo escolar pode ser entendido de forma simplificada como o que o 

aluno estuda, e em torno dele existe um campo de disputas, pois o currículo não é 

neutro. Para a construção de um currículo deve-se considerar o que é imprescindível que 

se aprenda durante  a vida escolar. Mas o currículo é ainda mais que somente o 

conteúdo que se ensina e aprende, ele é todo o conjunto vivenciado na escola.  

Durante o período de elaboração da base, as etapas da educação infantil e do 

ensino fundamental foram aprovadas, deixando para depois a etapa do ensino médio. 

Nesse contexto aconteceu o impeachment da presidente e a implementação de forma 

autoritária, via medida provisória, da Reforma do Ensino Médio. A Base foi então 

aprovada em sintonia com a reforma;   e em contexto mais amplo,  seguindo orientações 

do Banco Mundial, com  a lógica de aprendizagem com base em competências.  

Em relação a questão Como a interdisciplinaridade se apresenta na BNCC, 

tema central deste texto, apesar de no texto de introdução do documento conter o 

seguinte trecho:    

a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do 
conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do 
contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante 
em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida. (BRASIL, 
2018. p. 15) 
 

Conceito que está em sintonia como o conceito de interdisciplinaridade, e esta  

ser percebida como aspecto organizador do currículo, e estar presente em alguns 

momentos, o termo em si, é ausente no texto referente a etapa final do Ensino Médio.  E 

aparece no documento como um todo,  apenas três vezes.  

A figura nuvem de palavras, elaborada a partir do texto, mostra ênfase em 

conhecimentos, competências e habilidades, o que está em sintonia com o que se 

propõe.  A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera 

que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica (BRASIL, 

2018). 
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MUNICIPAIS DE UBERABA/MG 
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Resumo 

A utilização de laboratórios de informática no ambiente escolar passa a ser fundamental se 
levarmos em conta o período de transformações digitais que estamos vivenciando. O uso de 
computadores é muito mais que o ensino de informática básica aos alunos, podendo ser 
utilizadas abordagens no âmbito multi e interdisciplinar a partir do uso de softwares e jogos 
educacionais. Destaca-se também, em primazia, o papel de inclusão social junto aos alunos 
que não possuem acesso (técnico e consciente) às mídias digitais em ambiente doméstico. 
Sendo assim, defendemos a relevância do Programa Nacional de Tecnologia Educacional 
(ProInfo), por ofertar a oportunidade do uso da informática na escola. No entanto, como 
materializa-se a sua abordagem dentro das escolas municipais de Uberaba/MG? Em 2016, a 
Prefeitura Municipal de Uberaba divulga a entrega de nove novos laboratórios de 
informática na cidade, provocando-nos a busca por diagnosticar a materialização dessa 
política pública, por meio de investigação científica. Assim, o objetivo é compreender as 
condições do uso dos laboratórios atualmente, no que tange a sua estrutura técnica e 
pedagógica. Como referência teórica, destacamos: Cantini e outros (2006) e Moran (2004) 
pelas discussões sobre o uso pedagógico da informática; Vázquez (2011) sobre a formação 
da consciência crítica frente a práxis pedagógica. Referenciamos ainda, pela narrativa 
histórica sobre o ProInfo, Estevão e Passos (2015) e, Moraes (1997). Por fim, Teixeira 
(2016), Kenski (2008), Prado e Valente (2003), Valente (1999) e Valente e Almeida (1997), 
por discutirem sobre as vantagens e desvantagens do ProInfo. Para tanto, 
metodologicamente, trata-se de um estudo de caso de caráter quali-quantitativo, uma vez que 
em um primeiro momento, a partir da aplicação de um questionário on-line padronizado, aos 
gestores ou professores de informática de cada instituição contemplada, afim de levantar os 

 
1 Graduando em Licenciatura da Computação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo Mineiro (IFTM, Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico), 
carlosanalisedesistemas@gmail.com. 
2 Graduando em Licenciatura da Computação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo Mineiro (IFTM, Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico), 
fernando.silvapinto@outlook.com. 
3 Doutoranda em Educação (FACED/UFU), Mestra em Educação (FACED/UFU), Professora no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM, Campus Uberaba), 
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dados referentes às condições de manutenção e utilização pedagógica do laboratório. Diante 
dos dados obtidos fizemos um confronto teórico-empírico que configurou-se na análise dos 
dados e foi possível identificar: a importância de políticas públicas que engloba a tecnologia 
na escola, como sendo um caminho para formação crítica e independente; o necessário 
envolvimento dos agentes educativos enquanto motivadores da utilização da tecnologia; a 
associação entre técnica e didática, na fomentação de ações pedagógicas; intensificação da 
relação manutenção técnica e formação pedagógica para efetivo funcionamento destes 
nichos de ensino e, por fim, a necessária adequação da função do professor de informática, 
dentro dos laboratórios. Assim, acreditamos que podemos ampliar as discussões sobre a 
problemática e contribuir com a otimização do uso dos equipamentos nas escolas, 
demonstrando através de dados a importância destes laboratórios para a comunidade local e 
para desenvolvimento da educação do município de Uberaba/MG. 
 
Palavras-chave: Laboratórios de informática. Avaliação de Políticas Públicas. Inclusão 
Digital. 
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1 Introdução 

O reconhecimento técnico e pedagógico sobre a importância do uso da tecnologia na 

educação é um saber necessário aos seus profissionais, na atualidade. Acreditamos não ser 

mais possível reconhecer um processo educacional que não traga em si aspectos sociais, 

culturais e históricos sobre a utilização de recursos tecnológicos analógicos e digitais para 

otimização da prática de “ensinagem” e “aprendizagem”, associadas às possibilidades de 

contribuição para alcance de uma formação cidadã e social. 

Diante dessa tese, observa-se que há movimentos políticos que anunciam caminhos 

estruturais e pedagógicos para contribuir com essa associação, entre tecnologia e educação. 

Dentre estes, faz-se coerente destacar o Programa Nacional da Tecnologia Educacional 

(PROINFO), instituído em 2007, que substitui o Programa Nacional de Informática na 

Educação, de 1997, e funciona em regime de parceria entre União com Estados e Municípios.  

Na busca por avaliar esse sistema de parceria, que esta pesquisa se desenvolveu, ou 

seja, o município de Uberaba/MG, em 2016, publicizou a entrega de nove laboratórios de 

informática, do Programa ProInfo, por meio de nota oficial (CUSSI, 2016b; CUSSI, 2016a). 

Passados três anos desta implementação, como está a utilização desses espaços de educação 

tecnológica no âmbito das escolas contempladas? A partir da perspectiva dos gestores e/ou 

professores de informática destas escolas5 como reconhecem a materialização do uso deste 

espaço de ensino? É possível afirmar que a parceria entre a União e Município de Uberaba, 

está sendo respeitada? Os profissionais que atuam diretamente com estes laboratórios, 

reconhecem sua importância e necessidade? 

 

1.1 Objetivos 

Investigamos a materialização do ProInfo, enquanto política pública, dentro do 

município de Uberaba/MG, no que tange a compreensão das condições dos laboratórios nos 

dias de hoje, na perspectiva dos gestores ou dos professores de informática, quanto aos 

aspectos de sua estruturação técnica (manutenção, atendimento da demanda, funcionamento) 

e uso pedagógico (importância, reconhecimento dos profissionais envolvidos, capacitação).  

 

2 Referencial Teórico 

 
5  As nove escolas são: Escola Municipal Arthur de Melo Teixeira, Escola Municipal Boa Vista, Escola 

Municipal Frei Eugênio, Escola Municipal Joubert de Carvalho, Escola Municipal Professor José Geraldo 
Guimarães, Escola Municipal Professora Esther Limírio Brigagão, Escola Municipal Professora Niza Marquez 
Guaritá, Escola Municipal Professora Terezinha Hueb de Menezes e Escola Municipal Uberaba). 
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O desdobramento deste objetivo perpassa pela construção de um estudo teórico, que 

visa subsidiar teses que sustentam as reflexões desdobradas a partir de hipóteses elencadas 

na constituição dessa pesquisa. Para tanto, em um primeiro momento serão apresentadas 

considerações acerca da informática enquanto espaço pedagógico de/para formação cidadã. 

Em seguida, descrever-se-á o ProInfo enquanto política pública que visa esse desdobramento 

e, por fim, uma análise específica da materialização destas perspectivas no espaço da escola 

pública municipal de Uberaba/MG. 

 

2.1 O laboratório de informática é pedagógico? 

O cenário da escola quando se associa discussões sobre a implementação de 

programas de tecnologia educacional é conhecido e reconhecido até mesmo pelo senso 

comum. Tal qual anuncia Cantini e outros (2006) ainda existe quadros de apatia e 

passividade do professor, dada a diversos motivos, tais como "[...] formação acadêmica, 

suporte técnico e pedagógico, falta de interesse" (p.875). Neste interim, consideramos que a 

análise que pretendemos desenvolver, deve envolver uma teia de considerações que 

perpassam pela escola, professor, tecnologia e políticas públicas. 

Em um primeiro movimento, há de considerar a escola como instituição participante 

do processo de incorporação das tecnologias ao processo de formação. Justifica-se uma vez 

que a escola deve(ria) refletir os desdobramentos observados na sociedade, uma vez que os 

sujeitos por ela formada irão constituir os avanços da mesma em sua atuação profissional. 

Assim, acreditamos, tal qual Cantini e outros (2006) que: 

  

A escola como um dos espaços mais privilegiados de discussão, produção 
e construção do conhecimento deve oportunizar aos seus profissionais e 
estudantes o uso das ferramentas tecnológicas disponíveis no ambiente 
escolar, visando dinamizar e intensificar o processo de ensino e 
aprendizagem (p. 876). 

 

Já o professor, enquanto responsável pela articulação entre os conteúdos que serão 

organizados para promover a formação cidadã, encontra-se cerceado a encontrar, por meio 

de formação continuada caminhos que facilitem a incorporação dessa tecnologia aos 

processos pedagógicos. No entanto, essa prática carece de estruturas articuladas a questões 

técnica/físicas e de formação. Se por um lado, faz-se necessária a existência de 

computadores, laboratórios, rede de internet e demais recursos que garantam a utilização 

pedagógica dos mesmo, por outro, é essencial que o professor saia da condições de 
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passividade e busque formação, tendo dentre outros atributos a vontade de aprender sobre o 

uso da tecnologia e sua incorporação à prática pedagógica (CANTINI e outros, 2006). 

Outro aspecto, que julgamos essencial, além da “motivação” é a “formação”, seja ela 

inicial (cursos de graduação), continuada (pós-graduação lato e stricto sensu) e programas 

de capacitação (curso de pequena e média duração) que tenham como perspectiva o ensino 

da técnica (conhecer e manusear aplicativos e softwares educacionais), do pedagógico 

(transposição de conteúdos pedagógicos para linguagem e uso de recursos tecnológicos) e, 

a perspectiva social e ética (enfocando o pensamento crítico e aplicação social-cidadã destes 

recursos e desdobramentos dos mesmos). 

 

Tais condições não condizem com a realidade da maioria dos professores 
em nosso país, pois a escola muitas vezes exige a inovação, a mudança, 
mas não proporciona meios reais para o corpo docente alcançá-las. Os 
professores possuem uma formação acadêmica deficitária com relação ao 
uso das ferramentas tecnológicas, e ao ingressarem na carreira docente 
assumem uma carga horária de trabalho imensa prejudicando a qualidade 
de sua prática pedagógica, não propiciando a utilização de ferramentas e 
técnicas mais elaboradas (CANTINI e outros, 2006, p. 879). 

 

Consideramos ainda, tal qual discursa Moran (2004), que o avanço da educação, para 

alcançar os patamares de "qualidade" anunciados pela mídia e programas de cunho 

eleitoreiro, perpassa pela valorização do professor, em que estejam preparados (com 

formação/qualificação acadêmica adequada), sintam-se motivados e financeiramente 

remunerados à medida de sua dedicação e qualificação profissional. Ao furtarmos essas 

questões, faz-se pueril acreditar que a escola avançará no sentido de apresentar sua 

contribuição à formação cidadã da sociedade. 

 

[...] sabe-se que os professores possuem muitas cobranças em sua prática 
profissional, tais como: preenchimento de diferentes tipos de relatórios, 
cursos de aperfeiçoamento pedagógico, avaliações externas, dentre outras 
e, acabam não demonstrando motivação, na maioria das vezes, para 
aprender a utilizar os recursos tecnológicos em sala de aula. Acredita-se 
que este forte “desânimo” ocorre porque não foram devidamente 
capacitados para operarem tais recursos ou conforme a demanda e carga 
horária de trabalho, não tiveram interesse em buscar algum tipo de 
formação na área de informática e mesmo quando tiveram interesse, não 
conseguiram alinhar as tecnologias às suas práticas didático-pedagógicas 
(SOUSA; VASCONCELOS, 2016). 

 

Faz-se necessário a tomada de uma consciência crítica, ou seja, repensar a educação 

enquanto uma prática reflexiva e consciente de seu potencial transformador. Ao professor, o 
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"incentivo" ou "motivação" vem do processo de reconhecimento sobre sua atividade 

profissional, em que ele age para mudar o meio social em que vive a partir da transformação 

crítica do sujeito. Tal qual discute Vázquez (2011) a construção da práxis é também histórica, 

social e política, assumindo um caráter diretamente associado aos interesses das classes 

dominantes, ou seja, 

 

A consciência que pretende interpretar a realidade é uma consciência 
interessada. Seus produtos levam a marca de certo interesse de classe que 
contribui para ampliar ou estreitar seu próprio campo, ou para colocar em 
primeiro plano determinados problemas, e deixar na sombra outros 
(VÁZQUES, 2011, p. 302). 

 

Neste contexto, de escola pública estatal, regida por interesses do capital, percebemos 

um necessário movimento de busca pela superação da alienação prática do fazer docente. 

Reiteramos o necessário movimento de ruptura com a estrutura estabelecida pelo poder, em 

favor da formação de consciências aptas a compreender criticamente o meio social, e por si, 

alcançar caminhos para superação da exploração ou da hegemonia capitalista. 

Além dessas questões, destacamos brevemente a necessária mudança de postura 

pedagógica, de paradigma educacional, em que o professor deixa de ser o centro do processo 

ensino aprendizagem e passa a ser o articulador-mediador do processo, ou seja, assume uma 

postura de "[...] orientação, de motivação, de tutoria, do que de expositor de conteúdo ou 

conhecimentos já produzidos" (CANTINI e outros, 2006, p. 880). Ou seja, conforme 

considerações de Moran (2004, p.15), 

 

Alcançar a formação deste "novo professor" requer a constituição de 
programas de capacitação pedagógica que amplie as reflexões de um 
ensino meramente disciplinar para estruturas interdisciplinares de 
conhecimentos. Que este esteja voltado não só para a absorção de 
conteúdos técnicos, mas o questionamento sobre as implicações destes 
avanços na formação político-cidadã do professor e de seu alunado. Que 
possamos ver este avanço não como massificação de informações, mas 
oportunidade de constituição de massa crítica que consiga alicerçar os 
conhecimentos necessários para ir além da formação rasa e direcionada por 
sujeitos que visem a constituição de uma sociedade passível de ser 
manipulada. 

 

No que tange à tecnologia, acreditamos ser um caminho necessário ao 

desenvolvimento social, mas, que carece de cuidado e discernimento quanto à sua 

implementação e utilização. Os ambientes escolares, que visam pela formação do cidadão 

consciente e político não pode furtar-se a essa utilização. No entanto, reafirmamos a 
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necessária compreensão do uso da tecnologia enquanto incorporação crítica e desmistificada 

quanto ao seu sucesso imediato e independente. 

A utilização de recursos tecnológicos em ambientes educacionais é algo que deve ir 

além de atividades recreativas para alcançar, como toda ação, um cunho pedagógico, de 

ensino-aprendizagem, alcançando a práxis, ou seja, a prática enquanto movimento 

transformador a realidade (VÁZQUEZ, 2011). Somente assim, o sujeito será capaz de fazer 

uso dessa prática em prol do desenvolvimento de suas habilidades cognitivas e técnicas. 

Portanto, a práxis, aqui defendida, do professor, ao fazer uso da tecnologia, deve permitir ao 

educando mais que seu uso técnico e sim, seus desdobramentos criativos em diferentes 

âmbitos e necessidades cotidianas. 

Um dos caminhos para alcançar essa associação entre tecnologia e educação de modo 

efetivo, perpassa pelo fortalecimento de programas instituídos por políticas públicas, como 

é o caso do ProInfo, objeto de investigação nesta pesquisa. 

 

2.2 O PROINFO: histórico, alcances e limitações 

As reflexões sobre o ProInfo seguirão três eixos que consideramos essenciais para 

uma análise inicial de seu desdobramento nas escolas locais, ou seja, histórico, buscando 

construir de modo breve a constituição e afirmação enquanto política pública; alcances, 

destacando as possibilidades deliberadas de avanços na área da tecnologia e educação; e, por 

fim, limitações, em que discutimos aspectos que restringem seu efetivo desenvolvimento. 

  

2.2.1 Rememorando caminhos históricos 

Segundo Moraes (1997), em 1971 houve a primeira discussão sobre o uso da 

informática no meio educativo, em um seminário promovido pela Universidade de São Paulo 

(USP) de São Carlos em parceria com a Universidade de Dartmouth (EUA). Após esse 

momento, as universidades brasileiras que se tornaram pioneiras na utilização da informática 

na educação foram a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (URGS) e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Os programas que foram desenvolvidos a partir desse movimento, são: Educação e 

Computador (EDUCOM), Formação de Recursos Humanos (FORMAR) e o Programa 

Nacional de Informática Educativa (PRONIFE), conforme destacam Estevão e Passos 

(2015). O Educom, constituiu-se um exercício para implantação de infraestruturas que 

apoiariam a coleta de dados e informações para subsidiar políticas públicas na área 

(ESTEVÃO; PASSOS, 2015; MORAES, 1997). O Formar, foi a operacionalização de dois 
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cursos de pós-graduação lato sensu, na Unicamp (1987 e 1989) direcionado à formação de 

professores da rede pública estadual e federal. 

Em 1989, efetivou-se a criação do Pronife, através da Portaria Ministerial n. 549/GM. 

O programa objetivava-se, dentre outros, a desenvolver a informática educativa no Brasil, 

fomentar o desenvolvimento de infraestrutura de suporte junto aos sistemas de ensino 

brasileiros, promover a capacitação de recursos humanos da área (ESTEVÃO; PASSOS, 

2015). 

Em decorrência dessa experiência, em 1997, através da Portaria n. 522, foi criado o 

Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) que buscava promover, de 

forma pedagógica, a utilização da informática na rede pública de ensino nos níveis 

fundamental e médio. Tratava-se de um programa descentralizado, coordenado pelo 

Governo Federal e operado pelos Estados e Municípios. Cada unidade federativa no Brasil 

possuía uma coordenação estadual, cuja finalidade era inserir as Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC’s) nas escolas públicas de ensino fundamental e ensino médio. 

 

A experiência, consoante avaliação realizada, mostrou uma grande 
evolução da presença de computadores nas escolas públicas brasileiras e 
um avanço na formação de recursos humanos para trabalhar com a 
tecnologia no processo educacional. No que concerne às metas e ao 
desenho operacional, foi exitosa, pois, segundo dados do MEC [...], 
referentes ao período de 1996 a 2002, capacitou 137.911 professores, 
atendeu 6 milhões de alunos e instalou 53.895 computadores (ESTEVÃO; 
PASSOS, 2015, p. 201). 

 

Conforme estudiosos da área, é possível afirmar que a partir dessas iniciativas, houve 

uma "...grande evolução da presença de computadores nas escolas públicas brasileiras e um 

avanço na formação de recursos humanos para trabalhar com a tecnologia no processo 

educacional" (ESTEVÃO; PASSOS, 2015, p. 201). Êxito este que permitir a ampliação do 

mesmo, conforme podemos constatar a seguir. 

Em 2007, com o Decreto n. 6.300, a Presidência da República instituiu novas regras 

para o ProInfo visando dar continuidade e celeridade ao processo de inclusão da informática 

na educação. Dentre as mudanças, a de nomenclatura, passando a chamar Programa Nacional 

de Tecnologia Educacional (ProInfo).  

Esse Decreto foi um passo fundamental para tornar a escola um local que propicie a 

inclusão digital na forma de política pública, uma vez que se propõe a garantir ações que 

viabilizassem a ampliação do conceito de informática educativa, em âmbito nacional. São 

objetivos do ProInfo (BRASIL, 2007, Art. 1º): 
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I - promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e 
comunicação nas escolas de educação básica das redes públicas de ensino 
urbanas e rurais; 
II - fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso 
das tecnologias de informação e comunicação; 
III - promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas 
ações do Programa; 
IV - contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a 
computadores, da conexão à rede mundial de computadores e de outras 
tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população 
próxima às escolas; 
V - contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de 
trabalho por meio do uso das tecnologias de informação e comunicação; e 
VI - fomentar a produção nacional de conteúdos digitais educacionais. 

 

Esses objetivos proporcionaram o estabelecimento de maior abrangência do 

Programa, ou seja, um número maior de escolas passaria a receber novos equipamentos de 

informática e, na questão do profissional de educação, haveria o crescimento na quantidade 

de profissionais capacitados para o uso das TIC’s. 

Este Programa, funciona em regime de parceria, que estabelece as competências de 

cada participante. Ao Ministério da Educação, caberá implantar espaços tecnológicos 

equipados com computadores e recursos digitais, estabelecer parcerias para capacitação de 

profissionais do âmbito pedagógico e técnico e, ainda, ofertar conteúdos educacionais, bem 

como soluções e sistemas para funcionamento destes ambientes. 

Já aos Estados, Distrito Federal e Municípios, caberá a oferta de infraestrutura para 

funcionamento adequado dos ambientes tecnológicos, viabilizar e incentivar a capacitação 

dos profissionais envolvidos, ofertar suporte técnico e de manutenção após finalizar o prazo 

de garantia da empresa que forneceu os equipamentos. 

Em linhas gerais, cabe à União disponibilizar a parte técnica/material, como 

computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais (objetos de aprendizagem) e, aos 

Estados, Municípios e Distrito Federal, em contrapartida, responsabilizar-se pela 

estruturação dos laboratórios na escola e capacitação dos profissionais da educação para 

utilização pedagógica desses laboratórios. 

Após este Decreto, houve grande adesão por parte de prefeituras que participaram do 

primeiro pregão, realizado ainda em dezembro de 2007, que fora considerado “[...] maior 

pregão para aquisição de computadores da história do programa, 12 mil laboratórios estão 

sendo distribuídos para escolas públicas de todo o país este ano. Além disso, está previsto 

para o segundo semestre deste ano o lançamento de edital para a compra de mais 29 mil 
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laboratórios de informática”, segundo Chamarelli (2008), do portal de notícias do Ministério 

da Educação. 

Nesta lógica histórica, a cidade de Uberaba/MG mostra sua participação, da gestão 

municipal junto ao governo federal, assinando convênios que permitiram a instalação de 

laboratórios de informáticas nas escolas públicas municipais. 

 

2.2.2 Alcances e Limitadores do ProInfo 

O ProInfo é um avanço para a educação no sentido de que possibilita a inclusão 

digital, pois democratiza o acesso às TIC’s a um público que talvez não tenha meios próprios 

de utilizá-las, e como afirma Lévy (1999,p.75): “[...] ao interagir com o mundo virtual, os 

usuários o exploram e o atualizam simultaneamente. Quando as interações podem enriquecer 

ou modificar o modelo virtual torna-se um vetor de inteligência e criação coletiva”, 

indicando assim, a grande importância na formação cidadã. 

Além disso, ao inserir o aluno a um universo de informações através do uso das novas 

tecnologias, o professor possibilita uma nova forma de aprender que ultrapassa as barreiras 

dos muros da escola, com isso este passa a ser um sujeito ativo do próprio conhecimento 

potencializando suas capacidades críticas e analíticas (VALENTE; ALMEIDA, 1997). 

Reafirmamos, ainda que o docente deve ressignificar do seu papel em sala de aula, 

ao deixar de ser um mero transmissor de conhecimentos e ser um facilitador do processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

A análise das experiências realizadas nos permite entender que a promoção 
dessas mudanças pedagógicas não depende simplesmente da instalação de 
computadores nas escolas. É necessário repensar a questão da dimensão do 
espaço e do tempo da escola. A sala de aula deve deixar de ser o lugar de 
carteiras enfileiradas para se tornar um local em que professor e alunos 
podem realizar um trabalho diversificado em relação ao conhecimento. O 
papel do professor deixa de ser o de “entregador” de informação, para ser 
o de facilitador do processo de aprendizagem. O aluno deixa de ser passivo, 
de ser o receptáculo das informações, para ser ativo aprendiz, construtor 
do seu conhecimento. Portanto a educação deixa de ser a memorização da 
informação transmitida pelo professor e passa a ser a construção do 
conhecimento realizada pelo aluno de maneira significativa, sendo o 
professor, o facilitador desse processo de construção (VALENTE, 1999, 
p.21-22). 

 

Mas é necessário, porém, que seja feito um bom planejamento para a correta 

utilização destas tecnologias com a devida adequação ou transposição da prática pedagógica 
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de modo a incorporar os recursos como auxiliares na promoção do conhecimento. Kenski 

(2008, p.46) diz que: 

 

Para que as TICs possam trazer alterações no processo educativo, no 
entanto, elas precisam ser compreendidas e incorporadas 
pedagogicamente. Isso significa que é preciso respeitar as especificidades 
do ensino e da própria tecnologia para poder garantir que o seu uso, 
realmente, faça a diferença. Não basta usar a televisão ou o computador, é 
preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia 
escolhida. 

 

Neste sentido, nota-se que não basta investir em bons equipamentos tecnológicos 

para as escolas, papel que vem sendo desempenhado pelo ProInfo, de um modo geral, sem 

se pensar no devido investimento em capacitação e treinamento dos agentes educacionais, 

pois, mesmo que estes estejam familiarizados com o uso de tecnologias no seu dia-a-dia 

podem não estar tão habituados quanto ao devido uso em sala de aula. Prado e Valente (2003, 

p.28), afirmam que “[...] o saber fazer é importante, mas, é sua compreensão fundamentada 

em pressupostos teóricos que possibilita ao professor relativizar, recriar e (re)contextualizar 

o conhecimento em diversas situações”. 

Sendo assim, a capacitação de professores ainda é um dos desafios enfrentados nas 

escolas, sem contar as más condições de trabalho que estes profissionais são submetidos 

como salas de aula superlotada, salários baixos e muitas vezes atrasados e extensa jornada 

de trabalho. O papel da escola, segundo afirma Saviani (2003, p. 75), é de “[...] possibilitar 

o acesso das novas gerações ao mundo do saber sistematizado, do saber metódico, científico. 

Ela necessita organizar processos, descobrir formas adequadas a essa finalidade”. 

Ainda no mesmo pensamento de que não basta ter bons laboratórios de informática 

e equipamentos modernos sem se investir em uma boa base teórico-metodológicas da 

educação, Cysneiros (1999, p. 18) diz que: 

 

A presença da tecnologia na escola, mesmo com bons softwares, não 
estimula os professores a repensarem seus modos de ensinar nem os alunos 
a adotarem novos modos de aprender. Como ocorre em outras áreas da 
atividade humana, professores e alunos precisam aprender a tirar vantagens 
de tais artefatos. Um bisturi a laser não transforma um médico em bom 
cirurgião, embora um bom cirurgião possa fazer muito mais se dispuser da 
melhor tecnologia médica, em contextos apropriados. 

 

A utilização das TIC’s em sala de aula deve estar contemplada fortemente nas 

políticas de formação continuada dos professores. E esta questão, destaca-se como sendo um 
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dos principais avanços proporcionados a partir da implementação do ProInfo e, também 

como um grande limitador. 

Avanço, pois, é notório que desde o final da década de 1990, quando da 

implementação da primeira fase, várias foram as iniciativas registradas de formação de 

profissionais da educação para utilização das tecnologias. Limitadores quando, ainda se 

observa grandes queixas por parte destes profissionais sobre as dificuldades de utilização da 

tecnologia como recurso pedagógico (TEIXEIRA, 2016). 

Destacamos ainda, os objetivos relacionados à promoção da inclusão digital e 

dinamização da qualidade da educação básica, por meio da aproximação das universidades 

federais com os sistemas municipais e estaduais de ensino. Movimentos estes, que sem 

dúvidas, se bem explorados configura um grande avanço à educação de modo social, político 

e cultural. 

 

O ProInfo tem sido implementado de forma fragmentada e descontínua. 
Apesar de os objetivos serem amplos, as estratégias sempre foram 
limitadas. A maioria das escolas públicas enfrenta dificuldades de ordem 
estrutural, pedagógica e tecnológica. Apesar das implicações 
macroestruturais de uma política federal, são as incompletudes, os 
tensionamentos e os contrastes entre as proposições e os direcionamentos 
oficiais e os contextos de concretização das políticas educacionais que se 
configuram como um campo profícuo para investigar a complexidade 
dessas políticas (TEIXEIRA, 2016, p.508). 

 

No entanto, reforçamos que, entre a proposta e alcance do programa, há grandes 

lacunas em sua efetiva materialização no espaço escolar. A oferta de equipamentos e 

tecnologia podem ter sido mais universalizadas, por meio do ProInfo, mas as barreiras 

culturais de resistência à tecnologia na escola, foram pouco ou nada superadas, no que tange 

ao use pedagógicos destes recursos ali inseridos. 

  

2.3 O Laboratório de Informática na Rede Municipal de Ensino de Uberaba/MG  

A importância em fazer a inclusão da Informática nas escolas da rede municipal de 

Uberaba/MG deu início durante a gestão municipal 2005-2012. Foi a partir da adesão ao 

programa ProInfo, estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC), que grande parte das 

unidades escolares começaram a receber equipamentos tecnológicos para criar seus 

Laboratórios de Informática. Foi nesse mesmo período, de gestão municipal, que foi criado 
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o Departamento de Educação Tecnológica6  que faz parte da Secretaria Municipal de 

Educação de Uberaba/MG. 

 

[...] o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(DETIC), responsável pela implementação das tecnologias de informação 
e comunicação da SEMEC (Secretaria Municipal de Educação), pela 
formação continuada em informática, pelo assessoramento pedagógico às 
escolas municipais no que se refere à informática educacional, pela 
montagem física e lógica dos laboratórios de informática, assim como, pelo 
suporte e manutenção dos equipamentos dos laboratórios (UBERABA, 
2006, p.5). 

  

Dessa forma, percebe-se que o Detic, sendo responsável pela área de educação 

tecnológica e pelo suporte e manutenção dos equipamentos tecnológicos, têm um papel 

fundamental na inclusão das tecnologias no processo didático-pedagógico e na 

manutenibilidade dos laboratórios do ProInfo nas escolas municipais.  

Conforme aponta Uberaba (2019b), a equipe do Detic é composta por uma Seção de 

Apoio Pedagógico à Informática Educacional que desenvolve propostas e ações que visam 

a sequência de projetos educacionais presentes na rede municipal de ensino, estudos de 

objetos educacionais, promove a estruturação de cursos de formação e palestras relacionados 

ao uso e aplicação das tecnologias na educação.  

Além disso, ainda tem como propósito: “[...] realizar assessoramento técnico-

pedagógico ‘in loco’ aos docentes e à equipe pedagógica de todas as unidades escolares; 

otimizar a utilização dos recursos tecnológicos da informação e comunicação no processo 

ensino aprendizagem”. Sendo assim, o quadro do Detic ainda é composto por uma Seção de 

Suporte Tecnológico que segundo Uberaba (2019b) tem por finalidade:  

 

[...] realizar a implantação dos Laboratórios de Informática e de Mesas 
Pedagógicas no que se refere à estrutura física e lógica, implantar redes 
locais (Intranet) em todas as unidades ligadas à Rede Municipal de Ensino, 
garantir o suporte e manutenção dos equipamentos instalados nestes 
laboratórios. 

 

De acordo com Uberaba (2006, p.10), o Detic ainda possui uma Seção de 

Capacitação Tecnológica que atua em conjunto ao Departamento de Formação Profissional, 

que realiza a “capacitação dos professores dos laboratórios de informática e demais 

profissionais para utilização adequada dos recursos disponíveis nas escolas; pesquisar, 

 
6 No ano de 2019, o nome do Detic que anteriormente era Departamento de Tecnologia da Informação e da 
Comunicação foi alterado para Departamento de Educação Tecnológica. 
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buscar e implantar novas tecnologias disponíveis no mercado para a área educacional”. Um 

exemplo de ações de formação profissional do Detic é: 

 

Já na área digital, o Departamento de Tecnologia Informática Educacional, 
está com duas turmas de “Mídias Digitais aplicadas a processos 
pedagógicos”, com aulas até o dia 10 de julho. A proposta do curso é 
aplicar os recursos de edição de texto na realização de processos 
pedagógicos, sendo formatação de avaliações, planos de aulas e 
documentos oficiais (RIZIERI, 2019). 

 

Em 2016, o Detic recebeu do Ministério da Educação (MEC) novos equipamentos 

tecnológicos derivados do ProInfo para modernizar o laboratório de Informática de nove 

unidades escolares (G1, 2016). Estas tiveram a oportunidade de receber equipamentos 

novos, classificados pelo Governo Federal como pregão 23/2012 que é composto, de acordo 

com Brasil (2012), por: 

 

1 (um) servidor multimídia; 
9 (nove) estações de trabalho (multiterminal), com dois terminais em cada; 
10 (dez) estabilizadores; 
1 (uma) impressora multifuncional jato de tinta; 
1 (um) roteador ADSL com wireless integrado; 
1 (um) kit de segurança física para os computadores. 

 

Entretanto, conforme menciona Brasil (2012) por meio do Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), os laboratórios ProInfo recebidos tinham desde a 

inauguração no ano de 2016, o “[...] suporte e garantia de 36 (trinta e seis) meses, nos 

Estados, Municípios e no Distrito Federal, de acordo com as especificações, quantidades 

estimadas e condições constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital e seus 

anexos”. Então, no ano de 2019, o período da garantia de 36 (trinta e seis) meses foi expirado 

e o suporte e manutenção desses equipamentos do pregão 23/2012 fica sob a 

responsabilidade do Detic. 

Os alunos das escolas contempladas pelo ProInfo, fazem uso frequente dos 

laboratórios com o apoio técnico e pedagógico de um Professor de Informática que orienta 

e acompanha o professor de outras disciplinas que compõem o currículo escolar do Ensino 

Fundamental. A frequência e os métodos educacionais de utilização do laboratório de 

Informática são registrados pelo professor de Informática em fichas de acompanhamento 

pedagógico, que visam os direitos de aprendizagem das Matrizes Curriculares associados à 
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prática tecnológica, e são acompanhados mensalmente pela coordenadora pedagógica do 

Detic. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Após desenvolvimento de pesquisa bibliográfica e documental, já expressas, com 

autorização da Secretária de Educação, professora Silvana Elias Pereira, por meio de ofício 

assinado em 18 de julho 2019, submetemos um questionário on-line às nove unidades que 

receberam os laboratórios do ProInfo em 2016, podendo ser respondido pela equipe de 

direção ou pelo professor de informática. As unidades contempladas foram as seguintes 

Escolas Municipais: Arthur de Melo Teixeira, Boa Vista, Frei Eugênio, Joubert de Carvalho, 

Professor José Geraldo Guimarães, Professora Esther Limírio Brigagão, Professora Niza 

Marquez Guaritá, Professora Terezinha Hueb de Menezes e Uberaba. 

O questionário, continha três eixos: dados pessoais, formação acadêmica e atuação 

profissional; dados técnicos do laboratório; e dados sobre uso pedagógico do laboratório. 

Cada sessão, com onze questões, em sua maioria de múltipla escolha com algumas abertas. 

Nenhuma questão apresentava resposta obrigatória. O tempo máximo para resposta, após 

pré-testes foi de no máximo quinze minutos. 

O questionário ficou disponível por dez dias, e, ao final, após muita insistência da 

equipe de pesquisadores, conseguimos a resposta de oito das nove escolas participantes7. 

Consideramos um universo satisfatório para avaliar a utilização destes laboratórios na escola 

municipal de Uberaba. 

 

4 Resultados 

Sobre os dados pessoais, formação acadêmica e atuação profissional, destacamos o 

perfil8 dos respondentes, sendo que cinco atuam no cargo de direção (diretor ou apoio à 

direção) e três como professores de informática, nas unidades investigadas. Destes, três estão 

 
7 Apesar de termos destacado no texto o nome das nove escolas participantes da pesquisa, que receberam os 

laboratórios em 2016, no decorrer da análise não iremos nomear os respondentes de acordo com a escola, para 
evitar identificação das mesmas, afinal, não é nosso foco avaliar as escolas, mas a percepção destas em relação 
ao ProInfo e, especificamente, a importância do uso da informática na escola. Logo, quando necessário, 
indicaremos a resposta como, por exemplo, Respondente 1 (2019) ou (RESPONDENTE 1, 2019). 
8 No que tange ao gênero, registramos e reconhecemos o cuidado com o sexismo gramatical na escrita formal, 

e que o uso do masculino genérico utilizado, que será usado nesta publicação, é apenas uma estratégia 
linguística e não reflete a ideia defendida por estes pesquisadores. Dos respondentes 75% são do gênero 
feminino e 25% do masculino. 
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entre um e cinco anos atuando na Rede Municipal de Ensino (RME) de Uberaba/MG, quatro 

estão a mais de quinze anos e, um preferiu não informar esse dado. 

Destacamos que destes, cinco atuam a mais de quinze anos como professor. No que 

tange a formação, todos possuem curso de graduação a pelo menos três anos, e somente um 

não possui pós-graduação lato sensu (especialização) e, dois possuem pós-graduação stricto 

sensu (mestrado). 

Mesmo que não tenha sido objetivo investigar as áreas de formação desses 

profissionais, destacamos que o nível de formação dos mesmos é algo considerável, uma vez 

que, conforme atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB n. 9.394/96, a 

formação mínima para docência na educação básica é o nível médio. E neste caso, quase 

todos possuem pós-graduação. Aspecto esse que reflete as discussões de Teixeira (2016) e 

Cantini e outros (2006), que reforçam sobre a importância da formação inicial, bem como 

da continuada. 

Considerando que todas as escolas receberam um kit de laboratório do ProInfo, 

questionamos sobre a existência de manutenção preventiva e, quatro escolas alegam ter e 

quatro alegam não existir. No entanto, sete escolas declaram que o "professor de 

informática" é o responsável por corrigir algum defeito ou avaria do laboratório, destas duas, 

afirmam que somente aciona a presença do Detic (responsável pela manutenção dos 

laboratórios), caso estes profissionais, que estão na escola – os professores de informática, 

não consigam solucionar o problema; e apenas um, afirma que a manutenção é feita pelo 

Detic. 

De acordo com um dos respondentes: "Eu como professor de informática realizo 

constantemente manutenção preventiva em todos os equipamentos do nosso laboratório de 

informática, tais como: limpeza e atualização de softwares" (RESPONDENTE 4, 2019); "os 

próprios professores de informática que fazem a manutenção" (RESPONDENTE 3, 2019); 

e, "A professora/técnica de/em informática possui horários fixos semanais de manutenção 

preventiva dos equipamentos" (RESPONDENTE 2, 2019). 

 

O papel da professora de informática é o de mediar o processo ensino 
aprendizagem entre o professor regente, aluno e tecnologia. Essa mediação 
se dá no âmbito técnico e pedagógico, pois a professora de informática 
prepara o laboratório para as atividades que serão realizadas e que foram 
previamente preparadas pela professora regente em conjunto com a 
coordenadora pedagógica e professora de informática. O preparo técnico 
se faz desde ligar os computadores até a manutenção e reparo dos mesmos 
e o pedagógico, em trazer novidades e sugestões de atividades e 
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metodologias que envolvam a tecnologia e que possam ser desenvolvidas 
e adaptadas pelos professores e alunos (RESPONDENTE 2, 2019). 

 

Estes posicionamentos nos provocam a pensar sobre o papel do "professor de 

informática" na escola municipal de Uberaba/MG. Seria ele um profissional com função 

prioritariamente técnica, pedagógica ou mista? Estaria ele tendo condições de desempenhar 

a função a que se destina? 

Se partimos da análise do último edital (UBERABA, 2019) de processo seletivo 

simplificado para contratação de professor da educação básica - área "Anos Finais do Ensino 

Fundamental: informática", cuja escolaridade exigida era de "Licenciatura em 

Computação/Informática" ou Licenciatura com "Pós-graduação com habilitação em 

Computação Informática", no que tange as dezesseis atribuições do cargo, elencadas neste 

edital, nenhuma menciona a função "técnica", apenas a pedagógica. E, ao consultarmos a 

finalidade do Detic, destacamos a de “cuidar do suporte e manutenção dos laboratórios”, 

“[...] assim como garantir o suporte e a manutenção dos equipamentos instalados nesses 

laboratórios, acompanhar e avaliar o planejamento de atividades de relevância educativa curricular. 

(UBERABA, 2019b, grifo nosso)  

Logo, evidenciamos uma necessária observação quanto a atuação desse profissional, 

ou seja, o professor de informática dever-se-ia estar sendo na escola, prioritariamente, o 

apoio pedagógico dos professores no que tange a estreita relação entre conteúdos 

curriculares e recursos tecnológicos. No entanto, o mesmo, por comodidade, falta de 

informação estar-se-ia em atuação disforme ao que deveria. Consideramos essa uma 

observação grave e que carece de maiores investigações científicas. 

No aspecto referente ao recebimento de conteúdo digital ou multimídia do Ministério 

da Educação, alarmantemente, cinco escolas responderam que desconhecem e três afirmam 

que não. Destacamos a fala de Respondente 4 (2019): “Não recebemos nada da parte do 

MEC, nós como professores é que corremos atrás de novas ferramentas, aplicativos e portais 

relacionados à educação”. Desta forma, questionamos a omissão da União quanto à sua 

função na parceria constituída. Evidenciando um descompasso entre a proposição e 

materialização do programa. 

E, por fim, os dados sobre uso pedagógico do laboratório, é unânime o 

reconhecimento sobre a importância do uso da tecnologia no processo ensino-aprendizagem. 

Para tanto, enfatizamos a fala do Respondente 6 (2019), ao dizer que a tecnologia "instiga a 

curiosidade do aluno em buscar mais do que já foi ensinado em sala de aula. A criar conteúdo 

próprio como podcasts, textos, vídeos, imagens". Confirmando as teses defendidas por Lévy 
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(1999), Valente e Almeida (1997), Valente (1999) e Valente (2003), em que a formação 

cidadã perpassa pela mudança do papel do professor, do aluno e da forma crítica de utilização 

da mesma. E, estas ponderações nos permitem afirmar sobre a importância e relevância de 

programas como o ProInfo, ao oportunizar às unidades escolares a existência da centros de 

tecnologia, para ensino técnico e facilitação pedagógica, enquanto recurso. 

No entanto, quando questionados sobre a satisfação quanto a utilização do 

Laboratório ProInfo, seis escolas afirmar estas satisfeitas, uma está indiferente e uma, muito 

insatisfeita. Nenhuma está muito satisfeita. E nesse sentido, destacamos uma necessária 

observação quanto às propostas e a efetivação dessa política pública. Especialmente quanto 

a atribuição de funções e desempenho dos papéis de cada sujeito envolvido. 

 

5 Considerações Finais 

Reconhecidamente, o ProInfo foi um dos maiores “desbravadores” da popularização 

da tecnologia na sociedade brasileira. Seja pela implementação dos laboratórios ou pelo 

incentivo à formação. No entanto, não podemos considerar esse aspecto superado, uma vez 

que, ainda há muito trabalho a ser desenvolvido para que este importante instrumento de 

contribuição com a formação cidadã atinja sua materialidade efetiva. 

 Sobre o uso no espaço investigado, as nove escolas municipais de Uberaba/MG que 

receberam laboratório em 2016, podemos afirmar que há uma clara necessidade de 

redefinição ou cumprimento dos papéis, de âmbito geral (União e Municípios) e local (Detic 

e Escolas).  

Ainda, indicamos a necessária continuidade dessa pesquisa, a buscar analisar os 

planos de intervenção pedagógica que são desenvolvidos na escola, os caminhos de 

formação em educação e tecnologia que é ofertado aos professores da rede municipal e, 

ainda, a necessária ampliação de investimentos da União, Estados e Municípios a este nicho 

fundamental à formação da sociedade nos dias atuais. 

A superação dos equívocos destacados poderá ampliar as possibilidades de trabalho 

pedagógico, bem como os alcances sociais deste importante Programa na formação da 

comunidade uberabense. 
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“PARCERIA ” PÚBLICO-PRIVADA DAS ESCOLAS CIDADÃS INTEGRAIS DA 

PARAÍBA E O INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO 

 
Maria Claudia Coutinho Henrique1 

Melânia Mendonça Rodrigues 2 
 

Resumo 

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

Palavras-chave: Escola Integral de Ensino Médio. Formação omnilateral. Empresários e 
educação.   
 
 

INTRODUÇÂO 
 

O tema parceria público privada vêm ganhando destaque no Estado da Paraíba nos 

últimos anos devido ao surgimento do modelo de educação integral implantado pelo Governo 

do Estado, em “parceria” com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, seguindo a 

lógica gerencial que perpassa a educação atual.  

Nosso objetivo nestas linhas é discutir brevemente a concepção empresarial de 

educação integral norteadora da política educacional para o ensino médio no Estado da 

Paraíba. Em parceria com o Instituto de Corresponsabilidade pela educação, as ECI vêm se 

ampliando e ganhando espaço no cenário educacional estadual.  

Nosso estudo é bibliográfico e de análise documental com base no método dialético 

tendo como perspectiva o materialismo histórico3. Tal método nos possibilita assimilar as 

causas e consequências, dos problemas, suas contradições, suas relações, suas qualidades, 

suas dimensões quantitativas, se existem, e realizar através da ação um processo de 

transformação da realidade que interessa.  

As categorias de análise metodológica são: a “totalidade”, pois esta busca a conexão 

dos aspectos particulares com o contexto social mais amplo que produz as contradições; a 

“contradição”, que rebate a concepção de linearidade, pois parte do entendimento de que nada 

existe em permanência e, portanto, toda realidade é passível de superação; e a categoria da 

“historicidade” aplicada à investigação sobre políticas educacionais, implicando o intento de 

desvelar os conflitos, contradições, interesses e ideologias que estão por detrás da 

implementação de tais políticas (TRIVIÑOS, 1987). 

A premissa que orienta nossa reflexão é a de que que o modelo de parceria público-

privada, serve em primeira instância aos interesses dos setores privados da sociedade, 

                                                             
3 O materialismo histórico é a ciência filosófica do marxismo que estuda as leis sociológicas que caracterizam a 
vida da sociedade, de sua evolução histórica e da prática social dos homens, no desenvolvimento da humanidade. 
O materialismo histórico significou uma mudança fundamental na interpretação dos fenômenos sociais que, até o 
nascimento do marxismo, se apoiava em concepções idealistas da sociedade humana (TRIVIÑOS, 1987). 
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implementando a lógica gerencialista nas escolas públicas por meio das parcerias com 

Estados e municípios.  

ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL DO ESTADO DA PARAÍBA 

Com amparo na Lei Federal n. 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição 

Federal, o Governo do Estado da Paraíba, mais precisamente o governador Ricardo Vieira 

Coutinho (PSB), se reuniu com o empresário Marcos Magalhães, representante do ICE, 

“ocasião em que discutiram a parceria para implantação do projeto Escola Cidadã em oito 

escolas da Paraíba a partir do mês de fevereiro de 2016” (PARAÍBA INFORMA, 2015).  

Desse modo, as Escolas Cidadãs Integrais começaram a ser pensadas no estado da 

Paraíba em 2015 sendo implantadas em 2016, com oito unidades a princípio e, segundo o 

Governo do Estado, devido ao bom desempenho e a aceitação da comunidade escolar, em 

2017, foram implantadas em mais 25 unidades, chegando ao número de 33 Escolas Cidadãs 

Integrais em todo o Estado. Em seguida, pela Medida Provisória nº 267, de 07 de fevereiro de 

2018, aprovada pela Lei nº 11.100, 06 de abril de 2018, é instituído o Programa Escola 

Cidadã Integral, sendo este composto por Escolas Cidadãs Integrais – ECI, Escolas Cidadãs 

Integrais Técnicas – ECIT e Escolas Cidadãs Integrais Socioeducativas - ECIS (PARAÍBA, 

2018). 

Ainda em 2018, a Secretaria do Estado da Educação (SEE/PB) buscou ampliar o 

número de escolas com o modelo de educação integral, com a implantação de mais 69 

unidades, totalizando 102 ECI, em todas as Regionais de ensino do Estado.  

Segundo o portal da ECI da Paraíba, estas escolas trazem em seu modelo, inovações e 

propostas que procuram “fazer um divisor de águas na história da educação do estado” com o 

objetivo de desenvolver “cidadãos autônomos, solidários e competentes, indivíduos 

protagonistas, agentes sociais e produtivos, que possam contribuir com o mundo atual e suas 

necessidades” (PARAÍBA, [201?]). “O programa tem como foco a formação dos jovens por 

meio de um desenho curricular diferenciado e com metodologias específicas, que apresentam 

aos estudantes do Ensino Médio possibilidades de se sentirem integrantes do seu projeto de 

vida” (PARAÍBA, [201?]). 

Ainda dentro da proposta educacional das ECIs, as escolas em tempo integral possuem 

“um conteúdo pedagógico voltado para uma educação de excelência, formação para a vida e 

formação para as competências do século XXI” (PARAÍBA, [201?]). Além das disciplinas da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as ECIs tem em seu currículo uma grade 
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diferenciada pois traz disciplinas diversificadas como por exemplo Eletivas, Projeto de Vida, 

Pós Médio, Estudo Orientado, entre outras. 

A ECIT segue o mesmo modelo da ECI, com o diferencial dos cursos técnicos que têm 

por objetivo “a formação dos jovens para atuarem no mercado de trabalho”. Ambas buscam, 

segundo o Governo Estadual, propiciar aos jovens se “reconhecerem como protagonistas em 

seus locais de atuação”. (PARAÍBA, [201?]). 

Outro modelo com base na ECI é o ECIS, que funcionam dentro das Unidades de 

Medidas Socioeducativas do Estado da Paraíba, atuando de maneira semelhante às ECIs, no 

entanto, são levadas em conta as especificidades do local e contexto no qual estão inseridas 

essas escolas. Nas unidades socioeducativas em que estão inseridas, as ECIs oferecem, além 

do modelo pedagógico diversificado, buscando o desenvolvimento do cidadão em sua 

totalidade (PARAÍBA, [201?]), cursos profissionalizantes e atividades em diversas áreas 

como, por exemplo, arte, esportes e cultura como forma de facilitar a reinserção do 

adolescente na sociedade dando-lhe a possibilidade de integração ao mercado de trabalho 

(PARAÍBA, [201?]). 

As ECI são apresentadas pelo Governo do Estado da Paríba, como um novo modelo de 

escola pública, com a proposta de organização e funcionamento em tempo único (integral) 

(PARAÍBA, [201?]). De acordo com o Governo Estadual, este modelo de escola está sendo 

implantado na Paraíba com vistas a cumprir a meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE), 

qual seja: “Oferecer educação em tempo integral, em no mínimo 50% (cinquenta por cento) 

das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) 

alunos (as) da Educação Básica (BRASIL, [201?]).” Visaria, também, efetivar o previsto no 

Plano Estadual de Educação, em sua meta 5 (Corresponde à Meta 6 do PNE). 

O INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO 

  O Instituto de Corresponsabilidade pela Educação – ICE foi criado em 2003 por um 

grupo de empresários determinados a arquitetar um novo modelo de escola e “resgatar o 

padrão de excelência do então decadente e secular Ginásio Pernambucano4, localizado em 

                                                             
4 Foi fundado no dia 1º de setembro de 1825, por decreto do presidente da província de Pernambuco, José 
Carlos Mayrink, sob o nome de Liceu Provincial de Pernambuco, numa das dependências do convento do 
Carmo. [...] No governo de Alexandre José Barbosa Lima, através de um Decreto de 1º de janeiro de 1893, 
passou a chamar-se Instituto Benjamim Constant, fazendo-se a fusão do Ginásio com a Escola Normal, abolindo 
o internato e agregando vários cursos de caráter científico e profissional.Em junho de 1899, o Instituto foi 
extinto, voltando o nome Ginásio Pernambucano que permaneceu até 1942, quando passou a ser o Colégio 
Pernambucano e depois Colégio Estadual. Voltou a ser denominado Ginásio Pernambucano pelo Decreto nº 
3.432, de 31 de dezembro de 1974. GASPAR, Lúcia. Ginásio Pernambucano. Pesquisa Escolar Online, Fundação 
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Recife (ICE, sd.). Já na sua apresentação, em seu site, o ICE deixa claro seus objetivos 

quando afirma que quer ser “reconhecida como uma organização de referência na concepção, 

produção e irradiação de conhecimentos, tecnologias e práticas educacionais, com vistas à 

qualificação do ensino básico público e gratuito, transformando estas práticas em políticas 

públicas (ICE, sd. grifo nosso).  

 O ICE conta com uma base de apoio de arceiros, sendo Parceiros Estratégicos, o 

Instituto Natura e o Instituto Sonho Grande; parceiros Técnicos, o Instituto Qualidade no 

Ensino – IQE e STEM – Brasil; e como financiadores o Instituto Natura, instituto Sonho 

Grande, Espírito Santo em Ação, Itaú (Bra), Fiat (Chrysler), Jeep, Trevo – Tecnologia Social 

e SEM – Empresa de produtos farmacêuticos (ICE, sd.). 

Atualmente, segundo informações disponíveis em seu site, o ICE matem parcerias 

com 16 Estados e 8 Municípios brasileiros, e entre 2004 e 2018 já havia chegado a 

abrangência de 747. 600 estudantes, 40.050 educadores e 1.335 escolas públicas. (ICE, sd.). 

Tem seu modelo fundamental o Projeto de vida o que dá base ao modelo Escola da 

Escolha. “O Projeto de Vida reside no “coração” do projeto escolar da Escola da Escolha. Ele 

é o seu eixo, sua centralidade e sua razão de existir (ICE, sd.), tomado como solução central 

proposta pelo ICE “para atribuir sentido e significado ao projeto escolar em resposta aos 

desafios advindos do mundo contemporâneo sob o ponto de vista da formação dos jovens” 

(ICE, sd.).  

O ICE transformando escolas em empresas  

Ao iniciar nossa pesquisa sobre o ICE nos deparamos com o livro intitulado “A 

juventude brasileira ganha uma nova escola de Ensino Médio: Pernambuco cria, experimenta 

e aprova” do empresário Marcos Magalhães, idealizador, diretor e principal vendedor da 

ideias do ICE.  

O texto é carregado de frases de impacto como por exemplo “Um presidiário custa ao 

contribuinte R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), por mês!” (MAGALHÃES, 2008, p. 13) 

fazendo o contraponto do investimento por cada aluno com o modelo do ICE: “investem-se 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por aluno a cada ano” (MAGALHÃES, 2008, p. 

                                                                                                                                                                                              
Joaquim Nabuco, Recife. Disponível em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/>. Acesso em: 
08/08/2019. 
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12).  Desse modo, nos chama a tenção a mensagem implícita nessa comparação, um 

estudante, em uma boa escola, é mais barato aos contribuintes do que um presidiário.  

Seguindo a lógica empresarial, o ICE busca garantias, inclusive jurídicas, para 

assegurar o bom funcionamento de sua ideologia dentro das escolas contempladas pelo 

modelo. Afirma Magalhães (2012, p 21) 

O setor privado, por meio do ICE, aporta uma filosofia de trabalho, uma proposta 
pedagógica, uma estratégia gerencial e de recursos para o cofinanciamento parcial 
de cada escola – denominada de Centro de Ensino Experimental. O estado, por sua 
vez, cria uma instituição, o PROCENTRO, para expandir a proposta e gerenciar as 
escolas. Para viabilizar o novo empreendimento e assegurar a sua sustentação em 
longo prazo, foram necessárias alterações de caráter legal e normativo. Isso garante 
não apenas segurança jurídica para a parceria e para os atores, mas dá uma base 
maior que permite a estabilidade e a continuidade do Programa com a mudança de 
governos. 

Do ponto de vista pedagógico, o ICE incentiva práticas como a EPV – Educação para 

Valores, o Protagonismo Juvenil, Empreendedorismo Juvenil, Associativismo Juvenil, 

Educação Geral e Certificação Profissional, a Cultura da Trabalhabilidade, etc. Nos chama 

bastante atenção a “Cultura da Trabalhabilidade”, que de acordo com Magalhães (2012, p. 21) 

visa “capacitar o jovem a compreender, inserir-se e atuar no novo mundo do trabalho, 

elaborando o plano de vida, plano de carreira e programa de ação para seu desenvolvimento 

acadêmico e profissional”. Desse modo, fica clara a intensão de formar o trabalhador 

competente para suprir as necessidades do mercado de trabalho. 

O ICE disponibiliza ainda um Manual Operacional intitulado Modelo de Gestão – 

Tecnologia Empresarial Socioeducacional (TESE) Uma Nova Escola para a Juventude 

Brasileira Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral5. Esse manual merece destaque por 

trazer explicitamente diretrizes da lógica gerencial a serem implantadas nas escolas. Já em sua 

introdução, destaca  

A gestão de uma escola em pouco difere da gestão de uma empresa. Na realidade, 
em muitos aspectos, a gestão de uma escola apresenta nuances de complexidade que 
não se encontram em muitas empresas. Assim sendo, nada mais lógico do que partir 
da experiência gerencial empresarial acumulada para desenvolver ferramentas de 
gestão escolar (MAGALHÃES, sd. p. 3).  

                                                             
5 Patrocinado pela Avina, Foi elaborado a partir dos conceitos do TEO - Tecnologia Empresarial Odebrecht, 
apresentado pelo consultor Jairo Machado, sistematizado por Ivaneide Pereira de Lima e contou com a 
colaboração da profa. Thereza Paes Barreto. 
*Fundación Avina é uma fundação latino-americana criada em 1994, enfocada em produzir transformações em 
grande escala para o desenvolvimento sustentável, através da construção de processos de colaboração entre 
atores de diferentes setores para impactar de forma positiva os Objetivos de Desesenvolvimento Sustentável. 
Disponível em: <http://www.avina.net/avina/pt/fundacion/>. 
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Tomando por base a Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO)6 foi organizada uma 

variante a ser utilizada no ambiente escolar, a Tecnologia Empresarial Socioeducacional 

(TESE). Todo o arcabouço teórico-metodológico que perpassa o referido manual vem do 

mundo empresarial. Destaca metas a serem cumpridas, avaliações constantes de resultados e 

desempenho, etc. O acompanhamento e avaliação “ocorrem simultaneamente e possibilitam 

verificar se as estratégias estão conduzindo aos resultados pretendidos. Os instrumentos mais 

eficazes são: a Educação pelo Trabalho e a Pedagogia da Presença” (MAGALHÃES, sd. p. 

12). 

O Manual Operacional citado, trata claramente de um modelo de empresa a que as 

escolas devem se adequar, mostrando conceitos e termos do mundo dos negócios como por 

exemplo produtividade e liquidez. Dá ainda diretrizes de ciclos de planejamentos e plano de 

ação e tem premissas como  

Protagonismo Juvenil – o jovem como partícipe em todas as ações da escola 
(problemas e soluções) e construtor do seu Projeto de Vida. Formação Continuada – 
educador em processo de aperfeiçoamento profissional e comprometido com seu 
autodesenvolvimento. Atitude Empresarial  – Centro voltado para o alcance dos 
objetivos e resultados pactuados, utilizando de forma competente as ferramentas de 
gestão, sobretudo a Pedagogia da Presença e a Educação pelo Trabalho. 
Corresponsabilidade – Parceiros públicos e privados comprometidos com a melhoria 
da qualidade do Ensino Médio. Replicabilidade – Viabilidade da proposta 
possibilitando a sua reprodução na rede pública estadual. (MAGALHÃES, sd. p. 21, 
grifo nosso). 

 Desse modo, vai ficando cada vez mais clara a intenção do ICE ao firmar parcerias 

com Estados e Municípios brasileiros. Não se trata apenas de estabelecer parcerias para a 

melhoria da educação no país. Trata-se de um investimento privado em escolas públicas com 

a intenção de implantar a lógica empresarial nas escolas da classe trabalhadora.  

A FORMAÇÃO DOS JOVENS NAS ECI DA PARAÍBA 

 A proposta do ICE é de escolas que funcionem em tempo integral. Ao falar do 

conceito de Educação integral, Magalhães afirma que este “é materializado pela presença de 

professores e alunos em horário integral (das 7h30 às 17 horas) no Centro, bem como pelo 

Projeto de Vida de cada aluno e pela ênfase no protagonismo e empreendedorismo”.  

                                                             
6 TEO – A Tecnologia Empresarial Odebrecht provê os fundamentos éticos, morais e conceituais para a 
condução dos negócios e a atuação de todos os integrantes da empresa Odebrecht Engenharia e Construção S.A. 
(MAGALHÃES, sd. p. 5). 
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O nosso estudo busca contrapor o conceito de “Integral” proposto pelas ECI-PB com o 

conceito de formação omnilateral defendida pelo filósofo italiano Antonio Gramsci (1891-

1937). 

Omnilateral é um termo derivado do latim, sua tradução literal significa “todos os 

lados ou dimensões”. Desse modo, educação omnilateral refere-se à educação ou formação do 

homem em todas as suas dimensões, levando em conta as condições subjetivas, objetivas e 

reais para seu completo desenvolvimento histórico. Tais dimensões envolvem a vida corpórea 

do indivíduo, bem como seu desenvolvimento intelectual, estético, cultural, educacional e 

psicossocial. Em suma, a educação omnilateral compreende não somente a educação mas 

também a emancipação do ser humano em todos os sentidos (FRIGOTTO, 2012, p. 267). 

O conceito de omnilateralidade refere-se a uma formação humana ampla, que depende 

da ruptura com a divisão social do trabalho, com as relações de estranhamento e alienação, 

com o antagonismo de classes, ou seja, com a sociabilidade burguesa. A formação omnilateral 

não fica restrita ao mundo do trabalho nem das instituições formais de educação, ela necessita 

fatalmente “das mediações que se realizam na totalidade do intercâmbio social não 

estranhado” (SOUSA JUNIOR, 2010, p. 84-85). A formação omnilateral necessita da 

existências de relações não alienadas entre o homem e a natureza. Assim 

A onilateralidade se mostra então como uma totalidade de determinações que só se 
efetivam numa sociabilidade livre, pois onilateralidade não é uma quantidade de 
informações técnicas e habilidades práticas referentes ao processo produtivo 
capitalista, mas uma totalidade de manifestações humanas cuja construção só se faz 
possível na totalidade das relações livres estabelecidas socialmente (SOUSA 
JUNIOR, 2010, p. 85). 

 A questão da educação aparece nos escritos de Gramsci como uma crítica a sua 

unilateralidade, vinculada restritivamente ao plano material objetivo nas relações sociais 

capitalistas estabelecidas na propriedade privada dos meios de produção e seus instrumentos, 

na divisão social do trabalho, bem como nos processos de expropriação e alienação que tais 

relações estabelecem, restringindo o livre e solidário desenvolvimento humano (FRIGOTTO, 

2012). Por outro lado, as análises nessa direção mostram a necessidade da superação deste 

modo de produção no plano das suas contradições.  

Assim, seria possível, mediante processos educativos, construir a personalidade e o 

caráter de um “homem novo”, processos esses pautados nos valores de justiça, cooperação, 

solidariedade e igualdade afetiva. A educação nesse sentido deve desenvolver conhecimentos 

que levam à qualificação e elevação da vida de cada ser humano.  
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Os fundamentos filosóficos e históricos do desenvolvimento omnilateral do ser 

humano e da educação ou da formação humana que a ele se vincula, na sua forma mais 

profunda e radical (que vai à raiz), são encontrados nas análises de Marx, Engels e de outros 

marxistas, especialmente Gramsci e Lukács.  

As possibilidades tanto do desenvolvimento humano omnilateral quanto da educação 

omnilateral encontram-se na batalha por um novo projeto de sociedade. Projeto este que tenha 

como objetivo libertar “o trabalho, o conhecimento, a ciência, a tecnologia, a cultura e as 

relações humanas” das amarras da sociedade capitalista, que sujeita todas as dimensões das 

relações sociais e de produção tais como, “educação, saúde, cultura, lazer, amor, afeto e, até 

mesmo, grande parte das crenças religiosas à lógica mercantil” (FRIGOTTO, 2012). 

Uma educação omnilateral na perspectiva gramsciana deve ser orientada de modo a 

libertar os homens do jugo do capital. Desse modo, a formação deve ser voltada para 

emancipação. Isso implica combater a educação fragmentada e unilateral, que se baseia na 

divisão do trabalho.  

No que se refere à educação formal, ou seja, escolar, a educação omnilateral vai na 

contramão tanto da educação básica quanto profissional, que estão não só acorrentadas, mas 

completamente subordinadas à fragmentação do processo de produção e sua visão 

unidimensional das necessidades do mercado capitalista. Segundo Frigotto (2012, p. 271). 

Ao longo do século XX, assumem papel central os herdeiros dos economistas 

filantropos a que se refere Marx, para os quais o significado da educação é adaptar a formação 

dos trabalhadores às mudanças na divisão do trabalho: uma formação fragmentada e 

plurifuncional ou polivalente, fundada numa concepção de conhecimento que analisa a 

realidade humana de forma atomizada e que a reduz ao aparente mascarado como a mesma se 

produz. 

Organismos internacionais tais como o Banco Mundial, a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (Bird), abrigam hoje os substitutos dos “economistas filantropos”, que 

determinam as reformas educacionais que concorrem para “formar trabalhadores funcionais 

ao capital” (FRIGOTTO, 2012). 

 No Estado da Paraíba, como foi acima explicitado, implantou-se o modelo de Escolas 

Cidadã Integral e Escola Cidadã Integral Técnica. A nosso ver, essa divisão da escola já 

demonstra a fragmentação da educação dos jovens, uma vez que se divide a formação em 

humanística e técnica deixando de dar, principalmente aos estudantes que optam pela 
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formação técnica, a base conceitual e material para a formação verdadeiramente 

integral/omnilateral dos jovens inseridos nessas escolas.  

CONCLUSÃO 

Ao firmar parceria com o ICE, o Estado da Paraíba transferiu para esse instituto a 

responsabilidade de desenvolver diretrizes e modelos para implantação nas escolas de ensino 

Médio do Estado. Isso deixa clara a desresponsabilozação do Estado frente as políticas 

públicas para a educação uma vez que o próprio ICE afirma que seu objetivo é transformar 

suas diretrizes em políticas públicas na área educacional nos estados parceiros.  

Destacamos sempre o termo “parceria” entre aspas por questionar se esse acordo é 

realmente parceria, pois entendemos que parceria implica troca, mas no caso a ser analisado, 

identificamos um contrato de prestação de serviços onde o governo do estado “cuida da 

destinação de recursos físicos e financeiros e o setor privado, por meio do ICE, contribui com 

a implantação das metodologias e tecnologias gerenciais” (AGENDAPARAÍBA.COM). 

Uma escola não é uma empresa. É lugar de aprendizado, enriquecimento intelectual, 

social, emocional e profissional, este no sentido ontológico de trabalho. Tratar escolas como 

empresas implica em uma lógica gerencial em que a produtividade é mais importante que a 

formação, em que as metas a serem cumpridas são mais relevantes do que a apropriação dos 

conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade e passados de geração para 

geração através da educação, seja ela informal ou escolar. 

Quando falamos de educação na concepção de Gramsci, estamos tratando de uma 

formação do homem como um todo, não só para trabalhar, mas para viver, sem esquecer da 

totalidade social em que esse homem vive.  Para Gramsci a formulação de uma proposta para 

a educação que integre um programa político em direção à igualdade social é referência para a 

crítica às desigualdades produzidas pelo sistema capitalista e que se exprimem nas diversas 

instâncias da sociedade e da cultura, como também na escola. Refere-se à luta pela unificação 

do ser humano como possibilidade de realização, como devir. (DORE, 2006). 
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GT9 – Estado e Políticas Educacionais 

 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO HUMANA DA FUNDAÇÃO 

BRADESCO NO CAPITAL-IMPERIALISMO (2016-2017) 

 

Sânia Nayara da Costa Ferreira1 
 

 

Resumo 

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

                                                           
1
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profissional da Fundação Bradesco, no cenário do capital-imperialismo, aponta para uma 
formação da classe trabalhadora para o trabalho simples, por meio de cursos aligeirados e 
fragmentados.  
 
Palavras-chave: Políticas de Educação Profissional no Brasil. Trabalho-Educação. Bradesco. 

 

Notas sobre Estado ampliado como ferramenta metodológica 

Na teoria do Estado Ampliado, o Estado comporta dois grandes planos: a sociedade 

política e a sociedade civil. É importante ressaltar ainda que a apresentação, em separado, das 

sociedades política e civil se faz somente por finalidades puramente analíticas, pois ambas 

constituem, na realidade, uma unidade dialética. E, no plano real, ambas integram a noção de 

totalidade, indissociável e orgânica. 

O Estado em seu sentido restrito (sociedade política) é constituído pelas agências 

governamentais incumbidas da administração, do exercício da coerção. A sociedade civil se 

liga ao âmbito das relações sociais de produção, por meio de seus intelectuais que se 

organizam na arena da direção geral e do comando sobre o conjunto da vida social por 

mediação do Estado. Aqui, nada melhor que dar a palavra ao próprio Gramsci: 

Por enquanto, podem-se fixar dois grandes “planos” superestruturais: o que pode 
ser chamado de “sociedade civil” (isto é, o conjunto dos organismos designados 
vulgarmente como “privados”) e o da “sociedade política ou Estado”, planos que 
correspondem, respectivamente, à função de “hegemonia” que o grupo 
dominante exerce em toda a sociedade e àquela de “domínio direto” ou de 
comando, que se expressa no Estado e no governo “jurídico”. Estas funções são 
precisamente organizativas e conectivas. Os intelectuais são os “prepostos” do 
grupo dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e 
do governo político (GRAMSCI, 2006, p. 21-22). 

O avanço para a compreensão da “nova determinação do Estado” está no conceito de 

sociedade civil que é recriado por Gramsci, em que “retoma elementos precedentes, o faz de 

maneira radicalmente modificada”, afastando-se da visão liberal de Hobbes. Para isto, 

interrogou-se triplamente: de um lado, “como se organiza e se exerce a dominação de classes 

nos países de capitalismo desenvolvido”; em seguida, “sob que condições os setores 

subalternos (dominados, explorados) empreendem suas lutas de forma a direcioná-las para a 

superação do capitalismo” e finalmente, ao reaproximar sua “reflexão sobre o Estado das 

formas da organização social, num projeto político que almeja a uma eticidade (que não se 

limita à moral)” (FONTES, 2010, p. 132, grifo no original). 
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Posto isto, a sociedade civil para Gramsci é um 

duplo espaço de luta de classes, intra e entreclasses, através de organizações nas 
quais se formulam e moldam as vontades e a partir das quais as formas de 
dominação se irradiam como práticas e como convencimento. (ibid., p. 136). 

Ou seja, é na arena da luta de classes, por meio dos aparelhos privados de hegemonia, 

que têm por função a construção/condução do consenso, em direção à ocupação de instâncias 

estatais. Em sentido inverso, a coerção, exercida pelo Estado, por meio da legislação, em 

direção ao fortalecimento e à consolidação da direção imposta pelas frações de classe 

dominantes através da sociedade civil. (GRAMSCI, 2017). 

A hegemonia de uma classe se constitui a partir do consenso e de coerção da relação 

entre sociedade civil e sociedade política. E de acordo com o momento histórico, os níveis de 

consenso e de coerção variam. Assim, o Estado, no sentido restrito, na sociedade capitalista 

contribui fortemente para o exercício da coerção sobre os que não consentem e, corresponde 

ao domínio direto de comando. Nesse sentido, o Estado ampliado em Gramsci, segundo 

Mendonça (2014), 

não é apenas um sofisticado conceito, mas também uma utilíssima ferramenta 
metodológica, posto conter, em sua elaboração, os passos de um itinerário de 
pesquisa destinado à análise da constituição/transformações sofridas pelo Estado 
(ibid., p. 38).  

A respeito dessa metodologia de pesquisa, a autora sugere: 
 

Cabe ao pesquisador verificar quem são os atores que integram esses sujeitos 
coletivos organizados, a que classe ou fração de classe estão organicamente 
vinculados e, sobretudo, o que estão disputando junto a cada um dos organismos 
do Estado restrito, sem jamais obscurecer que Sociedade Civil e Sociedade 
Politica encontram-se em permanente interrelação. Pensar o Estado significa, 
portanto, verificar, a cada momento histórico, que eixo central organiza e 
articula a Sociedade Civil enquanto matriz produtiva e, ao mesmo tempo, como 
essas formas de organização da Sociedade Civil articulam-se no e pelo Estado 
restrito, através de análise de seus agentes e práticas. (MENDONÇA, S/D). 

Dessa forma, a teoria de Estado ampliado em Gramsci fornece um caminho de 

investigação que aponta as formas como se constroem socialmente as vontades coletivas e 

como elas se organização no bojo da luta de classes. 

Capital-imperialismo e suas induções nas políticas públicas de educação 

Tendo como ponto de partida o estudo sobre imperialismo em Lenin, Virgínia Fontes 

(2010) busca entender as mudanças ocorridas a partir do pós Segunda Guerra Mundial na 

sociedade capitalista, “procurando identificar algumas das modificações cruciais que nos 

experimentou quase cem anos que nos separam de Lenin”. Analisa o “percurso, expansão e 
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transformações do imperialismo”, na qual alcança âmbitos nacionais e internacionais que 

“tenderia a estabelecer formas sociais similares nos demais países imperialistas, porém, 

jamais idênticas, de dominação política, ideológica e até mesmo cultural” (ibid., p. 148). 

Nesse sentido, a autora amplia a análise deste movimento e define a atual fase do 

desenvolvimento capitalista de capital-imperialismo, isto é: 

Falar, pois, de capital-imperialismo, é falar da expansão de uma forma de 
capitalismo, já impregnada de imperialismo, mas nascida sob o fantasma 
atômico e a Guerra Fria. Ela exacerbou a concentração concorrente de capitais, 
mas tendencialmente consorciando-os. Derivada do imperialismo, no capital-
imperialismo a dominação interna do capital necessita e se complementa por sua 
expansão externa, não apenas de forma mercantil, ou através de exportações de 
bens ou de capitais, mas também impulsionando expropriações de populações 
inteiras das suas condições de produção (terra), de direitos e de suas próprias 
condições de existência ambiental e biológica. (FONTES, 2010, p. 149). 

Nesse sentido, tomamos como pressuposto a teoria de capital-imperialismo, por 

consideramos um conceito com forte valor explicativo, por propor uma análise articulada 

entre o social e a vida econômica, sem perder de vista a lógica permanente e expansionista de 

valorização do capital. 

Fontes (2010) elucida que o capital-imperialismo tem três características constitutivas: 

“o predomínio do capital monetário (portador de juros)”, a “dominação da pura propriedade 

capitalista” e seu “impulso avassaladoramente expropriador” (ibid., p. 146), que estão 

intimamente imbricadas no processo de apropriação, expansão, expropriação para a 

valorização de mais-valor. 

Esse movimento do capital-imperialismo impõe à sociedade “a exigência de que toda a 

consciência se resuma a expandi-lo, de forma cooperativa, ou “proativamente””, isto é, o 

desenvolvimento do capital em sua forma atual por meio do “encapsulamento nacional das 

massas trabalhadoras, lança praticamente toda a humanidade na socialização do processo 

produtivo e/ou de circulação de mercadorias, somando às desigualdades precedentes novas 

modalidades”. Por outro lado, limita a “democracia a um modelo censitário autocrático, 

similar a assembleias de acionistas, compondo um padrão bifurcado de atuação política, 

altamente internacionalizado para o capital e fortemente fragmentado para o trabalho” (ibid., 

p. 17 e 149). 

Esta necessidade imperativa de exacerbação e concentração de capitais promove um 

“entrelaçamento pornográfico” (FONTES, 2010), isto é, a nova escala de propriedade dos 

recursos sociais de produção e expropriação, converte todo o “conjunto da vida social, que 

atravessam o universo das empresas, o mundo do trabalho, a forma da organização política, a 
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dinâmica da produção científica, a cultura; enfim, o conjunto da sociabilidade” (idem, p.146) 

em mercadoria. 

No caso do Brasil, o capital-imperialista assume forma e conteúdo peculiares, visto 

por ser hoje, o país, “detentor de condições fundamentais para constituir um polo integrado 

subalternamente ao capital-imperialismo” (RUMMERT; ALGEBAILE; VENTURA, 2013, 

p.720), entre as quais, segundo Fontes (2010), se destacam: 

um ciclo avançado de industrialização e monopolização do capital, com a existência 
dos diferentes setores econômicos complexamente entrelaçados; um Estado 
plasticamente adaptado ao fulcro central da acumulação de capitais e com razoável 
autonomia diante das pressões emanadas por capitalistas singulares ou por um único 
setor econômico, capaz de garantir a manutenção complexa da acumulação 
expandida através de uma atuação externa consequente; formas razoavelmente 
estáveis de contenção das reivindicações igualitárias populares (idem, p. 307). 

Nesse cenário, a educação desempenha papel fundamental no complexo de 

estratégias de controle social do capital-imperialismo subalterno como: políticas de redução 

da pobreza; a multiplicação dos aparelhos privados de hegemonia; programas sociais. 

Principalmente, a partir de 1990, com a abertura de novas fronteiras para expansão das 

condições de reprodução ampliada. Assim, o capital-imperialismo, nas duas últimas décadas, 

vem se caracterizando por conjugar, “a ênfase na educação como solução individual para a 

precarização da vida e para o intensificado processo de destituição de direitos” e para “a 

captura de movimentos (sociais e sindicais) de organização dos trabalhadores, visando a 

torná-los co-partícipes de sua própria condição de expropriação” (RUMMERT; 

ALGEBAILE; VENTURA, 2013, p. 720). Para isso, o capital-imperialismo se vale da 

“conversão mercantil-filantrópica”, que avança “doravante para um empresariamento direto 

de setores populares” e tempos depois convertido em “responsabilidade social empresarial” e 

pelas “políticas de alívio por gotejamento” (FONTES, 2010). 
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Augusto Lacerda2 
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Resumo 
 
Esta pesquisa aborda a relação entre o Estado, as políticas educacionais e a democratização do 
acesso à universidade pública. O objeto de pesquisa é o perfil socioeconômico dos estudantes 
ingressantes no ano de 2019, no curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, 
no campus Umuarama. Tem como objetivo contribuir para o debate sobre os limites e as 
possibilidades da democratização do acesso à universidade pública na sociedade brasileira. 
Busca descobrir as causas sociais que explicam a origem social de classe média dos 
estudantes do curso de Medicina e a menor representatividade do proletariado entre estes. Nos 
últimos anos, diversas políticas educacionais foram implementadas com o objetivo de 
democratizar o acesso à universidade. Sendo assim, é fundamental uma maior compreensão 
sobre os limites de se atingir este objetivo.  A pesquisa se justifica por contribuir para uma 
melhor compreensão sobre o papel da Universidade na reprodução da estrutura social de 
classes. Além disso, questiona a ideologia da meritocracia, predominante na concepção do 
senso comum, que legitima a hierarquia social de classes com base na justificativa do mérito 
pessoal. As principais referências teóricas utilizadas são obras de autores marxistas como Os 
Aparelhos Ideológicos de Estado de Louis Althusser (1989); Poder Político e Classes Sociais 
de Nicos Poulantzas (1977); República do Capital (1991), Estado e Democracia: ensaios 
teóricos (1998) e Classe Média e a Escola Capitalista (2005) de Décio Saes e A História Da 
Educação Brasileira de Paulo Ghiraldelli Jr. (2008). Na primeira obra é verificada a relação 
do Estado com a escola e a função ideológica desta na sociedade capitalista. Na segunda é 
analisada a relação do poder político com as diversas classes sociais e frações destas. Nos 
textos de Saes serão analisados a relação da república brasileira com as frações da classe 
burguesa e as causas sociais que impedem o acesso do proletariado à universidade. Na obra de 
Ghiraldelli Jr. (2008) foi estudada a relação conflituosa entre o desenvolvimento do Estado e a 
democratização da escola no Brasil até a nova república. A pesquisa foi feita através de uma 
revisão bibliográfica sobre o tema. Também são usados dados empíricos que possam retratar

                                                             
1 Este artigo faz parte do avanço da pesquisa de dissertação de mestrado no Programa de Pós-graduação em 
Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia (PPGCS/UFU) de Augusto Flávio Esteves Lacerda, sob 
orientação do Prof. Dr. Aldo Duran Gil, cujo título provisório é A democratização do acesso à universidade 
pública: o perfil socioeconômico dos estudantes de Medicina da UFU (2019). 

2 Graduado em Ciências Sociais pela UFU (2010), Mestrando em Ciências Sociais pela UFU (2018-), Membro 
do Grupo de Pesquisa Estado e Capitalismo na América Latina e Membro do Núcleo de Estudos Marxistas sobre 
América Latina (NEMARX-AL), e-mail: augustofel_socio@hotmail.com 

3 Doutor em Ciências Sociais pela UNICAMP (2003) e Pós-Doutor em Sociologia pela USP (2015), Professor 
Associado III do Instituto de Ciências Sociais (INCIS) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), integrante 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS/UFU), Coordenador do Grupo de Pesquisa Estado 
e Capitalismo na América Latina e Coordenador do Núcleo de Estudos Marxistas sobre América Latina 
(NEMARX-AL), e-mail: aduran@ufu.br e adurang@yahoo.com   
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 o perfil socioeconômico destes estudantes e as desigualdades socioeconômicas da sociedade 
brasileira. A pesquisa demonstra que é quase impossível às classes sociais mais 
desfavorecidas o acesso ao curso de Medicina na UFU.  A conclusão é que as possibilidades 
de democratização do acesso ao curso de Medicina na UFU são severamente limitadas pelo 
modo de produção capitalista no Brasil.  

 
Palavras chave: Estado. Políticas educacionais. Democratização do acesso à universidade. 

 

1 - Introdução 

Principalmente a partir de 2012, tem se observado profundas modificações no perfil 

socioeconômico dos graduandos das Universidades Públicas Federais. Estas mudanças estão 

relacionadas com uma maior democratização do acesso à universidade pública, causadas, em 

larga medida, pelas políticas educacionais implementadas pelo Estado4. 

A V Pesquisa Nacional de Perfil dos Graduandos das Instituições Federais de Ensino 

Superior5, divulgada pela Associação Nacional dos Dirigentes dos Institutos Federais de 

Ensino, demonstra que, a partir da lei de cotas 12.711/20126, houve uma maior 

democratização do acesso ao ensino superior. Se observa um aumento expressivo na 

representação das classes sociais mais desfavorecidas nas instituições federais de ensino. Um 

dado que comprova esta afirmação é o aumento expressivo da representatividade nestes 

institutos das minorias étnicas e raciais que estudaram em escolas públicas e daqueles 

estudantes que auferem até um salário mínimo e meio de renda. 

Segundo a pesquisa supramencionada, realizada entre fevereiro e junho de 2018, 

64,7% dos universitários estudaram o ensino médio em escolas públicas e 70,2% dos 

universitários brasileiros possuem uma renda per capita de até um salário mínimo e meio. Em 

relação a renda per capita, em 1996, apenas 44,3% dos universitários possuíam renda inferior 

a 1 salário e meio. Em 2014 houve um salto qualitativo para 66,2% e no ano de 2018 este 

percentual aumentou para 70,2% dos universitários. 

O perfil dos graduandos da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) está consoante 

com a média nacional das outras universidades. Do total de universitários, 63,2 % destes 

                                                             
4 Nesta pesquisa será considerada como referência a lei de cotas 12.711/2012. 
5 www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2019/05/V-Pesquisa-do-Perfil-Socioeconômico-dos-Estudantes-de-
Graduação-das-Universidades-Federais-1.pdf. 
6 http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html. 
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estudaram o ensino médio em escolas públicas e 64,4% deles possuem renda per capita até 1 

salário mínimo e meio. 

Ao considerar estes dados, porém, não é possível afirmar que a democratização da 

universidade pública pode ser concretizada, pois, segundo a pesquisa, os setores mais pobres e 

miseráveis da população não conseguem, de modo geral, concluir o ensino médio. As 

enormes desigualdades sociais na sociedade brasileira são os principais obstáculos a 

democratização do acesso à universidade, que não podem ser corrigidas apenas mediante as 

políticas educacionais do Estado. 

O obstáculo a democratização do acesso à universidade é, com relativa frequência, 

ainda maior naqueles cursos nos quais a valorização no mercado de trabalho é maior. Por 

questões metodológicas, neste artigo analisamos o perfil socioeconômico dos graduandos de 

Medicina das universidades federais brasileiras, no ano de 2016. Este curso é um dos mais 

valorizados no mercado de trabalho7 e o mais concorrido nos processos seletivos do ENEM e 

do Vestibular. 

Os dados do INEP (2016), retirados do ENADE (2016), apontam para a sub-

representação da classe operária em geral no curso de Medicina nas universidades federais. 

Do total, 86% dos estudantes do curso de Medicina estão na faixa de renda familiar acima de 

3 salários mínimos. Em relação ao grau de escolarização, 85,9 % dos pais e 91,8% das mães 

dos graduandos concluíram o ensino médio8. 

A conclusão que se chega a partir do relatório do INEP é que a escola e a universidade 

têm um importante papel na reprodução das desigualdades sociais. Apesar das mudanças no 

sistema de ensino no sentido de uma maior democratização no seu acesso (principalmente nos 

últimos anos), os dados empíricos confirmam que, no caso particular dos estudantes de 

graduação dos cursos de Medicina, predomina um perfil socioeconômico de classe média. 

A análise sociológica do perfil socioeconômico dos graduandos do curso de Medicina 

demonstra que a democratização do acesso à universidade é muito difícil nos limites 

determinados pelo modo de produção capitalista. 

As causas sociais que explicam a exclusão das classes sociais mais desfavorecidas do 

acesso à universidade não são apenas estruturais, mas também históricas. O desenvolvimento 

singular do modo de produção capitalista no Brasil dificulta a democratização do ensino. 

                                                             
7 http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=18829 

8 http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/relatorio_sintese/2016/medicina.pdf 
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O modo de produção capitalista no Brasil é, portanto, a principal causa social que 

explica o perfil socioeconômico predominantemente de classe média no curso de Medicina na 

UFU. A partir desta constatação, este trabalho buscou compreender a interação complexa 

entre a estrutura econômica, política e ideológica na sociedade brasileira. De forma mais 

específica, examinamos a relação entre os processos políticos no Estado com as diversas 

classes sociais e o papel econômico, político e ideológico desempenhado pelo sistema escolar. 

 

2 - Modo de produção capitalista e as desigualdades frente ao sistema de ensino 

Segundo dados do IBGE de 2019, o desemprego atingiu cerca de 13,2 milhões de 

pessoas no Brasil no trimestre encerrado em abril9. Neste mesmo período, cerca de 28,4 

milhões de pessoas tem a sua força de trabalho subutilizada e 4,9 milhões de pessoas estão 

desalentadas10. Não se trata de um problema apenas conjuntural, mas estrutural, pois o 

problema persiste, em níveis variados, em toda a história do capitalismo brasileiro. 

Karl Marx (1857) demonstra que o capitalismo reproduz uma reserva de mão-de-obra 

e exclui do mercado de trabalho potenciais produtores. Sem a reserva de mão-de-obra não há 

valorização do capital, que depende de níveis salarias a níveis de subsistência para grande 

parcela da classe trabalhadora. 

Um outro fator de desigualdade social no capitalismo é a alta exploração da força de 

trabalho. Uma grande parcela da população necessita vender sua força de trabalho, que pode 

ser explorada pelo capital por uma jornada de até 44 horas semanais11. As longas jornadas de 

trabalho são obstáculos para o acesso universal ao sistema de ensino, pois não possibilita ao 

trabalhador um período de tempo livre para os estudos. 

Outra característica fundamental da exploração do trabalho pelo capital é o fato dele 

ser alienado. Como Marx (1857) analisou, no capitalismo o trabalhador não possui controle 

                                                             
9 https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2019/05/31/desemprego-pnad-continua-
ibge.htm 

10 pessoas desalentadas: pessoas fora da força de trabalho na semana de referência que estavam disponíveis para 
assumir um trabalho na semana de referência, mas não tomaram providência para conseguir trabalho no período 
de referência de 30 dias por não ter conseguido trabalho adequado, não ter experiência profissional ou 
qualificação, não haver trabalho na localidade em que residia ou não conseguir trabalho por ser considerado 
muito jovem ou muito idoso. 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Trimes
tral/Novos_Indicadores_Sobre_a_Forca_de_Trabalho/pnadc_201201_201801_trimestre_novos_indicadores.pdf 

11 http://direito-trabalhista.info/direitos-do-trabalhador/jornada-de-trabalho.html 
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sobre o trabalho, ou seja, pode ser explorado com o máximo de intensidade pelo capital. 

Ademais, não tem identificação com ele e com os seus produtos. Sendo assim, o capital retira 

do trabalhador a sua energia física ou psíquica para uma atividade produtiva do seu interesse. 

Todavia, Marx (1857) demonstra que a pobreza e a miséria são inerentes a este modo de 

produção. Existe no capitalismo uma tendência crescente de pauperização da classe 

trabalhadora e de exclusão de grande parte da população do mercado de trabalho. Em 2017, 

15,2 milhões de pessoas estavam num estado de extrema pobreza no Brasil 

2.1 - O sistema de ensino e a reprodução da força de trabalho 

Segundo a concepção materialista da história toda formação social para existir precisa 

reproduzir as suas condições sociais de produção, ou seja, as forças produtivas mais as 

relações de produção. Qualquer organização social deve, portanto, reproduzir os meios de 

produção, a força de trabalho e as relações sociais de produção. (MARX, 1845) 

No modo de produção capitalista, a reprodução da força de trabalho é assegurada 

mediante um salário. Mas a reprodução das condições materiais de existência da força de 

trabalho não basta para a sua própria reprodução enquanto força de trabalho. A reprodução do 

modo de produção capitalista necessita da reprodução de uma mão de obra “competente”, 

com qualificações variadas. Esta exigência provém da divisão social e técnica do trabalho, nos 

seus diferentes tipos de cargos e funções. (ALTHUSSER, 1989) 

Louis Althusser (1989) observa que a qualificação da força de trabalho no capitalismo 

não ocorre no âmbito da produção. A escola, segundo o autor, é a principal instituição com 

este propósito. O autor questiona o que se aprende nas escolas: 

 

É possível chegar-se a um ponto mais ou menos avançado nos estudos, porém de 
qualquer maneira aprende-se a ler, escrever, e contar, ou seja, algumas técnicas, e 
outras coisas também, inclusive elementos (que podem ser rudimentares ou ao 
contrário aprofundados) de “cultura científica” ou “literária” diretamente utilizáveis 
nos diferentes postos da produção (uma instrução para os operários, uma outra para 
os técnicos, uma terceira para os engenheiros, uma última para os quadros 
superiores, etc...). Aprende-se o “know-how”.  (ALTHUSSER, 1989, pp. 57-58) 
 
 

Nesta perspectiva, o aprendizado das técnicas e dos conhecimentos necessários para o 

exercício de alguma função dentro da divisão social do trabalho não são suficientes para a 

reprodução das condições de produção. São também igualmente necessárias as “regras do 

bom comportamento”. O aprendizado das regras morais e de consciência cívica e profissional 

e a sua submissão a elas são fundamentais para a reprodução de uma força de trabalho que 

seja útil ao modo de produção estabelecido. (ALTHUSSER, 1989) 
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Através da escola e dos agentes da exploração e repressão o proletariado é submetido a 

ideologia dominante. A classe dominante também garante seu predomínio “pela palavra”. 

(ALTHUSSER, 1989). Segundo Althusser: 

 
A reprodução da força de trabalho evidencia, como condição sine qua non, não 
somente a reprodução de sua “qualificação”, mas também a reprodução de sua 
submissão à ideologia dominante, ou da “prática” desta ideologia, devendo ficar 
claro que não basta dizer: “não somente, mas também”, pois a reprodução da 
qualificação da força de trabalho se assegura em e sob as formas de submissão 
ideológica. (1985, p. 59) 

 

A partir desta ideia é possível então reconhecer uma nova realidade igualmente 

necessária para a reprodução das condições sociais de produção: a ideologia. Deste modo se 

faz necessário analisar não apenas a reprodução das condições de produção como também a 

reprodução das relações sociais de produção. (ALTHUSSER, 1989)  

 

2.2 - O Estado e a luta de classes 

 Segundo Marx, a reprodução de relações conflituosas na sociedade capitalista 

necessita da existência de uma máquina repressiva e administrativa: o aparelho de Estado. 

Este tem a função de reprimir e censurar qualquer insubordinação dos trabalhadores em 

relação a ordem estabelecida. Através do Estado a classe dominante consegue por meio de 

práticas jurídicas e administrativas salvaguardar seus interesses ao fazer uso da política, dos 

tribunais, da prisão, da polícia etc. O Estado é um produto histórico da luta de classes e possui 

a função essencial de estar a serviço da classe burguesa e de seus aliados. (ALTHUSSER, 

1989) 

 A superestrutura jurídico-política (= Estado), é, portanto, uma instância privilegiada na 

qual ocorrem as lutas políticas de classe. O motivo é a sua “função particular de constituir o 

fator de coesão dos níveis de uma formação social” e por ser o “fator regulador do seu 

equilíbrio global enquanto sistema. (POULANTZAS, 1977, p. 42) 

 Levando em consideração a distinção entre o poder do Estado e o aparelho do Estado é 

possível teorizar, num grau de complexidade maior, sobre o seu modo de atuação, que pode 

assumir várias formas em cada conjuntura histórico-política. Na sociedade burguesa, o poder 

de Estado pode ser exercido predominantemente pela fração dominante da classe burguesa, 

por alianças entre frações desta classe, ou até mesmo mediante uma aliança entre classes. 

(ALTHUSSER, 1989). A reprodução das relações de produção não depende, no entanto, 

apenas do seu aparelho jurídico-administrativo. Esta reprodução só é possível por meio dos 
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seus aparelhos ideológicos. Conforme o autor, dentre estes aparelhos, se destaca o aparelho 

escolar. (ALTHUSSER, 1989) 

  

2.3 - A escola enquanto aparelho ideológico de Estado 

 O que distingue o aparelho ideológico do aparelho jurídico-político do estado é que o 

primeiro se caracteriza pela imposição ideológica da classe burguesa, enquanto que a natureza 

do segundo está na possibilidade de uso da violência como forma de repressão a qualquer 

oposição aos interesses da classe dominante. A obediência a ordem ideológica do Estado 

perdura pois sempre existe a possibilidade do uso da coação física nos casos de desobediência 

as leis e aos atos administrativos do Estado. (ALTHUSSER, 1989) 

 Para que o Estado cumpra a sua função de reproduzir as relações sociais de produção, 

é fundamental que os valores da classe burguesa sejam assimilados pela sociedade. Para 

atingir este objetivo, o Estado se apresenta a sociedade como uma instituição imparcial, que 

representa o interesse da coletividade. É a partir da sua formação que a distinção entre direito 

público e privado começa a existir, o que garante, dessa forma, a propriedade privada dos 

meios de produção como sendo do interesse da coletividade. (ALTHUSSER, 1989) 

 Portanto, “nenhuma classe pode, de forma duradoura, deter o poder do Estado sem 

exercer ao mesmo tempo sua hegemonia sobre e nos aparelhos ideológicos do Estado” 

(ALTHUSSER, 1989, pp. 71). Por esta razão, o poder sobre esses aparelhos e também em seu 

interior, são também motivos de disputas políticas, de luta de classes. 

 

2.4 - Estado, classes sociais e a democratização do ensino no Brasil a partir do século XX 

 Ao comparar com outros países capitalistas, o desenvolvimento do capitalismo no 

Brasil ficou mais distante de superar a estrutura tradicional de produção. Deste modo, os 

interesses econômicos e políticos das oligarquias agroexportadoras sempre obstaculizaram a 

democratização do ensino no Brasil desde o final do século XIX. (GHIRALDELLI JR., 2008) 

 A burguesia industrial e o capital bancário e comercial também nunca tiveram 

interesse na democratização do ensino devido aos riscos políticos da escola pública poder 

transmitir conhecimentos para além do mínimo necessário ao trabalho nas indústrias. (SAES, 

2005) 

 A igreja católica, enquanto aparelho ideológico ligado aos interesses da classe 

dominante, de modo geral sempre atuou no sentido de impedir a democratização do ensino, 
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pois sempre persistiu o temor de uma possível secularização da sociedade. (GHIRALDELLI 

JR., 2008) 

 Os trabalhadores urbanos que se organizavam para reivindicar seus direitos de 

cidadania, não pensavam, no início do século XX, ser a escola pública um instrumento 

importante de emancipação social. A escola, para muitos destes trabalhadores, era mais um 

instrumento da classe dominante para oprimir com mais eficácia o proletariado. 

(GHIRALDELLI JR., 2008) 

 Para o grupo dos trabalhadores rurais não existiam condições materiais de vida que 

possibilitassem sua libertação do controle político exercido pelos latifundiários e das formas 

arcaicas de pensamento religioso, principalmente o catolicismo. Deste modo, este grupo teve 

uma participação insignificante na luta pela democratização do ensino. (GHIRALDELLI JR., 

2008) 

 O grupo social que foi protagonista para a democratização da escola foi, portanto, a 

classe média. Apenas esta classe tinha interesse concreto na democratização do sistema 

público de ensino. Por meio da escola, é possível aos membros deste grupo permanecerem em 

suas posições de classe, ou, então, se ascenderem socialmente. (SAES, 2008) 

 Na história da educação no Brasil é possível identificar padrões importantes nas 

relações entre o desenvolvimento do capitalismo, as formas de Estado e a escola. O fenômeno 

da democratização do ensino somente pode ser compreendido na sua relação com o contexto 

socioeconômico da luta de classes e o poder político. A democratização da escola (e da 

universidade) está ligada a uma maior democratização do poder político, bem como ao 

contexto da luta de classes no capitalismo brasileiro. (GHIRALDELLI JR., 2008) 

 

2.5 - A luta de classes e as mudanças no aparelho ideológico escolar 

 No Brasil, a democratização do acesso ao sistema de ensino público teve respaldo na 

constituição federal brasileira de 1988. Tendo em vista a concretização deste direito, através 

de diversas ações do Estado e de movimentos sociais, teve o intuito de promover a 

democratização do ensino. Desde a legislação de 1988, passaram mais de três décadas e é 

possível questionar: O Estado brasileiro conseguiu democratizar o sistema de ensino? 

  Uma dessas ações do Estado foi a criação do Exame Nacional do Ensino Médio 

(1998), que tem como um dos objetivos iniciais, contribuir para democratização do sistema de 
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ensino12. Mas, mesmo com uma série de ações do poder público para democratizar o ensino, 

como o PROUNI (Programa Universidade para Todos) e a lei de cotas para minorias étnicas e 

sociais, ainda parece persistir grandes desigualdades sociais frente ao sistema de ensino13. 

 Uma das principais iniciativas do poder governamental para equalizar as 

oportunidades de acesso ao ensino superior foi a criação da lei de cotas nº 12.711/2012 que 

“garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 

institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente do 

ensino médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos”, conforme o 

Ministério da Educação14. 

 Shwartzman (2016) avalia um cruzamento de dados obtidos mediante os resultados do 

ENEM e sustenta que o exame longe de garantir a igualdade de oportunidades no acesso ao 

ensino superior, tem, na verdade, contribuído para a reprodução das desigualdades sociais. Ele 

constatou que a instituição escolar e a condição socioeconômica, incluindo o grau de 

escolarização do grupo familiar, exercem influência nos resultados obtidos pelos alunos no 

exame. Segundo o autor 

 

A chance de um candidato conseguir uma vaga em uma universidade federal por 
meio do Enem é menor que 4%. O Enem é um jogo de cartas marcadas, em que o 
resultado é sabido de antemão. Deixando de lado as diferenças individuais, ele 
depende fortemente de dois fatores: o nível socioeconômico da família do estudante 
e se ele vem de um instituto federal, escola pública ou escola privada. As notas de 
corte, ou seja, o mínimo de pontos necessários para entrar em uma universidade 
federal, vão de 550 a 600 para cursos de baixa demanda, como pedagogia e serviço 
social, a 700 ou mais para cursos de alta demanda, como medicina e odontologia. 
(SHWARTZMAN, 2016, pp. 80) 
 

Os dados empíricos acima demonstram que ainda persiste grandes desigualdades 

sociais perante a escola, apesar do reforço da ideologia da meritocracia promovida pelas 

políticas públicas de maior acesso à universidade pública. 

 

 

                                                             
12 http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/418-enem-946573306/31151-a-segunda-maior-prova-de-acesso-ao-
ensino-superior-do-mundo 
13 “Resultados do ENEM 2005: análise do perfil socioeconômico e do desempenho dos participantes.” (INEP, 
2005). 
14 http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html 
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2.6 - O mito da Escola Única e as causas dos impedimentos à universalidade do sistema 

de ensino para Décio Saes 

De acordo com a Constituição Federal brasileira de 1988, o direito universal de acesso 

ao sistema escolar é dever do Estado. É um dos serviços básicos do poder público para o 

desenvolvimento político, econômico e cultural da sociedade. Um dos objetivos do sistema 

educacional brasileiro é ter um papel importante na redução das desigualdades sociais e 

oferecer melhores condições de vida para a população. 

O que está previsto na Constituição Federal corresponde ao pensamento hegemônico, 

de que todos podem através da educação, melhorar as suas condições de vida, já que todos 

possuem o direito de serem matriculados nas escolas públicas. Sendo assim, há uma 

concepção geral de que a maioria dos indivíduos, podem, por meio de critérios racionais, do 

mérito e do esforço, melhorar ou manter as suas condições de vida. Os fracassos em atender 

as exigências do sistema educacional são explicados pelos mesmos critérios, 

individualizando-se a culpa do fracasso escolar. 

Ao analisar a relação da escola pública com a sociedade capitalista, Saes (2008) afirma 

que, neste modelo de sociedade, a ideia de escola única, de acesso universal e igualitário para 

todos é um mito. Ele se baseia nos estudos de Bourdieu e Passeron (1970), para reforçar seu 

argumento de que as trajetórias escolares das diferentes classes sociais são de tipos distintos. 

A maioria das trajetórias escolares mais longas (curso superior e pós-graduação) são 

destinadas para a classe média e as mais curtas são direcionadas, predominantemente, para as 

classes trabalhadoras (trabalhadores manuais). Segundo Saes: 

 

(…) nos níveis do ensino fundamental e do ensino médio, o sistema de educação 
pública é altamente preponderante, a ponto de, em 2003 (segundo dados de uma 
pesquisa da Unesco), a Escola Pública oferecer, no Brasil, 87% das matrículas do 
ensino médio. Portanto, sendo o sistema de educação pública amplamente 
predominante no nível fundamental e no médio, pode-se concluir que o padrão de 
funcionamento da Escola Pública é responsável pela reprodução, no Brasil, de uma 
pirâmide educacional que reserva uma trajetória escolar curta à maioria social e uma 
trajetória escolar longa à minoria social. (pp. 167) 

 
Esta constatação parte da observação de que nas universidades públicas existem uma 

sub-representação das classes trabalhadoras em relação aos estudantes de classe média. Estes 

cursam, muitas vezes, em escolas particulares, que, com frequência, possuem uma qualidade 

superior de ensino em relação as escolas públicas. 
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Apesar de mais da metade das vagas de muitas universidades públicas serem ocupadas 

por alunos oriundos de escolas públicas, as escolas particulares são uma pequena minoria em 

comparação ao número de escolas públicas no país15. 

Saes (2008) também afirma que quando a escola pública recebe críticas negativas 

sobre a sua qualidade de ensino é por não conseguir aprovar alunos da classe média no exame 

de acesso à universidade pública. Estes, quando estudam em escolas públicas, possuem boas 

condições de acesso à universidade, devido as suas condições materiais de vida. Os estudantes 

que pertencem às classes trabalhadoras manuais possuem maiores dificuldades durante o 

percurso escolar, que os eliminam da competição escolar antes mesmo de concluírem o ensino 

médio. Para o autor: 

 

O proletariado estudantil só chega minoritariamente ao vestibular nas universidades 
públicas, pois já foi excluído do sistema escolar bem antes disso, por força da lógica 
de funcionamento desse sistema, bem como das suas próprias condições materiais de 
existência. É importante que se mantenha sempre em mente a distinção entre essas 
duas formas de “fracasso” do ensino público, já que grande parte das críticas à 
“baixa qualidade do ensino público” resulta do diagnóstico do fracasso da Escola 
Pública em preparar o aluno sobrevivente (isto é, da classe média) para o vestibular 
público; e, não, do diagnóstico de fracasso da Escola Pública em incorporar o 
proletariado ao processo educacional. (SAES, 2008, pp. 168) 

 
De acordo com essa afirmação, a universalização da escola existe apenas enquanto um 

direito formal. A escola não oferece para boa parte do proletariado, condições reais de 

adquirir os conhecimentos necessários para alcançar os níveis mais altos do sistema de ensino. 

Segundo a sua linha de argumentação, é quase impossível, dentro do modelo 

capitalista de produção, democratizar o sistema público de ensino até os seus níveis mais 

altos, pois o verdadeiro papel da escola pública é reproduzir as desigualdades sociais 

existentes no capitalismo. A oferta de um ensino de boa qualidade para todos, com igualdade 

de condições, é um mito, cuja função ideológica é legitimar as desigualdades sociais 

produzidas pelo sistema de ensino. (SAES, 2008) 

Ao explicar as causas do surgimento da Escola Única, aponta que ela não surgiu logo 

após a consolidação do modo de produção capitalista na Europa. Depois das revoluções 

burguesas na Europa no século XVII, XVIII e XIX, coexistiam nos sistemas nacionais de 

educação dos principais países capitalistas (França, Inglaterra e Alemanha) as escolas dos 

                                                             
15 De acordo com o MEC, em 2016, 50,6% dos alunos são de escola pública. Apenas 10% das mil maiores notas 
de corte no ENEM de 2014 são de alunos da escola pública. Para esta última informação, ver: 
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/08/escolaspublicassaomenosde10entremilcommaiornotanoeml 
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“ricos” e as escolas dos “pobres”. Estes dois modelos de educação existiam separadamente, 

com o propósito claro de reproduzir as desigualdades econômicas da época. O modelo da 

Escola Única é implementado pelo aparelho de Estado no final do século XIX, em 

contraposição aos interesses da Igreja Católica, que tinha o controle do processo educacional. 

Nos termos do autor: 

 

Em fins do século XIX, o ideal da Escola Única – isto é, de uma Escola que 
fornecesse educação igual e de boa qualidade para todas as classes sociais – se 
difunde no aparelho estatal de alguns países onde o Estado concorre com a Igreja 
Católica pelo controle do processo educacional. A burocracia de Estado, defensora 
da “formação patriótica” (tendo em vista objetivos inclusive militares), postula uma 
educação igualitária, voltada para a formação de cidadãos, e critica a “formação 
cristã”, pouco comprometida com tais ideais (SAES, 2008, pp. 168, 2008) 

 
Mas a Escola Única nunca teve existência real. Nas sociedades capitalistas a Escola 

pública não funcionou como tal. “A Escola Única foi, antes, um Mito difundido pelo Estado 

burguês para estabilizar politicamente a sociedade capitalista” (SAES, 2008, pp. 169). Como 

já foi afirmado acima, as trajetórias escolares curtas dos indivíduos das classes populares 

contrastam com as trajetórias escolares mais longas das classes economicamente favorecidas. 

O mais importante a ressaltar é que a Escola pública se submete a esse duplo padrão 

de funcionamento por razões de ordem funcional. Se no discurso ela funciona de um modo 

igualitário e universal, na prática, suas ações se baseiam na diferenciação entre as classes 

sociais. (SAES, 2008). Ou seja, ela cumpre as tarefas que lhe são exigidas para a reprodução 

da divisão do trabalho ao primeiro “encaminhar uma minoria de alunos para os postos 

dirigentes dentro dessa divisão (isto é, para o trabalho de concepção) ” e ao “encaminhar a 

maioria dos alunos para os postos subalternos dentro dessa divisão (isto é, para o trabalho de 

execução). ” Em seguida o autor afirma: 

 

Seria incongruente que o Estado capitalista, cujas políticas estão organicamente 
comprometidas com a reprodução da divisão capitalista do trabalho, implementasse 
uma política educacional no sentido contrário. Ou seja: cairia em contradição o 
Estado capitalista que encaminhasse todos os alunos para o desempenho de um 
trabalho de concepção, pois, nesse caso, a sobre-qualificação chegaria ao seu grau 
máximo; ou o Estado capitalista que preparasse todos os alunos, simultaneamente, 
para o desempenho de trabalhos de concepção e de trabalhos de execução, pois, 
nesse caso, o Estado capitalista estaria atuando, no plano educacional, como se fosse 
um Estado socialista.  (SAES, 2008, pp. 169, 2008) 

 
Se por um lado o Estado capitalista deve exercer uma política educacional seletiva de 

modo a garantir a reprodução capitalista da divisão social do trabalho, por outro, deve garantir 
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uma aparência de igualitarismo nas condições de acesso ao sistema de ensino. As instituições 

educacionais são importantes instrumentos ideológicos, pois é uma das únicas instituições que 

conseguem convencer de que há oportunidades de ascensão social a todos os membros da 

sociedade capitalista. (SAES, 2008) 

Segundo o mesmo autor, a classe média desempenhou importante papel para a 

consolidação da Escola Única nos países capitalistas. O desenvolvimento do capitalismo teve 

como desdobramento a divisão de funções entre trabalhadores manuais e não manuais. Com o 

surgimento do setor de serviços na economia capitalista e da consequente separação entre o 

trabalho intelectual e o trabalho braçal, sendo o primeiro melhor recompensado que o 

segundo, aparece a classe média como interessada em promover o seu interesse de se 

distanciar dos trabalhadores manuais e de valorizar o trabalho intelectual. (SAES, 2008) 

A classe média, neste contexto, pressiona o Estado a adotar políticas educacionais a 

seu favor. A “Escola Única” passou a ser do interesse de luta desta classe política, pois 

através do discurso igualitário-nivelador cumpria duas funções: 

 

A primeira função seria a de recompensar, em todos os níveis da atividade 
pedagógica, a superioridade cultural dos alunos de classe média diante dos alunos 
proletários. A segunda função seria a de apresentar o desempenho escolar superior 
dos alunos de classe média, não como decorrência de sua superioridade cultural 
(relacionada, em última instância, com a sua superioridade econômica), e sim como 
a pura expressão do seu mérito pessoal. (SAES, 2008, pp. 170) 

 

A classe média, portanto, por meio da burocracia estatal e dos partidos reformistas, foi 

o grupo político que participou da montagem da Escola Única como a articuladora da 

ideologia “niveladora-igualitária” com as práticas de diferenciação social produzidas por ela. 

Assim o fez ao moldar a Escola Pública no sentido de valorizar o conhecimento abstrato 

desvinculado das práxis concretas da classe dos trabalhadores manuais. (SAES, 2008) 

Os serviços e as exigências culturais da escola, deveriam, portanto, corresponder ao 

capital cultural possuído pela classe média. Deste modo, os alunos que possuíssem um 

conjunto de conhecimentos extraescolares provindos de sua classe social como o domínio da 

escrita, da linguagem culta etc. estariam em situações bastante favoráveis em relação aos 

alunos do proletariado. (SAES, 2008) 

Sendo assim, é compreensível que os “fracassos escolares” ocorram com mais 

frequência no seio do proletariado. Mas o Estado capitalista não pode assumir a culpa 

oficialmente, nem atribuir ao proletariado enquanto classe. Então utiliza seu aparelho 

ideológico para tratar problemas sociais de aprendizagem escolar como sendo de origens 
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psicológicas, em seus casos mais extremos atribuindo aos problemas psíquicos de debilidade 

mental. (SAES, 2008) 

A “Escola Única”, portanto, enquanto aparelho ideológico do Estado capitalista, 

reproduz a ideologia da classe média do mérito pessoal baseado na competição individual. 

Nesta concepção, os sucessos e insucessos escolares são explicados pela falta de esforço ou 

talento individual, no lugar de serem compreendidos em suas causas mais profundas. 

Conforme sustenta o autor: 

 

Ao longo da evolução da sociedade capitalista, a classe média atribuiu 
invariavelmente à Escola Pública uma função ideológica: a de encenar uma 
competição entre capacidades individuais que permitisse ao conjunto da sociedade 
atribuir aos alunos bem-sucedidos (ou seja: os alunos de classe média, portadores de 
um montante razoável de capital cultural) o título de detentores de um elevado 
mérito pessoal. Mas isso não significa que os membros individuais da classe média 
tenham sempre atribuído à Escola Pública uma utilidade pessoal: em muitos 
momentos, a classe média pareceu perder o interesse pela Escola Pública, já aberta 
aos filhos de trabalhadores manuais, como lugar ideal para a educação escolar dos 
seus próprios filhos. (SAES, 2008, pp. 171; grifo do autor) 

 
Pode parecer um paradoxo a defesa da “Escola Única” pela classe média, pois 

aparentemente a universalidade de acesso ao sistema de ensino coloca em risco os seus 

interesses econômicos e sociais. Mas é um falso paradoxo, pois a valorização econômica e 

social desta classe depende de espaços formalmente democráticos para encenar uma 

competição livre entre os diversos talentos individuais. Ademais, a escola pública pode servir 

a classe média nos momentos de dificuldade econômica, quando os seus membros não podem 

pagar uma escola particular não contaminada pelo proletariado. (SAES, 2008) 

Sendo assim, a “Escola Única” serve para camuflar a coexistência entre dois modelos 

formais de ensino: a escola pública ocupada predominantemente pelo proletariado, 

considerada de baixa qualidade até mesmo pelos profissionais da educação; e a escola 

privada, que apesar de em muitos casos ter uma qualidade de ensino de baixo padrão de 

qualidade, atende as necessidades da classe média por não ser “rebaixada” pelo proletariado. 

Conforme escreveu o autor: 

 

Do ponto de vista ideológico, a classe média precisa sempre da presença da Escola 
Pública como espaço formalmente democrático, pois essa instituição, ao encenar a 
competição de talentos individuais, valoriza econômica e socialmente os bem-
sucedidos; e estes, nunca é demais lembrar, são majoritariamente indivíduos 
pertencentes à classe média. Do ponto de vista das preferências pessoais no terreno 
da educação escolar, os membros individuais da classe média tendem a oscilar entre 
a Escola Pública e a Escola Privada, conforme a conjuntura. Nas fases de baixa 
afluência do proletariado à escola ou nos momentos de declínio dos rendimentos 
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reais da classe média, os seus integrantes podem escolher para os seus filhos a 
Escola Pública como uma opção razoável; já nas fases ou momentos de 
democratização relativa do acesso à educação pública, os membros da classe média 
podem direcionar crescentemente os seus filhos para escolas particulares, encaradas 
como um refúgio contra a “queda de nível”, provocada na Escola Pública pela 
presença crescente do proletariado. (SAES, 2008, pp. 172) 

 

Cabe acrescentar que os alunos da classe média, quando estudam em escolas públicas, 

se matriculam, na grande maioria das vezes, em instituições escolares privilegiadas, e quando 

suas vidas coexistem dentro das escolas com as dos alunos do proletariado possuem uma 

grande vantagem sobre os últimos. (SAES, 2008). Os alunos de classe média são bem-

sucedidos na escola devido ao capital cultural, social e econômico provenientes de suas 

origens sociais e que são exigidos pela escola. (BOURDIEU; PASSERON, 1970) 

Para Saes (2005), a “escola única” no capitalismo, tem a função, portanto, de valorizar 

o trabalho intelectual em detrimento do trabalho manual, diante das classes dominantes. A 

função da escola capitalista de reprodução de uma hierarquia de trabalho possui um caráter de 

classe, pois através dos seus dispositivos ideológicos encobre o interesse da classe média no 

funcionamento da escola estatal, pública e obrigatória (ver também DURAN GIL, 2015) 

Este interesse é encoberto por duas ideologias inerentes ao modo de funcionamento da 

escola capitalista. A primeira ideologia (a da escola única) serve para a valorização do 

trabalho intelectual, que é a ideologia orgânica da classe média. Porém, apenas esta ideologia, 

não é suficiente para a reprodução da hierarquia do trabalho. Esta reprodução somente é 

possível mediante uma outra ideologia de apoio, a meritocracia. Esta ideologia de segundo 

grau, ao justificar para o conjunto da sociedade os privilégios sociais da classe média pelo 

critério da competência, é um reforço da primeira na sua função de reproduzir esta hierarquia.  

(SAES, 2005; ver também DURAN GIL, 2015). 

 

3 – Conclusão 

Ficou demonstrado que as políticas educacionais implementadas pelo Estado brasileiro 

com o objetivo de democratizar o acesso à Universidade tiveram efeitos positivos concretos. 

Porém, no curso de Medicina, que é o mais concorrido nos processos seletivos das 

universidades federais e o mais valorizado no mercado de trabalho, os avanços na 

democratização do ensino foram muito menores. 

Para que o processo de democratização do sistema de ensino se complete, é 

fundamental a superação de dois obstáculos políticos. O primeiro é a enorme desigualdade 
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econômica, e o segundo é o vínculo ideológico existente entre a ideologia da classe média e a 

ideologia escolar. (SAES, 2006) 

Estes obstáculos são produtos do modo de produção capitalista no Brasil e a superação 

deles sem uma radical redistribuição de renda e sem uma transformação profunda da ideologia 

escolar a favor do proletariado ou classes trabalhadoras manuais não é uma meta realizável. 

(SAES, 2006) 

A conclusão é que a democratização do acesso à universidade possui pouquíssimas 

chances de concretização sem que haja uma superação do modo de produção capitalista no 

Brasil por uma sociedade sem distinções de classe. (SAES, 2006) 
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Resumo 

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

A evasão é um tema recorrente entre os gestores das universidades brasileiras e 

os pesquisadores da educação superior. No entanto, é difícil dizer com precisão o que é 

a evasão. De modo geral, tem-se associado a este termo ideias como a de abandono, 

interrupção, desistência, trancamento, desligamento, exclusão e outras que se referem a 

saída do ensino superior. A definição de evasão ou, em outras palavras, a delimitação de 

quais eventos correspondem à evasão é variada e imprecisa. 

 No entanto, trata-se de um fenômeno que tem grande atenção de gestores e 

pesquisadores. Além disso, o tema recebe especial tratamento de políticas públicas de 

grande impacto sobre o ensino superior brasileiro. Como exemplos, vale apontar 

políticas públicas como o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI) e o Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES). Trata-se de políticas que reorganizaram todo o cenário do ensino superior 

público brasileiro e que fazem referência direta ao combate à evasão.  

 Isto porque, apesar da dificuldade de definição do que é a evasão, pode-se dizer 

que uma coisa é consenso: via de regra, a evasão é vista como um problema a ser 

solucionado. No entanto, sem uma definição adequada e minimamente precisa, como é 

possível saber o que é ou não problemático e o que exige ou não solução? Sem saber o 

que é a evasão, como é possível medi-la com precisão? Sem um conceito apropriado, 

como é possível planejar e formular políticas públicas eficazes e eficientes para o 

combate a evasão? São esses questionamentos que orientam este trabalho.  

 

1.1. Objetivo 

A partir deste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar o (s) conceito (s) de 

evasão presente (s) na bibliografia e apontar seus limites/possibilidades para o 

planejamento e formulação de políticas públicas para a educação superior.  

 

2 Referencial teórico 

No Brasil existe uma significativa diversidade de concepções de evasão. Para 

efeitos didáticos, e com o intuito de simplificar a análise das várias acepções existentes 

de evasão, é possível agrupar os vários conceitos como derivados de três grandes 

matrizes, que podem ser assim resumidas: a) as que derivam do conceito de evasão 
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elaborado pela Comissão Especial constituída pelo MEC, que analisa a evasão a partir 

de três dimensões (evasão do curso, da instituição e do sistema); b) as que derivam da 

teoria e do conceito estabelecidos por Tinto (1975;1993), que partem da análise da 

trajetória do estudante para verificar a evasão; c) as que vislumbram a evasão, enquanto 

problema público, apenas quando existirem fatores excludentes que independam da 

vontade do estudante, e que impliquem em total saída do estudante do ensino superior, 

desconsiderando a mobilidade, por exemplo, como evasão, como bem especifica Ristoff 

(1999). 

 Nesse sentido, realizando uma digressão, pode-se dizer que a discussão sobre a 

evasão do ensino superior no Brasil ganhou maior robusteza a partir de 1995, quando a 

temática entrou na agenda governamental por força de um evento promovido pela 

Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação denominado “Seminário 

sobre evasão nas universidades brasileiras”, de onde surgiu a Comissão Especial de 

Estudos sobre Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras, com o escopo de 

identificar quais seriam os fatores que desencadeariam a evasão e quais as medidas 

necessárias para reduzir os índices (1996).  

Sendo a formação da Comissão Especial para o Estudo de Evasão pela 

Secretaria de Educação (Sesu/MEC) o marco formal sobre o estudo da evasão no ensino 

superior, tem-se que a Sesu, após realizar suas análises, anunciou que os índices 

nacionais demonstravam uma evasão média de 50% nas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) (PEREIRA, 2003, p.46). Ao debruçarem-se nos dados e informações 

disponíveis na época ficou evidente a necessidade de se estabelecer um conceito e 

fórmula comum para calcular os índices de evasão no país (ADACHI, 2009, p.22). 

 O estudo da Comissão Especial elaborou conceitos e buscou unificar a 

metodologia para o tema norteados pela preocupação de garantir a exatidão e 

comparabilidade dos dados nacionais. Assim, conceituou-se a evasão, classificando-a 

em três tipos: 

1) evasão de curso seria aquela que ocorre quando o estudante desliga-se do 
curso superior em situações diversas, tais como: abandono (deixa de 
matricular-se), desistência (oficial), transferência ou reopção (mudança de 
curso), exclusão por norma institucional,  
2) evasão da instituição seria quando o estudante desliga-se da instituição na 
qual está matriculado e, 
3) evasão do sistema aconteceria quando o estudante abandona de forma 
definitiva ou temporária o ensino superior (COMISSÃO ESPECIAL, p.56).  
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 Desse modo, o tema entrou para a agenda governamental e é identificado como 

um dos primeiros esforços em nível nacional para conceituar e identificar a 

complexidade do fenômeno da evasão no Brasil.  

  No artigo de Lima e Zago (2018, p.371), as autoras mencionam o estudo de 

Gilioli (2016) que utilizou a tipologia da Comissão Especial para definir a evasão da 

seguinte forma:  

(...) microevasão, quando o estudante deixa o curso de origem, mas 
permanece na IES e no sistema; mesoevasão, quando ocorre a saída do curso 
e da IES, mas não do sistema; e a macroevasão, quando a saída do curso e da 
IES não é acompanhada pelo ingresso em outro curso/IES, ou seja, é a saída 
do sistema (apud LIMA, ZAGO, 2018, p.371). 

 Adotando a lógica criada por Gilioli, as autoras Lima e Zago apontaram que 

também poderia ser observada outra forma de evasão, definidas por elas como 

nanoevasão, que seria “aquela na qual o estudante pode permanecer no mesmo curso e 

IES, contudo, transfere-se para outro campus, turno, modalidade de ensino (presencial 

ou EaD) ou formação (licenciatura ou bacharelado)" (LIMA, ZAGO, 2018, p.371).     

 Baggi e Lopes (2011, p.356), por sua vez, definem a evasão como "um 

fenômeno social complexo, definido como interrupção no ciclo de estudos". Assim, o 

conceito apresentado por elas se aproxima da definição construída pelo MEC, a grande 

diferença é que a Comissão Especial da Ministério da Educação estabelece três tipos de 

evasão, e a definição de Baggio e Lopes (2011) não diferencia a evasão em espécies. 

Nessa mesma linha, Cunha e Morosini (2013, p.82) utilizam como sinônimo de evasão 

o "abandono no âmbito da educação superior".  

  Além de Gilioli (2016) e Baggi e Lopes (2011), os pesquisadores Abbad, 

Carvalho e Zerbini (2006) e Polydoro (2000) são exemplos de uma  tendência nas 

pesquisas desenvolvidas no Brasil,  em especial na década de 1990, em adotar uma das 

categorias apontadas pelo MEC, por meio da Comissão Especial para o Estudo de 

Evasão pela Secretaria de Educação (Sesu/MEC), para  conceituar evasão, ou seja, 

como evasão do curso, ou da instituição ou do sistema. Abbad, Carvalho e Zerbini 

(2006) definem evasão  como “desistência definitiva do aluno em qualquer etapa do 

curso”; e Polyodoro (2000) aponta que o trancamento de matrícula também é uma 

modalidade de evasão, no caso, temporária, uma vez que para ela a evasão está ligada 

ao abandono do curso superior sem a sua conclusão (SANTOS JÚNIOR, 2015, p. 2). 

Nessa mesma linha conceitual, Castro e Teixeira definem evasão universitária como “o 
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desligamento do curso superior por qualquer outro motivo que não a diplomação” 

(2014, p. 10). 

 De outro lado, a referência internacional mais citada nos trabalhos nacionais é a 

concepção de Tinto (1975) sobre evasão, cujo ponto central está na falta de integração 

acadêmica e social como causa da evasão. Tinto (1975) apresenta um Modelo de 

Integração do Estudante baseado nos estudos de Spady (1970), “que por sua vez adotou 

o modelo de Durkheim de suicídio ao contexto acadêmico. Segundo Spady, a 

incongruência entre as raízes culturais, os valores do estudante e os valores da 

instituição causariam a evasão” (CASTRO, TEIXEIRA, 2014, p. 11). O processo de 

evasão é compreendido por Tinto (1975) “a partir de um percurso longitudinal, em que 

os principais fatores relacionados a este fenômeno são aqueles que envolvem a 

integração entre o indivíduo e os sistemas acadêmicos e sociais.” (SANTOS JR, 2015, 

p. 2).  

 Para Tinto (1975) os estudantes que mais evadem do ensino superior são aqueles 

que se envolvem menos com a Instituição e via de consequência com os demais 

acadêmicos. O pertencimento, portanto, é a principal determinante, seja para causar a 

evasão, seja para evitá-la. Logo, as medidas para combater a evasão devem conter 

formas de garantir o fortalecimento da conexão entre estudantes, universidades e 

comunidade acadêmica. Para realizar essa análise usa como metodologia o relato do 

próprio estudante, que aponta suas experiências avaliadas em escalas de autorrelato 

(CASTRO, TEIXEIRA, 2014, p. 12).   

 As críticas colocadas à adoção da análise de Tinto (1975) para o Brasil se 

referem à sua insuficiência diante do cenário complexo  da realidade  nacional, onde a 

multiplicidade de fatores que podem causar a evasão está muito além à questão singular 

da integração dos estudantes com a instituição e no âmbito social. Gilioli (2016, p. 32) 

inclusive destaca que 

Se há muitos autores que adotam as bases teóricas de Tinto, outros 
questionam a sua validade para o caso brasileiro, pois “o compromisso com 
a instituição e o compromisso com a meta de graduar-se, pontos centrais do 
modelo de Tinto, não foram observados, nos estudos brasileiros, como 
sendo tão importantes nas decisões de permanecer ou evadir-se quanto nos 
estudos norte-americanos” (Castro e Teixeira, 2013, p. 200). 

 No entanto, ainda que existam críticas ao conceito de Tinto (1975), é preciso 

observar a sua importante contribuição na formulação de uma teoria que explicaria a 

evasão, não resumindo sua abordagem ao levantamento das causas da evasão, como 
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muitos pesquisadores nacionais fazem, mas fundamentando epistemologicamente sua 

concepção. 

De outro lado, buscando superar a ideia de que qualquer tipo de modificação no 

vínculo entre o estudante e o ensino superior seria evasão, alguns autores buscam 

separar as situações entendidas pelo MEC como evasão, por considerarem inadequado 

dar o mesmo tratamento para fenômenos distintos. Nessa terceira matriz conceitual, 

assim, reuniu-se definições que se diferenciam, mas possuem pontos de contato no 

sentido de buscar um olhar mais apurado para a evasão.  

Dito isso, entre tais pesquisadores encontra-se  Ristoff (1999, p. 125),  que traz 

importante contribuição ao diferenciar evasão de mobilidade acadêmica. Segundo o 

autor, a evasão seria o abandono dos estudos e a mobilidade seria a migração para outro 

curso. 

Parcela significativa do que chamamos de evasão, no entanto, não é exclusão, 
mas mobilidade, não é fuga, não é desperdício, mas investimento, não é 
fracasso – nem do aluno, nem do professor, nem do curso ou da Instituição – 
mas tentativa de buscar o sucesso ou a felicidade aproveitando as revelações 
que o processo natural de crescimento do indivíduo faz sobre suas reais 
potencialidades (RISTOFF, 1999, p. 125). 

 A análise de Ristoff se distancia, em parte, da tríplice definição de evasão 

apontada pela Comissão Especial para o Estudo de Evasão pela Secretaria de Educação 

(Sesu/MEC). Na lógica apontada pelo MEC, deve-se considerar evasão e, portanto, um 

problema público, o simples fato do estudante ter se desligado do curso superior onde 

estava matriculado, mesmo que o estudante continue em um curso superior diferente do 

originário ou em outra instituição. Contudo, como destacado por Ristoff (1999), se 

assim se definir evasão, a mudança de curso e/ou de instituição, que algo é positivo pois 

resulta na busca do indivíduo por um percurso educacional compatível com os seus 

interesses, se torna um problema público sem, no entanto, significar falha do sistema, 

perda de investimento, entre outros. 

 Assim, o grande mérito da análise de Ristoff (1999) está em separar situações 

que merecem ser consideradas problemas públicos de outras que não implicam em 

nenhum tipo de fracasso do sistema educacional. Não seria qualquer saída de estudante 

que poderia ser considerada evasão, mas apenas aquela que de fato implica no 

rompimento total do estudante com o sistema, em todos os seus níveis de interação. 

  Alguns pesquisadores, por sua vez, diferenciaram exclusão de evasão. Um deles 

é Bueno (1993, p. 13) que define evasão como sendo uma “postura ativa do aluno que 
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decide desligar-se por sua própria responsabilidade”. Já a exclusão “implica na 

admissão de uma responsabilidade da escola e de tudo que cerca por não ter 

mecanismos de aproveitamento e direcionamento do adolescente que se apresenta para 

uma formação profissionalizante” (BUENO, 1993, p. 13). 

 No mesmo sentido, Braga, Peixoto e Bogutchi (2003, p.162) afirmam que a 

evasão tem duas facetas, segundo os estudos previamente analisados pelos autores: 

evasão como decisão do estudante, ou “como resultado de uma combinação de fatores 

escolares, socioeconômicos e pessoais, em que a predominância dos dois primeiros 

caracteriza a decisão mais como exclusão”, uma vez que resulta “ou da necessidade do  

aluno ingressar precocemente no mercado de trabalho, ou das próprias condições 

escolares desfavoráveis com que ele se defronta”.   

  Assim como Ristoff (1999) os dois conceitos acima, de Bueno (1993) e de 

Braga, Peixoto e Bogutchi (2003, p.162), não englobam dentro de evasão qualquer 

interrupção ou perda de vínculo, como faz o conceito do MEC. Em suma, quando a 

decisão de abandonar a educação superior se dá por motivos alheios à própria vontade 

do estudante, tem-se a chamada exclusão. Neste caso, para esses autores, tem-se um 

verdadeiro problema público, uma vez que de alguma forma o sistema educacional 

(considerado de forma ampla) falhou em garantir a permanência do estudante. 

Complementando a ideia de exclusão, um outro aspecto do conceito de evasão é 

trazido por  Pereira (2003, p.45, grifo nosso), que por sua vez, em sua tese iniciou o 

tópico sobre o conceito de evasão da seguinte forma: "Os índices de evasão em cursos 

de graduação no país estão elevados e não se constituem num fenômeno novo, pois nem 

todas as pessoas que ingressam em um curso o concluem"(g.n). De acordo com a 

pesquisadora, o estudo da evasão encontra-se intrinsecamente ligado à discussão da 

qualidade no ensino, pois em alguns casos a má qualidade desse serviço provoca a perda 

definitiva do estudante. 

 Após a análise da literatura, é importante destacar que a presente pesquisa 

entende que um conceito mais apropriado de evasão deve partir de três causalidades, 

que geram, por sua vez, três espécies de evasão: evasão por exclusão, evasão por 

externalidades e reinserção, esta última desmembrada da ideia de evasão (COIMBRA; 

SILVA; COSTA, 2018).  A evasão por exclusão consistiria na “perda do vínculo com 

o curso, instituição ou sistema de ensino superior originada pelas distorções 

institucionais em suas estruturas didáticas e curriculares ou por incapacidade 
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institucional de combater as vulnerabilidades e garantir o direito à educação” 

(COIMBRA; SILVA; COSTA, 2018). Nesse caso, a evasão é um problema público que 

precisa ser solucionado por meio de políticas públicas do Estado ou da Instituição de 

Ensino Superior ou por ambos. 

Por outro lado a evasão para inserção5 se refere ao “trânsito de discentes entre 

cursos, instituições ou sistemas de ensino superior originado pela busca de novas 

oportunidades”, nesse caso não se está diante de um problema público e, por isso, tais 

situações não  devem ser inseridas no computo da evasão enquanto problema 

(COIMBRA; SILVA; COSTA, 2018). Já a evasão por externalidades6 refere-se a  

“perda de vínculo com o curso, a instituição ou o sistema de ensino superior por causas 

externas, involuntárias e de força maior” (COIMBRA; SILVA; COSTA, 2018)., como 

seria o caso de morte, doença, entre outras, o que nem sempre podem ser computadas 

como evasão no sentido de um problema público.   

 As diferentes acepções elencadas acima de evasão se mostram importantes para 

a análise do fenômeno pois permitem um diagnóstico do problema mais sensível, 

possibilitando ações mais efetivas e desconsiderando situações que não são problemas 

públicos no cômputo da evasão das IFES. 

 Porém, muitas IES adotam a fórmula de contagem da evasão elaborada pelo 

Instituto Lobo, que parte do conceito elaborado pelo MEC, estabelecendo o cômputo da 

evasão em dois níveis: taxa de titulação anual, que leva em consideração o número de 

estudantes que ingressam em um curso ou instituição e o número de concluintes após a 

período de integralização; e evasão anual, que é a  “medida do número de estudantes 

que, tendo terminado um período letivo sem concluir o curso não volta a se matricular” 

( SILVA FILHO; LOBO, 2012, p. 1-3). Isso significa que, para estas IES, será evasão 

qualquer perda de vínculo, seja com o curso ou com a Instituição, mesmo que o 

estudante permaneça no ensino superior. 

 No tocante às pesquisas produzidas no Brasil, o aspecto em que mais se 

debruçaram os pesquisadores nacionais reside em determinar quais as variáveis que 

causam evasão. A maioria das pesquisas que se dedicaram a este fim, como já 

 
5 Seriam possíveis motivadores da evasão para inserção: baixo prestígio da profissão; baixos salários da 
profissão; pressão familiar ou de amigos (as); expectativa de futuro profissional; busca por segurança; 
descoberta de outros interesses. 
6 Seriam possíveis motivadores para a evasão por externalidades: óbito, graves motivos de saúde, 
deslocamento familiar e territorial, problemas com a justiça. 
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anunciado, são estudos de caso, o que não permite a universalização dos motivos 

determinantes, mas servem de referencial para a presente pesquisa, no sentido de 

verificar a ocorrência ou não dos fatores mais comuns. 

Gilioli (2016, p. 10) destaca que, na década de 1970, os estudos indicavam como 

motivo que causava a evasão “a aprovação em outro exame vestibular de instituição de 

maior interesse por parte do aluno”. Outro fator revelado por pesquisas desta mesma 

época,  bem como por dados da década de 1980 e início de 1990, como provocador da 

evasão seria “a reprovação em disciplinas nos quatro primeiro semestres de curso”, o 

que resultou na indicação de medidas de combate à evasão  tais como “revisões de 

grades curriculares, de conteúdo, de metodologias são alterações eminentemente 

vinculadas não apenas à autonomia universitária, mas à discussão metodológica e 

didática no âmbito de cada campo do conhecimento” (GILIOLI, 2016, p. 10).  

 Já no ano de 1995, a Comissão Especial para o Estudo de Evasão criada pela 

Secretaria de Educação (Sesu/MEC) (1996) elencou, em seu relatório, as causas da 

evasão agrupando-as em três categorias: fatores individuais do estudante; fatores 

inerentes às IFES e fatores externos às IFES.   

  Pereira (2003, p.46-47), ao analisar esses aspectos,  cita como exemplos do 

primeiro fator, ou seja, o ligado à características da esfera individual do estudante, 

fatores relativos à habilidade de estudo, personalidade, desencanto com o curso 

escolhido, imaturidade no momento da escolha ou desconhecimento do curso optado; 

em relação à segunda perspectiva,  relacionada aos fatores internos às instituições7, 

destaca como exemplo os relativos a questões acadêmicas, tais como currículos 

desatualizados, falta de preparação pedagógica ou desinteresse dos docentes, rígida 

cadeia de pré-requisitos para as disciplinas, insuficiência estrutural de apoio (como 

laboratórios), dentre outras; e no tocante ao terceiro fator, o referente à causas externas 

às instituições, aduz que seriam fatores ligados a questões conjunturais de ordem 

econômica e social, como as condições da profissão no mercado de trabalho, o déficit 

 
7 O “VI Fórum de Pró-Reitores de Graduação”, realizado no ano de 1995, na cidade de Serra Negra-SP 
(época em que foi instituída a Comissão Especial) foi importante para alertar sobre como a evasão não 
pode ser desintegrada do processo mais amplo da avaliação institucional, uma vez que as causas mais 
importantes dos cursos de graduação, tal como os dilemas internos da instituição, não serem 
contemplados nos indicadores parciais (BAGGI, LOPES, 2010, p.358). 
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educacional na educação básica (um problema estrutural do país) e problemas de 

vulnerabilidade emocional e financeira do estudante (PEREIRA, 2003, p.46-47).  

Neste sentido:  

Nos trabalhos já realizados, é comum a divisão analítica das causas em dois 
grupos: o das causas internas e o das causas externas às instituições de ensino 
superior. Nesta perspectiva, os aspectos internos dizem respeito às normas de 
funcionamento dos cursos e às características de seus currículos, incluindo o 
regime de curso. Os aspectos externos relacionam-se a determinantes de 
processos que têm reflexos internos aos cursos, mas que não se referem 
estritamente ao ambiente das universidades. Como já mencionado, o exemplo 
mais típico de um processo desta natureza é aquele dos mercados de trabalho, 
consubstanciado nas remunerações e status social de cada uma das 
profissões. Sabe-se que baixas remunerações no mercado de trabalho 
diminuem a procura pelos cursos, afetam a qualidade da formação de seus 
alunos e aumentam a propensão à evasão, pelo desinteresse e necessidade de 
busca de formas alternativas de sobrevivência. Há ainda aspectos 
idiossincráticos relativos aos estudantes, detalhados no item anterior, que 
estão virtualmente fora do campo de ação das universidades. O que ressaltam 
os estudos é a natureza multicausal dos desempenhos das IESPs em relação a 
seus cursos de Graduação (MEC, 1996, p. 32)   

 Diante dos apontamentos e categorizações feitos pela Comissão Especial do 

MEC, uma quantidade significativa de pesquisas foi feita utilizando ora dos três grupos 

causais apresentados no relatório da referida comissão, ora privilegiando alguma das 

categorias.  

Nesse sentido, Silva Filho e outros (2007) apontam que as questões de ordem 

acadêmica enquanto motivos da evasão devem ser observadas atentamente pelas 

instituições de ensino superior, que não devem priorizar somente a escassez de recursos 

do estudante como razão para a suspensão dos estudos. Perspectivas traçadas pelo 

estudante em relação ao curso e também em relação à instituição são aspectos que 

podem tanto incentivá-lo quanto desanimá-lo a concluir o curso. (BAGGI, LOPES, 

2010, p.356)  

 O trabalho de Peixoto, Braga e Bogutchi (2000) observa que as motivações para 

a ocorrência da evasão são, fundamentalmente, por razões pessoais, porém, há uma 

fusão de elementos escolares, socioeconômicos e pessoais, que configura mais uma 

exclusão que evasão. Em vários momentos, as principais causas decorrem de condições 

institucionais, tais como a composição curricular, professores e organização das escolas, 

que acabam por afastar o estudante (PEREIRA, 2003, p.47-48). 

Em sentido semelhante, ao realizar uma pesquisa em uma IES durante os anos 

de 2000 a 2003, Gaioso (2005), através da perspectiva do estudante, pode compreender 

questões como a evasão e os motivos que a origina. Para ele, a carência de orientação 
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vocacional, imaturidade do estudante, grande quantidade de reprovações, problemas 

financeiros, ausência de expectativas em relação a trabalho, inexistência de interações 

afetivas na universidade,  exigência por parte da família para ingressar à universidade, 

casamentos não planejados e nascimento de filhos, são alguns dos impasses para a 

permanência na escola (BAGGI, LOPES, 2010, p.358).  

 Já na pesquisa de Pereira (2003, p.145), a qual buscou analisar os determinantes 

da evasão na Universidade do Extremo Sul Catarinense, concluiu-se que os fatores que 

influenciam os estudantes a evadirem da instituição mencionada consistem em fatores 

internos à instituições e fatores inerentes aos estudantes. Os primeiros seriam: 

infraestrutura deficitária, acervo desatualizado, métodos de avaliação docente, 

deficiência didático pedagógica dos professores. Os fatores relacionados aos estudantes 

são: dificuldades financeiras, escolha equivocada do curso, falta de base para 

acompanhar o curso escolhido e o fato de ter sido admitido em um curso que não foi sua 

primeira opção. 

 Outra análise possível, leva-se em consideração as variáveis oriundas do 

conceito de Tinto (1975) para evasão. Analisando percurso longitudinal do estudante 

para compreender o processo de evasão, as variáveis causadoras de evasão, compatíveis 

com o conceito de Tinto (1975) seriam a integração entre o indivíduo e os sistemas 

acadêmico e social. Portanto, as causas da evasão poderiam ser resumidas no 

distanciamento entre instituição e estudantes, o que faz com que estudantes não 

envolvidos tenham mais chances de abandono do curso principiado, visualizando que 

habitualmente estes não se integram com os demais estudantes da turma e/ou da 

instituição (SANTOS JR, REAL, 2017, p.393). 

 Ainda seguindo a lógica de Tinto, Pereira Junior (2012) destacou a importância e 

necessidade das instituições acompanharem cuidadosamente a trajetória dos estudantes 

que ingressam nas faculdades e atentaram-se para os aspectos relacionados ao curso e à 

carreira profissional. Santos Junior e Real (2017, p.393) observam que "o trabalho de 

Pereira Junior (2012) faz parte de um percentual expressivo de trabalhos encontrados, 

realizados tanto em instituições públicas quanto privadas, com o intuito de discutir a 

evasão com um viés mais direcionado ao fator institucional, em que a maioria deles 

apresenta medidas de combate à evasão. 

 Com base em Tinto (1975), mas apresentando um alargamento de análise, 

Andriola, Andriola e Moura (2006) apontam como motivos para o estudante deixar a 
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universidade os problemas causados pela falta de integração do estudante com o 

ambiente acadêmico e social da instituição. Nesse sentido, aponta-se que tal integração 

é influenciada, direta ou indiretamente, por questões demográficas, tais como: nível 

socioeconômico da família, expectativa dos pais a respeito do futuro do filho, 

habilidades acadêmicas do aprendiz, conhecimentos adquiridos através da educação 

formal ou informal, além de características individuais como gênero e raça (UNESCO, 

1997).  

 Os autores do texto apontam, no entanto, ressalvas a aplicação pura do modelo 

proposto por Tinto (1975) à realidade brasileira por desconsiderar dois aspectos tidos 

como importantes: as peculiaridades do curso e a influência de fatores externos à 

realidade acadêmica. Propõem, então, uma abordagem que integra os aspectos 

individuais, institucionais e externos à instituição, para pensar as causas da evasão.   

Focando na perspectiva do estudante, a pesquisa realizada por Tontini e Walter 

(2014), por sua vez, teve por escopo desenvolver um método de identificação do risco 

de evasão dos estudantes de graduação, na busca de prever e diminuir os fatores que 

influenciam esse risco. Tal pesquisa concluiu que os fatores que foram mais 

identificados como influenciadores da evasão foram a colocação profissional e a 

vocação do (a) estudante. As variáveis que compõem tal dimensão, em ordem 

decrescente em termos de impacto, são: escolha do curso, identificação com o curso, 

perspectivas de melhoria de vida e aprendizado com o curso, desenvolvimento pessoal, 

oportunidades profissionais, importância profissional do curso, comprometimento 

pessoal com o curso e aplicação profissional do aprendizado. Se destaca também a 

dimensão da vida pessoal, que inclui estabilidade pessoal e familiar, motivação para a 

vida, saúde pessoal e persistência nos objetivos. Outra dimensão de grande influência 

apontada na pesquisa é a disponibilidade para estudo, que engloba o tempo disponível 

para estudar, disponibilidade para frequentar as aulas e a integração com a turma 

(TONTINI; WALTER, 2014). 

 De outra ponta, questões como condição de classe, gênero e etnia, segundo Gisi 

(2006), estão presentes historicamente no processo de exclusão de estudantes no ensino 

superior.  Zago (2006, p.236) alega para criar condições igualitárias de acesso e a 

permanência para estudantes de camadas populares é preciso “estudar essa população 

para entender as transformações nas demandas e nas práticas escolares, assim como no 

perfil dos estudantes na sociedade contemporânea” (CUNHA, MOROSINI, 2013, p.85). 
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Gilioli (2016) por sua vez, aduz que,   

Para além das características acadêmicas de cada curso, há também um vetor 
administrativo que deve ser ressaltado: o apoio e o acompanhamento ao 
estudante. Cada instituição precisa realizar acompanhamento efetivo de seus 
discentes, para detectar dificuldades de diversas ordens, desde as acadêmicas 
até as operacionais e as relacionadas às condições socioeconômicas dos 
estudantes. Nesse sentido, pode-se observar que parte das medidas antievasão 
dependem de ações e programas de assistência e de orientação a serem 
implementados, desenvolvidos ou aperfeiçoados pelas próprias instituições 
de ensino superior (GILIOLI, 2016, p. 10).  

Atribuindo maior relevância para as questões socioeconômicas como 

determinantes da evasão, Gisi (2006), por sua vez, observa que para estudantes oriundos 

de camadas sociais menos favorecidas, a permanência na educação superior torna-se 

mais árdua, uma vez que não somente as mensalidades são um obstáculo, como também 

a carência em relação ao “capital cultural” durante o decurso da vida do estudante. 

Desde a educação básica é visualizada esta desigualdade cultural, de modo que há um 

descompasso nos estudos de uns em relação a outros, devido, desde a infância, haver 

uma ausência de oportunidades para acessar conhecimentos variados.  

  Ao realizarem um levantamento bibliográfico sobre o tema da evasão, no 

período de 2008-2009, Baggi e Lopes (2011) apontaram quatro trabalhos que 

mencionam diferentes causas para a evasão. Foram citadas: falta de identidade com o 

curso escolhido, desilusão com a carreira profissional, desencanto com a universidade, 

baixa demanda pelo curso, baixa qualidade no ensino básico e superior, desigualdades 

sociais (que geram déficit no "capital cultural", sobretudo nas populações de baixa 

renda) e questões referentes às instituições. As autoras salientam um fato crucial que "o 

fenômeno da evasão no ensino superior não pode ser analisado isoladamente" (BAGGI, 

LOPES, 2011, p.361).  

Outros estudos estabelecem a relação entre a evasão e algumas políticas 

implementadas no movimento de expansão, são exemplos as pesquisas de Amaral e 

Oliveira (2011) e Felicetti e Fossatti (2014) que verificaram as taxas de evasão entre 

estudantes com bolsas do Prouni. Ambos trabalhos concluíram que os estudantes 

bolsistas apresentam menor chance de evadirem do curso ingressado que os não 

bolsistas.  A pesquisa de Cardoso (2008) também segue na mesma direção, o autor 

estudou os índices de evasão entre os estudantes cotistas em instituições específicas e 

concluiu que os estudantes cobertos pela bolsa evadem menos que os não cobertos 

(SANTOS JR, REAL, 2017, p.394). 
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Diante de todo o exposto, tem-se que as variáveis que serão analisadas nas 

pesquisas sobre evasão têm relação direta com o conceito de evasão adotado. Dito isso, 

a depender da acepção do que seja evasão, algumas dimensões do fenômeno não serão 

analisadas, como as abordagens feitas com base em Tinto (1975), que não consideram 

os fatores externos como impactantes na evasão. Assim, a formulação do conceito de 

evasão irá determinar o contexto de análise e a metodologia a ser aplicada na pesquisa. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa bibliográfica foi realizada, conforme justificativas e referências já 

apresentadas. Esta pesquisa é parte de uma pesquisa maior, desenvolvida pelo Grupo de 

Pesquisa: Observatório de Políticas Públicas da Universidade Federal de Uberlândia – 

OPP/UFU. 

 

4 Considerações Finais 

 Diante de todo o debate levantado na bibliografia, percebe-se um certo consenso 

em caracterizar a evasão como um problema, um fracasso institucional ou desperdício. 

Contudo, a evasão deve ser vista enquanto um fenômeno múltiplo, que pode ter origem 

em escolhas pessoais dos estudantes, por exemplo, fato este que não implica no fracasso 

das instituições e, portanto, não significaria um problema público. 

 Logo, considerando a evasão como problema público que exigiria políticas 

públicas institucionais e nacionais de combate, deve- se levar em conta, para a adoção 

de um conceito, uma análise sob o ponto de vista dos fatores que excluem o indivíduo 

do ensino superior contra à sua vontade e que têm, em sua origem, responsabilidade seja 

do Estado e de suas políticas de estado e de governo, seja das IFES, no que tange à 

forma como a educação superior é ofertada. 

 Assim, como apontado por Bueno (1993), por Ristoff (1999), por Braga, Peixoto 

e Bogutchi (2003), a decisão do estudante, por motivos de sua estrita responsabilidade, 

ou de força maior, não podem ser considerados no conceito de evasão, uma vez que 

extrapolam a esfera de alcance de uma política pública. 

 De outro lado, a mudança de curso ou de instituição não implicam em evasão, 

uma vez que o estudante continua fruindo do direito à educação superior, sem perda de 

investimento público, não sendo, assim, um problema público que necessite de políticas 

públicas específicas. 
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 Em suma, a construção de um conceito de evasão e de uma metodologia 

adequada para a sua mensuração ainda se constitui em grande entrave para a construção 

de uma política pública efetiva, que garanta a fruição do direito fundamental à educação 

em todas as suas dimensões. 
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Resumo 

A partir dos anos 1990, as políticas educacionais passaram a ser marcadas pela 

instituição de iniciativas de avaliação em larga escala que, entre outros, tinham por 

objetivo criar parâmetros de qualidade e referenciais para o monitoramento das políticas 

educacionais. Desde então, tais iniciativas passaram a ser implantadas no âmbito 

nacional e subnacional. No estado do Ceará, desde 1992, com a criação do Sistema 

Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE), os mecanismos de 

avaliação externa, de responsabilização e de prestação de contas vêm sendo 

diversificados e ampliados, alcançando as polít icas educacionais dos municípios. 

Considerando o exposto, o trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa de 

mestrado, vinculada ao PPGEd/UFCG, que vem investigando a instituição de políticas 

de accountability nas redes públicas de ensino dos municípios que compõe a Região 

Metropolitana do Cariri Cearense, no período de 2007 a 2018. A região é constituída 

por nove municípios: Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, 

Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri. O presente texto examina as 

definições dos planos de educação (PME 2015-2025) dos municípios situados nessa 

região, referentes às políticas de avaliação estandardizada e às medidas de prestação de 

contas e de responsabilização na educação básica. O trabalho fundamenta-se em revisão 

bibliográfica e na análise dos planos municipais de educação do nosso lócus de 

pesquisa. A análise permitiu identificar que todos os municípios possuem planos 

                                                                 
1 Especialista, Mestranda em Educação da Universidade Federal de Campina Grande, 
arlanemarkely@yahoo.com.br. 
2 Doutora em Educação, Docente Universidade Federal de Campina Grande, silvaandreia@uol.com.br  
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municipais de educação aprovados em 2015, contudo, apenas Barbalha, mesmo com o 

plano aprovado nesse ano pela Câmara de Vereados, teve a lei sancionada somente no 

ano de 2017. No geral, os planos municipais de educação (2015-2015) reproduzem a 

Meta 7 e as diretrizes constantes no PNE (2014-2024). A Meta 7 é a que possui maior 

número de estratégias nos PME de seis dos nove municípios que constituem a região 

pesquisada. Os PME estudados definem estratégias visando a diminuição da diferença 

entre os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das 

escolas do município com menores e maiores índices, de forma a garantir a equidade 

entre elas. Seis municípios definiram nos seus PME a criação de políticas de incentivos 

como forma de bonificar os docentes que atingirem as metas do IDEB e do SPAECE.  

 

Palavras-chave: Regulação. Educação Básica. Ceará. 
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1. Introdução 

 O artigo tem por objetivo analisar os Planos Municipais de Educação (PME 

2015-2015) dos nove municípios que compõem a Região Metropolitana do Cariri 

cearense. Compõe está região os municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, 

Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri3. O 

trabalho é resultado de um recorte de pesquisa de mestrado e está organizado em três 

partes. Na primeira, discute as políticas de avaliação externa instituídas no âmbito 

federal. A segunda, analisa os desdobramentos dessas políticas nas redes subnacionais 

de ensino, com destaque para o estado do Ceará. A terceira examina as definições dos 

Planos Municipais de Educação (PME 2015-2025) dos municípios situados nessa 

região, referentes às políticas de avaliação estandardizada e às medidas de prestação de 

contas e de responsabilização na educação básica. Por fim, as considerações finais. O 

texto visa contribuir com as discussões sobre as políticas de avaliação externa e 

bonificação destinada aos profissionais do magistério. 

 

1.1 Objetivos 

O presente trabalho, consiste em um recorte da pesquisa de mestrado 

desenvolvida junto ao Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Campina Grande/PB, que têm como objeto de estudo as políticas de 

accountability instituídas nas redes públicas municipais de ensino que compõem a 

Região Metropolitana do Cariri cearense. O artigo analisa os Planos Municipais de 

Educação (PME) dos nove municípios pesquisados, suas definições sobre avaliação 

externa e bonificação dos profissionais da educação e das escolas. 

A accountability no campo educacional, segundo Afonso (2009), compreende 

iniciativas de avaliação externa, de responsabilização e de prestação de contas. Nessa 

política, os resultados nos exames padronizados têm sido utilizados como parâmetro 

para responsabilizar e premiar as escolas e seus profissionais.  

2. Referencial Teórico 

Temos como referência a análise histórico dialética da realidade que se 

fundamenta nas categorias da totalidade, historicidade e contradição. “A historicidade é 

                                                                 
3
 A região metropolitana do Cariri  cearense foi criada por meio da Lei Complementar Estadual de nº. 78, 

de 28 de junho de 2009, está localizada ao sul do estado do Ceará. 

3470



 

 

uma categoria do ser e está presente no conhecimento, na medida em que este é 

concebido como uma relação reflexiva entre o sujeito e o objeto” (ARAÙJO, 2002, p.3). 

A totalidade, segundo Araújo (2002) representa uma unidade de complexos, que estão 

presentes no mundo, e que o próprio ser é uma totalidade em desenvolvimento e a 

história o movimento do ser. “Portanto, para o sujeito conhecer a realidade na sua 

totalidade, necessita desvendar os complexos que a compõe” (ARAÙJO, 2002, p.3). 

Com relação a contradição a autora deixa claro que para conhecermos o real da 

totalidade é necessário conhecer a sua historicidade e perceber as contradições presentes 

nela. “A contradição é o princípio básico do movimento. Trata-se de uma categoria, não 

inventada, mas definida por Marx, pois a contradição é própria da realidade, como 

dimensão concreta da sua totalidade” (ARAÙJO, 2002, p.4).  

Nosella e Buffa (2005) concordam que o método dialético é fundamental em 

pesquisas sobre educação, pois através dele é possível relacionar o particular com a 

totalidade social. Neste trabalho nossa análise histórico dialética sobre as políticas de 

avaliação externa tem como principais aportes teórico as contribuições de Afonso 

(2007; 2009), de Loureiro (2016), Silva (2016), Freitas (2007), Hypólito (2015), entre 

outros.  Ao que se refere aos conceitos de regulação, avaliação externa e políticas de 

accountability, são nossas referências Afonso (2007, 2009) e Freitas (2007). Buscando 

compreender a organizações e definições presentes no PNE fazemos menção a Hypólito 

(2015) e Loureiro (2016). 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

O texto produzido tem por base revisão bibliográfica e análise documental. A 

revisão bibliográfica Na revisão bibliográfica se contemplou trabalhos que tratam sobre 

políticas de accountability no Brasil e no estado do Ceará a partir dos anos 1990. Neste 

sentido concordamos com Gamboa (2007) quando este cita que os fenômenos 

educacionais, considerando seu caráter social e histórico, devem ser abordados 

considerando sua historicidade 

A análise documental, segundo Lüdke e André (1986), pode se constituir numa 

técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando outra técnica. 

Para este se trabalho, inicialmente foi feita a busca em sites das prefeituras e do governo 
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federal dos documentos a serem utilizados. Em seguida foram analisados os PME, do 

período 2015 a 2025, dos nove municípios que formam a Região Metropolitana do 

Cariri Cearense, aprovados a partir de 2015.  

 

4. Resultados  

4.1 Políticas de avaliação externa no país: um breve histórico 

O processo de reformas do Estado, baseado na ideologia neoliberal, começou a 

ser implantado no Brasil, no início de 1990, durante o governo de Fernando Collor de 

Melo (1990-1992) e de Itamar Franco (1992-1994), por meio da instituição de políticas 

de liberalização da economia e privatização. Entretanto, só a partir de 1995, no governo 

de Fernando Henrique Cardoso, “as propostas foram consolidadas, provocando ajustes 

em todos os setores da administração pública e no padrão de sociabilidade vigente, e, 

posteriormente, mantidas e aprofundadas no Governo Luís Inácio da Silva (2003-2010)” 

(SILVA, 2013 p. 46). A partir do governo de Fernando Henrique Cardoso a 

implementação dessas reformas favorecem ainda mais a lógica do capital, o que é 

notável no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. De acordo com o Plano 

Diretor, o Estado deve redefinir sua atuação, deixando de ser o responsável direto pelo 

desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para 

fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento (BRASIL, 

1995).  

Na educação básica, as iniciativas de avaliação externa começaram a se 

fortalecer ligadas à criação de mecanismos de responsabilização das escolas e docentes 

pelos resultados nas avaliações externas dos alunos. Para Freitas (2007), a regulação 

avaliativa tem como princípio político-administrativo e pedagógico a modernização da 

gestão que se fundamenta em quatro princípios: orientação para resultados e objetivos 

mensuráveis, flexibilidade administrativa, autonomia gerencial e controle hierárquico 

gerencial. Nessa lógica, o princípio educativo que orienta a regulação avaliativa estatal 

“consiste em formar gestores, técnicos e professores para serem capazes de agir em 

conformidade com a cultura e as técnicas gerenciais modernas, bem como fomentar, 

direcionar e catalisar demandas políticas como estratégia privilegiada”. (FREITAS, 

2007, p. 168) Freitas (2007) constatou que neste contexto há uma regulação educacional 

emergente no Brasil, e que revelou um Estado-educador empenhado na difusão de 
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determinados conhecimentos condicionados a uma agenda globalmente estruturada para 

educação 

No final dos 1980 ocorreu a criação pelo Ministério de Educação (MEC), do 

Sistema de Avaliação da Educação Primária (SAEP), que, posteriormente, passa a ser 

denominado de Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Segundo Freitas 

(2007), a criação desse sistema ocorreu por razões acordadas no Plano Decenal de 

Educação para Todos, elaborado em 1993, justificada pela necessidade do 

monitoramento para eficácia das políticas educativas. 

Desde sua criação, o SAEB passou por várias mudanças. Em 2005, passou a ser 

composto por duas avaliações, a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), 

realizada de forma amostral, e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), de 

forma censitária, conhecida como Prova Brasil, destinada aos alunos do 5º e 9º ano. Em 

2013, no primeiro mandato do governo Dilma Rousseff, foi incorporada ao SAEB a 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), com o objetivo de aferir os níveis de 

alfabetização e letramento em língua portuguesa (leitura e escrita) e matemática dos 

alunos do 3º ano do ensino fundamental.  

Em 2007, no início do segundo mandato do governo Lula da Silva, foi instituído 

o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), o Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, pelo Decreto nº 6094 de 2007, que se refere ao Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) como indicador objetivo da qualidade da 

educação básica no país e referência para assistência técnica e financeira da União. Este 

índice, criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), utiliza-se de dados relativos ao fluxo escolar, obtidos no Censo Escolar, 

e nas médias de desempenho de estudantes obtidas por meio da Prova Brasil. Com esta 

iniciativa, segundo o MEC, foram criados mecanismos para a formulação, reformulação 

e monitoramento das políticas públicas, contribuindo para qualidade do ensino 

brasileiro (BRASIL, 2019). 

As determinações legais para a elaboração do Plano Nacional de Educação 

(PNE) estão estabelecidas, na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 214, que 

prevê que este deve ser “de duração plurianual, visando à articulação e ao 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do poder 
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público” (...) (BRASIL, 1988, art. 214). A LDB (1996), em seu artigo 9º, estabelece que 

a União deverá incumbir-se de elaborar o plano nacional de educação em colaboração 

com Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Com o término da vigência do primeiro PNE (2001/2010), um novo plano foi 

sancionado em 2014 no governo de Dilma Rousseff. A elaboração do Plano Nacional de 

Educação, segundo Hypólito (2015), contou com as contribuições de duas Conferências 

Nacionais de Educação (CONAES), “envolveram inúmeros atores sociais, tais como 

educadores, sindicalistas, pais, estudantes, representantes de comunidades, dentre outros 

setores sociais.” (HYPÓLITO, 2015, p. 521). Contudo, para o autor, o texto aprovado 

do PNE, que deveria estar baseado nas deliberações das conferências sofreu várias 

mudanças que favorecem interesses de que não haviam se manifestado nas CONAE. 

Estas modificações atendem a grupos de influência conservadora e privatista. Contudo 

algumas propostas foram mantidas e melhoradas, mas isso só aconteceu como bem 

esclarece “pela intervenção firme e decidida de associações acadêmicas, sindicatos e 

movimentos sociais, outras foram introduzidas, de forma sub-reptícia, para atender 

interesses que nunca haviam se manifestado nas conferências” (HYPÓLITO, 2015, p. 

521). 

O Plano Nacional de Educação (2014-2024) determina diretrizes para a política 

educacional, estabelece estratégias e vinte metas voltadas a todos os níveis e 

modalidades de ensino. A Meta 7 trata qualidade da educação, com definições relativas 

ao IDEB, traçando estratégias a fim de favorecer a melhoria desse índice, inclusive com 

a previsão do estabelecimento de “políticas de estímulo às escolas que melhorarem o 

desempenho no IDEB, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da 

comunidade escolar” (BRASIL, 2014). Segundo Hypólito o PNE apresenta inúmeras 

metas “que seguem as políticas gerencialistas de avaliação e de parceria público-

privada, o que para muitos de nós é investir em um “saco sem fundo “, que promove 

políticas privatistas, e não indica um investimento na educação pública de forma plena.”  

Em 2018, o Governo Federal definiu, por meio da Portaria nº 1.100, diretrizes 

para a realização do SAEB no ano de 2019. Segundo o MEC a partir de 2019 deve 

ocorrer o abandono das siglas anteriormente utilizadas para caracterizar as avaliações 

em séries do ensino fundamental, a unificação da aplicação das provas nos anos ímpares 
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(2019 e 2021) e a divulgação dos resultados nos anos pares (2020 e 2022). Além disso, 

se incorporou a avaliação da educação infantil e do ensino médio ao SAEB. Por fim, 

definiu a aplicação de provas de ciências da natureza e humana para o 9º ano do ensino 

fundamental, além das provas de português e matemática (BRASIL, 2019).  

Porém, em 2019 o governo federal, sob presidência de Jair Messias Bolsonaro, 

publicou a portaria nº 271, que estabelecia as diretrizes para a realização do SAEB. 

Nesta portaria estava previsto que no ano de 2019, considerando os termos do Decreto 

nº 9.432, de 29 de junho de 2018, o governo federal deveria realizar avaliações nas 

séries do 5º e 9 º do ensino fundamental e para as 3 e 4 séries do ensino médio. Em 

comparação com o que foi determinado no governo Temer, está portaria acabou 

excluindo a aplicação da avaliação para os alunos do 2º do ensino fundamental. 

Contudo, a portaria nº 689, de 25 de março de 2019, assinada pelo ministro Ricardo 

Vélez Rodríguez, tornou sem efeito a portaria nº271, de 22 de março de 2019. 

4.2 Políticas de avaliação externa da educação básica em âmbito subnacional e no 

estado do Ceará a partir dos anos 2000 

Os estados também passaram a criar seus próprios sistemas de avaliação externa. 

Em pesquisa realizada por Bertagna (2018), em que trata sobre os sistemas de avaliação 

estaduais instituídos no período de 2005 e 2015, identificou que de 26 estados 

brasileiros e o Distrito Federal (DF) 19 estados mais o DF possuem sistemas de 

avaliação próprio, totalizando 20, sendo o período de maior implantação após o início 

do IDEB. Além do exposto, Silva (2016) revela que muitos estados criaram e passaram 

a utilizar sistemas próprios de avaliação da educação contemplando, até mesmo, 

mecanismos de responsabilização com ampla divulgação dos resultados e incentivos 

simbólicos e financeiros para escolas, gestores, professores e, inclusive, para alunos.  

No estado do Ceará, segundo Ramos, Lira e Soares (2012), a reforma gerencial a 

partir dos anos de 1990 adotou a gestão da qualidade total como parâmetro passível de 

classificar, mensurar e comparar as unidades escolares, materializando, portanto, a 

reforma do Estado proposta nacionalmente. O governo do estado do Ceará tem adotado 

como um modelo de administração governamental, a Gestão por Resultados (GPR), que 

objetiva a melhoria dos resultados da gestão estadual. Dentro de uma perspectiva 
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gerencialista, um dos instrumentos que tem sido utilizado, neste modelo, é o 

planejamento e avaliação 

Na educação, o estado do Ceará foi um dos primeiros do país a criar seu próprio 

sistema de avaliação da educação básica. Com seu início em 1992, o Sistema 

Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE), até o ano de 2018, 

realizou suas avaliações nas séries do ensino fundamental e ensino médio. Em pesquisa 

realizada por Valdevino (2018), se identificou que a instituição de políticas de 

accountability no Ceará acontecem como mecanismos para consolidar o modelo de 

“gestão baseado em resultados nos municípios cearenses, a partir do papel educador do 

Estado nas relações federativas, vem sendo empreendida desde o início do primeiro 

mandato de Cid Gomes como Governador do Ceará, em 2007” (VALDEVINO, 2018, p. 

24). Em 2009 o governo cearense, por meio da Secretaria de Estadual de Educação, 

instituiu o Prêmio Escola Nota 10, que se propõe a incentivar as escolas e seus 

profissionais a elevarem as notas nas avaliações externas por meio da concessão de 

bonificação. Além de vincular os resultados desta avaliação, o repasse do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) para os municípios. 

 

4.3 Políticas de avaliação externa e de bonificação nos Planos municipais de 

educação dos Municípios da Região Metropolitana do Cariri cearense (PME 2015-

2025) 

Em cumprimento ao estabelecido pelo  PNE (2014/2024), Lei nº 13.005, no ano 

de 2015 os municípios aprovaram seus Planos Municipais de Educação (PME) . De 

acordo com o artigo 8º do PNE os municípios deveriam “elaborar seus correspondentes 

planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as 

diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da 

publicação da lei” (BRASIL, 2014). Em consonância com ele foi realizado conferências 

e fóruns municipais de educação de modo a discutir e elaborarem com representantes de 

diversos segmentos seus planos municipais, e em seguida serem sancionados por meio 

de lei de municipal. É importante salientar que o PNE foi elaborado por força de 

determinação constitucional e que assim como ele os planos estaduais e municipais 
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definem metas e estratégias que atendem à política educacional atual. Sobre isso 

Loureiro (2016) assevera que; 

Além do desafio de efetivar a participação dos setores organizados da 
sociedade na elaboração do plano, os municípios e estados precisam 
garantir sua elaboração guardando consonância com o PNE, e ao 
mesmo tempo, preservando sua identidade e autonomia além de 
traduzir os anseios específicos do município e do estado. Estado e 
Municípios não, têm como elaborar seus planos de forma 
desarticulada, por que o foco central deve ser a construção de metas 
alinhadas ao plano nacional (LOUREIRO, 2016, p. 21). 

 

A seguir é apresentada a análise dos nove PME dos municípios que compõem a 

Região Metropolitana do Cariri cearense. Os planos seguem, no geral, a estrutura do 

PNE. Os PME de Crato, Juazeiro do Norte, Jardim, Caririaçu e Missão Velha possuem 

20 metas, e os de Santana do Cariri, Nova Olinda, Barbalha e Farias Brito têm um 

número inferior em comparação aos citados anteriormente. Na região, dos nove 

municípios que a constituem oito aprovaram seus planos no período previsto pelo PNE. 

Apenas o município de Barbalha, mesmo com o plano aprovado a lei referente ao 

mesmo só foi sancionada no ano de 2017. Como exposto no quadro abaixo,  

 

Quadro 1: Planos Municipais de Educação (2015-2025) da Região  

Metropolitana do Cariri cearense 

Município Lei Nº de metas Número de 
estratégias 

Meta que trata do 
IDEB/Nº de 
estratégias 

1. Barbalha nº 2.272/2017 12 127 3/10 

2. Caririaçu nº 617/2015 20 234 7/35 

3.Crato nº 3.108/2015 20 189 7/ 30 

4.Farias Brito nº. 1.407/2015 16 214 8 /18 

5.Jardim nº 172/2015 20 108 7/ 7 

6.Juazeiro do 
Norte nº 4.486/2015 20 209 7/37 

7.Missão Velha 
nº 298/2015 20 109 7/6 
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8.Nova Olinda nº 741/2015 13 98 7/18 

9.Santana do 
Cariri nº 770/2015 16 51 7 /7 

Fonte: Planos Municipais de Educação (2015-2025) 

Em quatro municípios,- Crato, Juazeiro do Norte, Nova Olinda e Santana do 

Cariri, a Meta 7, que trata da qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as 

médias projetadas para o IDEB do município, possuem o maior número de estratégias. 

Nesta meta, no município Crato as estratégias propõem, como um dos seus objetivos, 

formalizar e executar os planos de ações articuladas, dando cumprimento às metas de 

qualidade estabelecidas para a educação básica pública.   

Está previsto na Meta 7 do PME do município de Crato “estabelecer políticas de 

incentivo através de bonificação às escolas que atingirem o desempenho projetado no 

IDEB, de modo a valorizar o mérito de todos os seus profissionais” (CRATO, 2015). 

Esta estratégia também está presente nos PME dos municípios de Santana do Cariri, 

Juazeiro do Norte, Caririaçu e Nova Olinda que propõem a instituição de mecanismos 

de premiação dos docentes pelos resultados, o que revela a adoção de medidas de 

accountability, e valorização desta lógica. O PME do município de Farias Brito na 

estratégia dez da meta três tem como objetivo “o fertar premiações aos alunos com 

melhor desempenho nas avaliações externas, como forma de incentivo à aprendizagem 

em alfabetização matemática e letramento” (FARIAS BRITO, 2015).  

Em Juazeiro do Norte, o PME que possui 20 metas e 209 estratégias. A Meta 7, 

também, trata da qualidade da educação, tendo como objetivo atingir as médias 

nacionais do IDEB, além de definir a execução do Plano de Ações Articuladas (PAR) 

como uma de suas estratégias. Na meta 10 em uma de suas estratégias, estabelece a 

criação de uma avaliação externa específica para a EJA, que deve considerar as 

realidades, habilidades e saberes diferenciados desse alunado (JUAZEIRO, 2015). O 

PME de Juazeiro do Norte, assim como o de Nova Olinda tem como uma das 

estratégias melhorar o desempenho dos alunos da educação básica no PISA.  

O município de Barbalha, que possui o menor número de metas ,12, dos PME 

analisados, sendo 127 estratégias. Na meta 2, que trata da universalização do ensino 
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fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos, define a criação de um 

sistema e avaliação em larga escala, de âmbito municipal, que englobe o ensino de 

português, matemática e ciências nos exames aplicados nos anos finais do ensino 

fundamental (BARBALHA, 2017). A meta 3 que trata da qualidade da educação básica 

e a elevação das médias do IDEB, refere-se, ainda, à execução do PAR. A Estratégia 1, 

da meta 3, estabelece a implantação do Projeto Aprova Barbalha, a fim de melhorar a 

proficiência das escolas municipais, na Prova Brasil. Já a quarta estratégia desta meta 

determina a realização de simulados avaliativos do rendimento escolar da rede 

municipal com a totalidade dos alunos de 2º, 3º, 5° e 9° anos do ensino fundamental 

(BARBALHA, 2017). A Estratégia 9 estabelece o direcionamento das iniciativas de 

formação dos professores de Português e Matemática às avaliações externas, ou seja, 

aos descritores definidos. Nesta mesma perspectiva o município de Farias Brito em suas 

metas 3 e 4 cita em intensificar ações e estratégias para o estudo das habilidades e 

competências que apresentaram maior índice de erros em avaliações externas nacionais 

e estaduais, mediante atividades diversificadas. 

Os PME de Juazeiro do Norte, Crato, Jardim, Missão Velha, Santana do Cariri, 

Nova Olinda definem, nas Metas 7, Farias Brito, na Meta 8 e Barbalha, na Meta 3, a 

estratégia de diminuir a diferença entre os resultados do SAEB e do IDEB das escolas 

do município com menores e maiores índices, de forma a garantir a equidade entre elas. 

Os municípios de Crato, Caririaçu, Farias Brito, Juazeiro do Norte, Nova Olinda e Santa 

do Cariri contam com estratégias que determinam a criação de políticas de estímulo e 

incentivos para as escolas que atingirem as metas do IDEB, como já citado 

anteriormente. Nos planos também há outras estratégias vinculadas a avaliação externa, 

como demonstramos no quadro abaixo: 

Quadro 2: PME (2015-2025) – definições relativas à avaliação externa e bonificação 

Municípios Assimilaçã
o das 

metas do 
IDEB 

Atingir 
as metas 
do IDEB 

Criação de 
política de 
estímulos 

conforme o 
IDEB e/ou 
SPAECE 

 

Criação 
de 

sistema 
próprio 

avaliação 
externa 

IDEB 
como 

referência 
de 

qualidade 

Referência 
às metas 
do PISA 

Regulament
ar avaliação 

externa 
para a EJA 

1. Barbalha X X  X X   
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Fonte: Planos Municipais de Educação (2015-2025). 

O PME do município de Missão Velha, em sua Estratégia 5, da Meta 19, propõe 

a criação do Prêmio Gestor Nota 10 a partir de critérios estabelecidos a partir do terceiro 

ano de vigência do plano, além disso na meta sete se têm como uma de suas estratégias 

criar um sistema de avaliação municipal buscando diminuir as diferenças do IDEB entre 

as escolas (MISSÃO VELHA, 2015). O município de Jardim uma das estratégias da 

Meta 5 define a necessidade de “fortalecer as ações de acompanhamento, intervenção e 

monitoramento, a partir da Provinha Brasil, para os alunos do 2º ano, e a Avaliação 

Nacional da Alfabetização (ANA), para os alunos do 3º ano” (JARDIM, 2015).  

Para Afonso (2007), 

o excesso de avaliação pode ser considerado obsessivo e 
tendencialmente unidirecional quando a sua utilização se torna 
relativamente indiferente à natureza político-partidária dos governos e 
quando maximizando, de forma duradoura, a função de controle e de 
legitimação em prejuízo evidente do apoio a mecanismo democráticos 
de prestação de contas e de responsabilização, de justificação de 
investimentos públicos na educação e de promoção de justiça social e 
educacional (2007, p. 21). 

 

É importante citar que avaliação da qualidade por indicadores de desempenho 

não leva em consideração sua forma de calculado o nível socioeconômico dos alunos, a 

estrutura das escolas bem como tantos outros aspectos necessários para se obter um 

diagnóstico mais abrangente da educação básica brasileira. Tais afirmações nos levam a 

pensar que a responsabilização que acaba sendo dada aos profissionais da educação é 

resultante de argumentos e medidas que favorecem cada vez mais o uso de critérios 

2.Caririaçu X X X  X X  

3.Crato X X X  X   

4.Farias 
Brito 

X X X  X   

5.Jardim X X   X   

6.Juazeiro do 
Norte 

X X X  X X X 

7.Missão 
Velha 

X X  X X   

8. Nova 
Olinda 

X X X  X X  

9.Santana do 
Cariri 

X X X  X   
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empresariais , o que nos refletir sobre  quais padrões e  valores  estão sendo utilizados 

na educação .Neste sentido concordamos com Loureiro (2016) quando ressalta que para 

alcançar a qualidade da educação é necessário um conjunto de ações “tais como: 

melhoria das condições físicas da escola, das condições de trabalho dos profissionais da 

educação, do material pedagógico, da gestão da escola e das secretarias tornando-as 

mais democráticas e eficientes “ (LOUREIRO, 2016, p.32). 

 

5. Considerações Finais  

A avaliação é parte integrante do currículo e dos processos de seu 

desenvolvimento, vários estudos demonstram a necessidade de melhorar as práticas suas 

práticas. Com as institucionalização das avaliações externas vivemos também em 

conflitualidade ao que se refere a eficácia ou não dos seus resultados. É preciso se 

efetivar o exercício de auto avaliação do que têm se instituído nas últimas décadas. É 

necessário conhecer os desdobramentos das ações educacionais. Nesta perspectiva, a 

pesquisa que temos desenvolvido tem com um dos seus objetivos analisar as políticas de 

avaliação externa e de bonificação destinadas aos profissionais do magistério nas redes 

municipais de ensino e refletir acerca dos principais desafios que envolvem a instituição 

de tais políticas na educação brasileira e, mais especificamente, nos municípios 

estudados. 
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ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS (2009-2019) 
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Resumo 

O direito à educação está contemplado na atual Constituição Federal e em normas jurídicas 
infraconstitucionais. Na Carta de 1988, no título que aborda os direitos e garantias 
fundamentais, art. 6º, a educação é claramente reconhecida como um direito social, sendo 
mencionada em primeiro lugar. Todavia, não raro, frente ao descumprimento ou atendimento 
irregular do direito educacional, recorrer ao árbitro do judiciário tem se configurado como 
uma opção cada vez mais frequente. Nesse cenário, esta pesquisa analisa a efetivação do 
direito à Educação Básica em Montes Claros/MG, a partir das decisões colegiadas e 
unilaterais proferidas pelo TJMG, no período de 2009 a 2019, buscando identificar como o 
direito reclamado foi interpretado pelos desembargadores, bem como averiguar o efetivo 
cumprimento dos julgados. A metodologia funda-se no materialismo histórico-dialético, com 
estudos teóricos das obras de Oliveira (1999); Silveira (2010); Cury (2000; 2002; 2009), e dos 
arcabouços normativos disciplinadores da Educação Básica, destacando-se a Constituição 
Federal (BRASIL, 1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). O estudo documental analisa as 
decisões firmadas pelos desembargadores do TJMG, em recursos originados de petições nas 
quais se requereu o direito à educação básica, em Montes Claros/MG, no período de 2009 a 
2019. Na Pesquisa de campo, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com 50% do total 
dos sujeitos que demandaram o direito, na categoria constituída pelo maior número de 
recursos apreciados por esse Tribunal. Em fase inicial de investigação, tem-se aprofundado os 
estudos do referencial teórico e efetuado acessos exploratórios ao site do TJMG, no campo 
destinado às pesquisas por decisões, o que tem revelado um volume expressivo de julgados 
respectivos ao direito à Educação Básica, no município lócus desta pesquisa. Tal dimensão 
pode representar uma crescente conscientização da população em relação aos seus direitos, 
um aumento dos mecanismos públicos de acesso à justiça ou, até mesmo, um encolhimento 
do Estado na realização dos seus deveres sociais, face ao avanço das políticas neoliberais no 
Brasil. 

 
 
Palavras-chave: Educação Básica. Políticas Públicas Educacionais. Judicialização do direito 
à Educação. 
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Introdução 

 

Este trabalho apresenta considerações iniciais de uma pesquisa de mestrado em 

educação, na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), que objetiva analisar a 

judicialização do direito à Educação Básica no município de Montes Claros/MG, a partir das 

decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), no período de 2009 a 

2019, porfiando como o direito reclamado foi interpretado pelos desembargadores e 

apreendendo aspectos relativos ao cumprimento das decisões, com os autores das petições. O 

direito à educação está contemplado na atual Constituição Federal (CF/88) (BRASIL, 1988) e 

em normas jurídicas infraconstitucionais3, no entanto, em face do não cumprimento ou da 

oferta irregular do direito requerido, por vezes, o Poder Judiciário é acionado com vistas à sua 

exigibilidade. Em consequência disso, nota-se a figura do Judiciário como uma das variáveis 

cada vez mais presentes nas relações educacionais escolarizadas. 

Optou-se como recorte temporal inicial pelo ano de 2009 por ser o ano em que, por 

força da Emenda Constitucional (EC) n.º 59, de 2009 (BRASIL, 2009), o dever do Estado 

para com a educação obrigatória e gratuita foi estendido. Até aquele momento, o texto 

constitucional definia que o Estado deveria garantir, obrigatória e gratuitamente, o Ensino 

Fundamental. Com essa Emenda (BRASIL, 2009), o texto constitucional passou a prever 

como dever do Estado garantir “[...] educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 

17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela 

não tiveram acesso na idade própria”. Entretanto, como a pretensão desta proposta de 

pesquisa centra-se na análise das decisões proferidas pelo Judiciário mineiro no tocante à 

Educação Básica, isto é, à Educação Infantil oferecida em creches e pré-escolas, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio4, optou-se por estender este estudo para todos as etapas desse 

nível de escolarização, e não apenas para a parcela obrigatória e gratuita.  

A centralidade na Educação Básica se justifica por esta atender a crianças e 

adolescentes na idade em que se edificam as bases para aprendizagens futuras, elaboram-se as 

                                                           
3 O glossário do Conselho Nacional do Ministério Público define o termo infraconstitucional como “Toda regra 
que não conste do texto constitucional é inferior a ela, pois a Constituição é a lei suprema de um país, exercendo 
supremacia hierárquica sobre todas as outras leis. Desse modo, ainda que tenham sido editadas para 
regulamentar algum artigo da Constituição, elas são consideradas infraconstitucionais” 
(http://www.cnmp.mp.br/portal/glossario/8003-infraconstitucional). 
4 A organização da Educação Básica está descrita no art. 4º da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (BRASIL, 1996). 
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primeiras noções sobre cidadania e ética, arregimentam-se os fundamentos do 

desenvolvimento intelectual e crítico, em suma, constroem-se conhecimentos, habilidades e 

atitudes que impactarão a vida futura individual e coletiva.    

O recorte temporal final, ano 2019, foi escolhido visando a uma análise que se estenda 

até os dias atuais; e o espacial; por tratar-se da circunscrição onde se localiza a sede da 

Unimontes e o Mestrado em Educação nos quais as pesquisadoras encontram-se inseridas.   

Dado o exposto, a indagação norteadora da investigação sintetiza-se na questão: a 

judicialização tem garantido a efetivação do direito à Educação Básica em Montes 

Claros/MG, no período de 2009 a 2019? 

 A partir deste problema, objetiva-se analisar a efetivação do direito à Educação 

Básica em Montes Claros/MG, a partir das decisões colegiadas e unilaterais proferidas pelo 

TJMG. Este objetivo desdobra-se nos seguintes: porfiar os contextos político, social, 

econômico e pedagógico que geram o não cumprimento e/ou a oferta irregular do direito 

requerido; compreender a natureza das buscas ao Tribunal mineiro no tocante à Educação 

Básica como direito; discutir os argumentos que alicerçaram as decisões proferidas pelos 

desembargadores; e averiguar o efetivo cumprimento das decisões lavradas pelo Tribunal.                                                                                               

As demarcações teóricas que sustentam o problema central desta pesquisa e os 

objetivos traçados requerem um método que possa abarcar o objeto investigado em sua 

totalidade concreta. Assim, aponta-se para o materialismo histórico-dialético, dado que este, 

ao estudar “[...] as leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução 

histórica e da prática social dos homens, no desenvolvimento da humanidade (TRIVINÕS, 

1987, p.51)”, propõe-se apreender a realidade como totalidade concreta (KOSIK, 2002).   

 Para atender aos princípios do materialismo histórico-dialético, utilizam-se abordagens 

quanti-qualitativas para a leitura dos dados teóricos, documentais e empíricos, tencionando 

apreender o objeto investigado nas suas múltiplas determinações. 

 De acordo com Gamboa (1995), é necessário superar a discussão em torno do 

dualismo entre as opções técnicas quantitativas e qualitativas, o qual tem se perpetuado no 

tempo. Entre as opções de sínteses possíveis para a resolução desse falso dualismo técnico, 

estão as pesquisas com enfoque dialético, nas quais “[...] as dimensões [quantitativas e 

qualitativas] não se opõem, mas se inter-relacionam como duas fases do real num movimento 

cumulativo e transformador, de tal maneira que não podemos concebê-las uma sem a outra, 

nem uma separada da outra” (GAMBOA, 1995, p.105). 

A revisão de literatura tem como suporte teórico as obras de pesquisadores da área da 

educação, como Romualdo Portela de Oliveira, Carlos Roberto Jamil Cury e Adriana 
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Aparecida Dragone Silveira, entre outros; e da área do direito, Nina Beatriz Stocco Ranieri e 

Clarice Seixas Duarte. O diálogo entre tais campos possibilitará a compreensão do objeto, 

procurando apreendê-lo em sua totalidade.  

O arcabouço legislativo constitui-se, precipuamente, da Constituição  Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069 de 1990) (BRASIL, 

1990) e das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394 de 1996) (BRASIL, 

1996), configurando-se na legislação básica disciplinadora do direito à educação no país.  

O estudo documental fundamenta-se na análise das decisões firmadas, de forma 

colegiada e unilateral, pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 

recursos originados de petições nas quais se requereu o direito à Educação Básica em Montes 

Claros/MG, no período de 2009 a 2019. As informações documentais coletadas estão sendo 

tabuladas, fase na qual os tipos de direito à educação requeridos estão sendo tomados como 

critério para enquadramento das decisões em categorias5, para, posteriormente, analisar-se 

sistematicamente os dados. 

 No tocante à pesquisa de campo, pretende-se realizar entrevistas semiestruturadas com 

50%6 do total dos sujeitos que demandaram o direito enquadrado na categoria constituída pelo 

maior número de recursos apreciados pelo Tribunal de Justiça. Pressupõe-se que tal categoria 

refletirá, teoricamente, o direito mais descumprido.  

 Portanto, para a compreensão dos meandros que envolvem o direito à educação, ao 

longo de todo o desenvolvimento da pesquisa, recorrer-se-á à leitura aprofundada das bases 

legais que regem a Educação Básica, das políticas públicas educacionais, bem como das 

produções de pesquisadores que têm se dedicado à investigação e reflexões acerca do papel 

que vem sendo desempenhado pelo Poder Judiciário com vistas à efetivação do direito à 

educação. 

 

Algumas reflexões teórico-normativas sobre o direito à educação no Brasil 
 

 A declaração do direito à educação está assentada na Constituição Federal de 1988 

(BRASIL,1988), lei maior do ordenamento jurídico brasileiro; na Lei n.º 8.069, de 1990 

(BRASIL, 1990), que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na Lei n.º 9.394, 

de 1996 (BRASIL, 1996), de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

                                                           
5 Para ilustrar: acesso à Educação Infantil, acesso ao Ensino Fundamental e Médio, transporte escolar, matrícula 
em escola próxima da residência. 
6 Parte-se do pressuposto que uma amostra com essa extensão seja capaz de revelar as múltiplas configurações 
que abarcam o objeto em foco. 
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Contudo, apesar dos progressos ocorridos com a vigência dessas legislações, a busca 

pelo Poder Judiciário, com vistas à garantia desse direito, evidencia que as previsões legais 

ainda não foram alcançadas plenamente. 

 A Carta de 1988 (BRASIL, 1988) representou um avanço significativo nas disposições 

sobre o direito à educação, contemplando, por exemplo, os princípios do ensino (art. 206), os 

deveres do Estado (art. 208), a divisão de competências entre os entes federados (art. 211), a 

destinação de recursos (art. 212), assim como o estabelecimento de aplicação imediata das 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, §1º) e o dimensionamento 

do papel do Ministério Público, no art. 127, “[...] incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (BRASIL, 1988). 

A partir de então, o Ministério Público assumiu papel mais incisivo na defesa dos direitos da 

sociedade, dentre eles, o direito social à educação. 

Para Oliveira (1999), apesar de a declaração do direito à educação na CF/88 

representar um salto de qualidade quando comparada à legislação anterior, uma vez que o 

apresenta com maior detalhamento e precisão, muitos aspectos dessa garantia ainda não se 

efetivaram. Todavia, esse nível de precisão e abrangência desempenha papel fundamental por 

proporcionar condições mais favoráveis à reclamação desse direito no sistema de justiça, uma 

vez que “os dispositivos introduzidos permitem a exigência de cumprimento desse direito ao 

Poder Público” (OLIVEIRA, 1999, p. 64). 

 Corroborando tal análise, Cury e Ferreira (2009, p. 33) sublinham que, nas 

constituições anteriores à de 1988, “tínhamos boas intenções e proteção limitada com relação 

à educação, mas não uma proteção legal, ampliada e com instrumentos jurídicos adequados à 

sua efetivação”. Ainda nas palavras desses autores (2009, p. 33): 

 

[...] a partir da atual Constituição e das leis que se seguiram, a educação passou a ser 
efetivamente regulamentada, com instrumental jurídico necessário para dar ação 
concreta ao que foi estabelecido, pois de nada adiantaria prever regras jurídicas com 
relação à educação (com boas intenções) se não fossem previstos meios para a sua 
efetividade. 
  

 Cabe mencionar que a educação está reconhecida como um direito social no texto 

constitucional de 1988, em seu art. 6º, o qual integra o título que aborda os direitos e garantias 

fundamentais. Por conseguinte, a educação configura-se como um direito social fundamental.  

Mais adiante, o art. 205 estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação 
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para o trabalho (BRASIL, 1988)”. Por conseguinte, a prescrição do dever do Estado para com 

a educação “[...] implica a obrigação do Poder Público de garantir a educação visando à 

igualdade das pessoas e, por outro lado, garante ao interessado o poder de buscar no Judiciário 

a sua concretização” (CURI; FERREIRA, 2009, p. 34). 

 Prosseguindo, no art. 208, a CF/88 (BRASIL, 1988) formula que esse dever do Estado 

se efetivará mediante garantia de: 

 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 59, de 2009) 
(Vide Emenda Constitucional n.º 59, de 2009); II - progressiva universalização do 
ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 14, de 1996) 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; IV - educação infantil, em creche e pré-
escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n.º 53, de 2006); [...]; VII - atendimento ao educando, em todas as 
etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n.º 59, de 2009).   
 

 Como se pode observar, muitos incisos foram reformulados ao longo dos anos, 

atualizando-se à demanda educacional requerida pela população brasileira.  Direcionando o 

olhar para o estudo do inciso I, quando da promulgação da Constituição, o ensino obrigatório 

e gratuito era garantido apenas para o nível fundamental7 e não havia especificação de faixa 

etária. Mais tarde, a Emenda Constitucional (EC) 14/1996 (BRASIL, 1996) trouxe uma 

reelaboração do inciso, o qual, no entanto, manteve a obrigatoriedade e gratuidade do ensino 

restritas ao nível fundamental8. Em 2009, uma nova atualização mudou esse inciso, em função 

da promulgação da EC 59/2009 (BRASIL, 2009), pela qual houve uma extensão da educação 

obrigatória e gratuita para a idade de 04 a 17 anos. A expressão “Ensino Fundamental” foi 

substituída por “Educação Básica,” contemplando a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 

e o Ensino Médio.  

 Os parágrafos do art. 208 (BRASIL, 1988), especialmente o 1º e o 2º, referem-se a 

mecanismos para a exigência do cumprimento do direito educacional: 

 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2º O não 
oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, 
importa responsabilidade da autoridade competente. § 3º Compete ao Poder Público 

                                                           
7 Tal inciso tinha a seguinte redação: “ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria [...]” (BRASIL, 1988). 
8 A redação dada pela Emenda Constitucional n.º 14, de 1996, foi a seguinte: “ensino fundamental, obrigatório e 
gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; ” 
(BRASIL, 1996). 
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recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto 
aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 

 
 Ao reconhecer o ensino obrigatório como direito público subjetivo, pressupõe-se o 

dever do Estado para com a sua oferta, e o direito do cidadão de requerer judicialmente essa 

prestação prometida, quando não for ofertada ou sua oferta ocorrer de maneira irregular.  

Nessa vertente, o direito público subjetivo: 

 

[...] é aquele pelo qual o titular de uma prerrogativa pode fazer cumprir um dever 
cuja efetivação apoia-se em um dispositivo legal que visa à satisfação de um bem 
indispensável à cidadania. É o Estado o sujeito do dever da efetivação prévia do 
direito público subjetivo. Cabe ao cidadão, titular desse direito, a faculdade de exigi-
lo quando lesado (CURY, 2007, p. 575). 

 
 Ainda no que diz respeito às bases legais da educação no país, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, instituído pela Lei 8.069/90 (BRASIL, 1990), representou um importante 

avanço na proteção do direito à educação desse público. Nesse aspecto, o título VI, 

denominado “Do acesso à justiça”, possui um capítulo destinado a disciplinar a proteção 

judicial aos interesses individuais, difusos e coletivos, o qual, em seu artigo inaugural, 

especifica: 

 

art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por 
ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não 
oferecimento ou oferta irregular: I – do ensino obrigatório; II – de atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência; III – de atendimento em 
creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; IV – de ensino noturno 
regular, adequado às condições do educando; V – de programas suplementares de 
oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do 
ensino fundamental; [...] (grifos nossos). 

  

 Tais disposições reafirmam o papel de destaque do Judiciário na proteção dos direitos 

garantidos a crianças e adolescentes, dentre eles, à educação. Ainda sobre esse ponto, 

conforme Silveira (2010, p.26), “o ECA tem sido utilizado como fundamento legal em boa 

parte das ações judiciais que visam à garantia do direito à educação”. 

Em 1996, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394 

(BRASIL, 1996) reafirmou a normativa do direito ao definir os princípios e diretrizes para a 

educação no Brasil, abarcando as diversas variáveis envolvidas nesse processo, dentre elas, as 

obrigações dos sistemas de ensino, tornando mais claras as responsabilidades das esferas 

governamentais para com os respectivos níveis de ensino.  

 Por tudo isso, a partir de 1988, e com os desdobramentos posteriores, como a 

aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e da Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), os cidadãos, e o próprio poder judiciário, 

passaram a ter a sua disposição meios mais eficazes para cobrar do Estado o cumprimento de 

um direito, sempre que se julgarem lesados pelo poder público. 

 

Considerações Finais 

 

A judicialização da educação, no Brasil, coloca em evidência que somente o 

ordenamento jurídico não garante a efetivação do direito. Todavia, é esse mesmo 

ordenamento que garante ao cidadão o poder de exigir tal garantia no âmbito judicial.  

Esta pesquisa encontra-se em fase inicial, de modo que, até o momento, tem-se 

buscado aprofundamento no domínio do referencial teórico referente ao objeto investigado e  

efetuado acessos exploratórios ao site do TJMG, no campo destinado às pesquisas por 

decisões, o que tem revelado um volume expressivo de julgados respectivos ao direito à 

Educação Básica, no município lócus desta pesquisa. Tal dimensão pode representar uma 

crescente conscientização da população em relação aos seus direitos, um aumento dos 

mecanismos públicos de acesso à justiça ou, até mesmo, um encolhimento do Estado na 

realização dos seus deveres sociais, face ao avanço das políticas neoliberais no Brasil. 
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GT9 - Estado e Políticas Educacionais 
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AO ENSINO SUPERIOR 
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Resumo 

O Ensino Superior brasileiro é marcadamente contextualizado pela polarização da educação 
inerente a uma sociedade capitalista.  Este trabalho busca traçar um regaste histórico de 
políticas de acesso às instituições de nível superior no Brasil, analisar os impactos das 
alterações sócio-econômicas das últimas décadas e os reflexos de tais mudanças na relação 
entre a classe trabalhadora e sua perspectiva de formação intelectual. Serão abordadas 
também experiências de Cursinhos Populares enquanto alternativas contra-hegemônicas de 
formação técnica, isto é, conteúdo pertinente ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
para pleitear uma vaga nas cadeiras universitárias, preocupando-se também com a dimensão 
humana e política. 
 
Palavras-chave: Ensino superior. Práxis sociais. Classe trabalhadora. 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

O Brasil contemporâneo é marcado por disputas e tensões ideológicas que levaram a 

uma descontinuidade histórica no campo educacional. Desde o primeiro decênio dos anos 

2000, especialmente a partir de governos progressistas de frente popular - Luis Inácio da Silva 

(2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016), a educação recebeu maior atenção e 

investimentos e diversos foram os projetos de políticas públicas voltadas para a escolarização 

da população brasileira. 
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 Em relação ao ensino superior, foco das análises que seguem, dados apontam para a 

expansão do acesso não apenas em universidades federais mas também em instituições 

privadas. Atualmente, com a retomada de agendas conservadoras, a educação vem sofrendo 

desmontes que se justificam, segundo seus defensores, por uma crise econômica e política 

gerada pelo governo anterior.  

No enlace de tais demandas, ações populares se desenvolvem para garantir o direito ao 

acesso no ensino superior e, ao mesmo tempo, traçar alternativas para possibilitar a formação 

daqueles que dependem do ensino público e necessitam vender sua força de trabalho, o que 

muitas vezes os cerceiam de alcançar o diploma universitário. Diante disso, debater sobre as 

transformações sociais e do mundo do trabalho, considerando suas implicações nas políticas 

de acesso e democratização do ensino superior público brasileiro se torna imperativo. Daí a 

importância de resgatar debates clássicos, e lançar um olhar contemporâneo sobre estes, 

buscando sempre captar o movimento do real, isto é, perceber as contradições de uma 

sociedade em movimento, considerando o caráter dialético que subsidia também a produção 

teórica clássica marxista. 

Partindo de tal entendimento, o presente trabalho busca discutir as políticas públicas 

dos âmbitos educacional e trabalhista, traçando as intencionalidades e intercessões pertinentes 

à formação intelectual da classe trabalhadora. Também traz à baila experiências de Cursinhos 

Populares apontando os esforços e limitações dos educandos trabalhadores que buscam uma 

vaga no ensino superior. 

 

Educação superior no Brasil: política de Estado ou de governo(s)? 
 

As discussões legislativas voltadas para as demandas educacionais no Brasil são 

tardias e pouco eficientes no que tange ao desenvolvimento de uma educação pública, gratuita 

e de qualidade. Às camadas populares, historicamente, apenas é concedido o conhecimento 

suficiente para ser leniente às condições impostas pelo mercado.  

Como expõe Saviani (2008), desde o período marcado pela ascensão das políticas 

desenvolvimentistas de Getúlio Vargas (1930 -1945) e Juscelino Kubistchek (1950-1955), o 

Estado se preocupou com a formação técnica das camadas oriundas do ensino público e que 

se tornariam mão de obra. Esta afinidade com os interesses do capital se recrudesceu durante 

a Ditadura Civil-Militar (1964-1985) já que, segundo Saviani (2008, p. 295),  as propostas 

convergiam para “a profissionalização do ensino médio, a integração dos cursos superiores de 
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formação tecnológica com as empresas e a precedência do Ministério do Planejamento sobre 

o da Educação na planificação educação.”  

Ao contrário do que era esperado pelas mobilizações sociais com a redemocratização, 

no final da década de 1980, este quadro não foi alterado. Neste momento, estavam em 

tramitação nas casas legislativas as propostas para a promulgação das diretrizes educacionais. 

Em meio a divergências políticas, foi promulgada a Lei 9.394/96 que dispõe sobre as Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN).  

No que diz respeito ao Ensino Superior, tal como expõe Cunha (2003, p. 37), as 

políticas à época “constituíram uma verdadeira normatização fragmentada”. Os mandatos de 

Fernando Henrique Cardoso (1994- 2002) foram caracterizados pelo favorecimento e 

expansão das faculdades privadas e pela escassez de recursos para as instituições públicas.  

Às Universidades Federais (UFs) coube uma autonomia que as induzia à aproximação 

com o capital privado. No âmbito administrativo, cabe ressaltar que o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) era dirigido, indiretamente, majoritariamente por representantes 

empresariais, e desde o período em que ainda era Conselho Federal de Educação (CFE,1961), 

quando foi instituído, foi alvo de denúncias de corrupção (CUNHA, 2012). 

Desde a primeira década do século XXI, com os governos de Luis Inácio Lula da Silva 

(2003-2009) e, posteriormente, no primeiro mandato de Dilma Rousseff (2010-2014), a 

educação recebeu maior atenção e investimentos, o que está em consonância com o 

atendimento de demandas da classe trabalhadora, mas também, as necessidades de reprodução 

do capital nos países da periferia, no âmbito da mundialização do capital4.  (CHENAIS, 1996; 

FONTES; 2015) 

Diversos foram os programas voltados para a democratização e expansão do acesso ao 

ensino superior. Dentre as ações empreendidas a partir de políticas públicas, destacam-se: o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), o Sistema de Seleção Unificado (SISU) e a implementação das cotas raciais e 

sociais. No âmbito privado, destacamos o – Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e o 

ProUni. 

                                                           
4 De acordo com Fontes (2015), na atual conjuntura, os países do BRICS, são os principais países para os quais o 
Investimento Externo Direto (IED) vem sendo direcionado, de modo a sustentar diferentes graus de associação 
com empresas (em particular as indústrias) dos países mais avançados. Isto é, ocorre o deslocamento de uma 
parte importante das indústrias dos países que compõem o eixo dinâmico do capital para os países do BRICS, 
com o objetivo de aproveitar os baixos salários pagos aos trabalhadores, a existência de matérias-primas fartas e 
baratas e seus amplos mercados de consumo. 
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O REUNI, foi instituído pelo decreto 6.096, em abril de 2007. Dentre os propósitos 

estavam: expansão das vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de cursos 

noturnos, fomento às inovações pedagógicas, combate à evasão, entre outros; estas ações 

integravam o Plano de Desenvolvimento da Educação ( PDE). 

O SISU foi regulamentado através da portaria normativa nº 21, de novembro de 2012 

(BRASIL, 2012), e objetiva democratizar o acesso às instituições públicas de ensino superior. 

Para pleitear as vagas oferecidas, os estudantes devem participar do Exame Nacional do 

Ensino Médio ( ENEM) . Somado a tais conquistas sociais estão as políticas de ação 

afirmativa definidas nos termos da Lei 12.711/2012, que reserva 50% das matrículas para 

cotas raciais, de renda e egressos da escola pública5. 

Essas medidas por parte do Estado, são resultado das lutas do campo popular na 

sociedade civil, e se empenham em reconhecer e recompor uma parte da dívida histórica de 

preconceitos, cerceamento de direitos básicos e exclusões sociais, como o acesso à educação 

superior pública. O gráfico abaixo ilustra os reflexos desse conjunto de ações a partir das 

estatísticas de acesso às instituições públicas nos últimos 20 anos. 

 
Gráfico 1: Expansão do acesso ao ensino superior em Universidades Federais (2000 – 
2015)  

 

 

Fonte: MEC/INEP/DEED, 2018. 

 

Nesse período, também as Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, 

comunitárias e sem fins lucrativos, também foram contempladas nos esforços governamentais 

de investir no ensino superior brasileiro. Em julho de 2001, foi instituído, através da Lei nº 

10.260, o FIES que viabiliza o financiamento de até 100% dos custos de cursos de graduação 
                                                           
5Estas definições não abarcam as universidades estaduais e as instituições de ensino privadas. 
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em instituições privadas com avaliação positiva no MEC. Por sua vez, o ProUni foi criado 

pelo Ministério da Educação - MEC, em 2004, e concede bolsas de 50% a 100% em 

faculdades particulares.  

Os últimos dados da Sinopse Estatística da Educação Superior (INEP/MEC, 2017), 

revelam que, ainda que seja expressiva a expansão do acesso às universidades públicas, este 

número é ainda pequeno quando comparado ao número de matrículas no setor privado. Do 

total de matrículas no ensino superior, 71,21% estão na iniciativa privada e apenas 18,45% em 

instituições federais.  

Assim,   

a ampliação do acesso, bem como a implantação das políticas de inclusão resultaram 
numa expansão especialmente pelo sistema privado. Isto ensejou uma situação 
controversa, uma vez que além do ensino ser pago favorecendo uma inclusão 
estável, a formação oferecida pelo sistema privado é muito criticada pela sua baixa 
qualidade. (NEVES; RAIZER & FACHINETTO, 2007, p.125) 

 

Na análise de Ristoff (2016), tal crescimento torna o Brasil o quinto mercado mundial 

de educação superior. Ainda de acordo com o autor, considerando o crescimento de cursos de 

graduação por áreas, tem-se que Ciências Sociais, Negócios, Direito e Educação recebem, 

juntas, mais da metade dos cursos ofertados (54%) e abrigam igualmente mais da metade das 

matrículas da graduação, ofertadas em grande parte pelo setor privado. Desse modo, 

percebemos que a expansão da educação superior, além de majoritariamente realizada pelo 

setor privado, também está concentrada em cursos de baixa demanda.  

A democratização deste nível de ensino, então, esteve assentada na ampliação da 

oferta, ainda que profundamente desigual, de trajetórias universitárias e, posteriormente, 

profissionais. A comparação realizada por Ristoff (2016) entre o perfil dos alunos de cursos 

como Medicina e Odontologia em relação aos de Pedagogia, por exemplo, explicita a 

limitação desta forma de inclusão das frações de menor renda na universidade. 

Após o Golpe de Estado de 2016, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff, não 

apenas a democracia ficou comprometida, mas também todo desenvolvimento social que 

vinha redesenhando a dinâmica social. No âmbito educacional, projetos como Escola Sem 

Partido - ESP, que visam uma formação completamente acrítica em relação à história e aos 

debates sociais, ganham espaço, e o Presidente Michel Temer (2016-2018), promulga a 

Emenda Constitucional 95 (EC 95/2016) e a Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017). 
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A EC 956normatiza a política de ajuste fiscal, impondo restrições por 20 anos para 

qualquer investimento em áreas primárias, sobretudo em saúde educação. A regra geral que 

direciona essa medida é que o gasto primário do governo federal fica limitado por um teto 

definido pelo gasto do ano anterior, com ajustes de acordo com a inflação medida pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -IPCA. Em suma, o resultado é a redução dos 

investimentos sociais já que o IPCA não acompanha o crescimento populacional. Por 

conseguinte, os direitos sociais (saúde, educação, segurança, previdência social) garantidos 

pela Constituição Federal de 1988 ficam ameaçados e abrem precedente para a compreensão 

mercantilista dos mesmos.  

A Reforma do Ensino Médio, por sua vez, se baseia na fragmentação curricular para 

os três anos finais da educação básica e no aumento da carga horária. Paradoxalmente, ao 

mesmo tempo em que proclama a expansão da carga horária, o que demanda investimentos 

maiores para as escolas, o governo de Michel Temer aprova o congelamento dos gastos em 

áreas como a educação. 

Com as alterações, as disciplinas comuns a todos os anos seriam Matemática, 

Português e Inglês e as restantes estariam compondo os outros itinerários formativos 

elencados pela proposta7, dos quais está o ensino profissionalizante. Os estudantes teriam a 

possibilidade de ‘escolher’, a partir dos itinerários oferecidos pela escola, a área de 

concentração que desejam. 

 Sem qualquer tipo de consulta aos profissionais da área e deixando completamente à 

margem a população que será atingida pela mudança, esta medida estimula, segundo Frigotto 

(2017), a formação técnica e utilitarista em detrimento de uma formação crítica e ampla, 

demonstrando a intenção de ajustar um direito social essencial às demandas do mercado. Ora, 

com a promessa de empregabilidade apenas com o ensino profissionalizante de nível médio e 

frente a uma crise econômica, jovens das camadas populares tendem a almejar cada vez 

menos as cadeiras das universidades públicas que deveriam ser suas por direito. 

Ao encontro desses ideais, desde sua posse, em janeiro de 2019, o presidente eleito 

Jair Messias Bolsonaro vem sinalizando via Ministério da Educação – MEC suas intenções 

em relação à educação. São frequentes os discursos voltados à desmoralização das 

Universidades públicas, julgadas como gasto e local de balbúrdia ao passo que aponta a 

iniciativa privada como detentora da produção e importância científica. Assim, tanto o 

                                                           
6PEC 241, enquanto em tramitação na câmara dos deputados e PEC 55, no senado. Durante sua tramitação foi 
chamada popularmente de “PEC da morte”. 
7 Os cinco itinerários formativos são organizados em:  Linguagens, Matemática, Ciências da natureza (biologia, 
física e química), Ciências Humanas (História, Geografia e Filosofia) e Formação Técnica e Profissional. 
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presidente quanto os ministros da educação Ricardo Vélez Rodríguez (01-04/2019) e 

Abraham Weintraub (04/2019 – até o momento) incitam em seus apoiadores e na população 

leiga a repulsa a tudo o que  advém do ensino superior federal. 

Nessa direção, a mais recente discussão doMEC versa sobre o ensino superior público, 

via minuta de projeto de lei - PL denominado “Future-se”. De acordo com o texto que a 

compõe, oPL é caracterizado por mudanças que levam, mais uma vez, à privatização. Não 

obstante, este projeto é uma afronta à carreira docente e ao funcionalismo público. Ainda que 

sua apresentação formal ao Congresso não tenha ocorrido, esta proposta nos dá um importante 

panorama das intenções da atual gestão federal em relação ao nível superior de ensino.   

Até o presente momento, observamos um conjunto de manifestações de reitores e 

intelectuais expressando os limites e as falhas da minuta apresentada. Dentre o quais 

selecionamos a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior – ANDIFES (2019), Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado 

de Minas Gerais- FORIPES (2019), Leher (2019), ex-reitor e docente da UFRJ, Martins 

(2019), Prof da USP,Campos (2019) reitor da Universidade Federal do Ceará. 

Neste horizonte, é possível inferir que a linha ideológica  das políticas públicas é o 

neoliberalismo. Os desdobramentos das disputas  presentes no intermédio do Estado entre as 

demandas sociais e as do mercado, no entanto, é o que as diferencia. Quando o pacto social 

garantido pela governabilidade política não contempla os interesses do sistema produtivo, este 

cria mecanismos de desmonte às suas ameaças.  

 Faoro (1987, p.47) percorre a relação entre a formação econômica do Brasil e seu 

desenvolvimento político mapeando os interesses historicamente postos nas diversas áreas da 

sociedade.  O autor propõe que os liberais brasileiros têm, frente ao poder, uma postura 

irascível e condicionada a uma política conservadora que ignora os anseios da população 

quanto a seus direitos e reivindicações sociais.                                                                                                                                                                                               

Referente ao sistema educacional, para Barroso (2005) é necessário que o Estado 

cumpra seu papel de regulador e promova reformas que retomem a incursão dos valores 

burgueses na dinâmica social. Contraditoriamente, então, o Estado promove o sucateamento 

de seus próprios serviços para justificar sua entrega à iniciativa privada que teria mais 

capacidade de gerir esses serviços.  
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Estes valores são transmitidos culturalmente, isto é, pela construção do senso comum, 

como demonstrado por Gramsci (2011), que garante a hegemonia das classes dominantes8. 

Imersos nas contradições de sua classe e diante do desprezo aos valores políticos, os 

subalternos não reconhecem o caráter crítico do seu papel de cidadão; equivocadamente, 

ligado a uma perspectiva consumista de participação na sociedade (GIROTTO, 2017). Como 

consequência, reproduzem e apóiam discursos que não são inerentes à sua classe. 

 
Na aliança entre o (neo) liberalismo (econômico) e (neo) conservadorismo (político-
cultural), o primeiro prega a mínima intervenção do Estado na economia, para que 
regule as atividades econômicas privadas na menor forma possível e deixe que o 
mercado aja por livre iniciativa. Novo conservadorismo seria a conservação de 
hábitos culturais tradicionais, como a família e a moralidade do cidadão burguês, 
subsidiados pelo preconceito, racismo e pela desigualdade. Os dois fatores se juntam 
para moldar uma consciência coletiva onde o espaço de discussão e exercício da 
democracia não consegue sua realização. (COSTA, 2012, p. 417) 

 

Para alcançar esta máxima, o neoliberalismo busca meios institucionais de garantir 

uma instrução individualista e técnica a partir dos currículos escolares; é na escola, pois, que 

são reproduzidas as desigualdades e os valores imanentes do sistema capitalista. Se nesta 

sociedade a produção do conhecimento deve ser responsabilidade dos intelectuais orgânicos 

da classe dominante, é preciso criar mecanismos que afastem os subalternos desse lugar de 

construção do mundo e de si. Daí a importância de confrontar não apenas as políticas de 

acesso ao nível superior de ensino, sobretudo público, mas também as alterações nas 

legislações trabalhistas, pois é neste diálogo entre elas que se encontram os anseios burgueses 

ancorados no Estado. 

 
Transformações sócio-econômicas no Brasil contemporâneo e a categoria trabalho: 

perspectivas e descontinuidades 

As mudanças em relação ao acesso ao ensino superior no Brasil foram concomitantes 

às transformações ocorridas nas relações de trabalho desde a primeira década do século XXI. 

Por este motivo, a categoria trabalho deve ser resgatada para compreendermos os impactos de 

sua dinâmica no campo social. 

Diversos estudos (FRIGOTTO, 2009; SAVIANI, 1986; KUENZER, 2010; 

MANACORDA, 2010) se preocupam em elucidar as teorias clássicas e atualizá-las de acordo 

                                                           
8A hegemonia, para Gramsci (1999), é a conquista do poder em sua dimensão ampla, isto é, política e 
econômica. A hegemonia se sustenta sob os pilares do consenso e da coerção na sociedade civil, sendo mais 
consenso que coerção. O consenso é composto por todos os elementos  formadores daculturae mediados pelos 
aparelhos privados de hegemonia. 
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com o contexto histórico em que se inserem.  De forma geral, a categoria trabalho detém 

significados para além das limitações semânticas; traz consigo (e intrínseco a si) as teias de 

relações contraditórias que constituem a cultura em uma sociedade e, por conseguinte, seus 

desdobramentos políticos.  

Na verdade, todo sistema educacional se estrutura a partir da questão do trabalho 
pois o trabalho é a base da existência humana, e os homens se caracterizam como 
tais na medida que produzem sua própria existência, a partir de suas necessidades. 
Trabalhar é agir sobre a natureza, agir sobre a realidade, transformando-a em função 
dos objetivos, das necessidades humanas. A sociedade se estrutura em função da 
maneira pela qual se organiza o processo de produção da existência humana, o 
processo de trabalho. (SAVIANI, 1986, p.14) 
 

Partindo da concepção materialista histórico-dialética, e ressaltando a polissemia do 

termo no interior do campo marxista9, compreendemos o trabalho, no sistema capitalista, 

como catalisador das relações entre oprimidos e opressores e de sua manutenção na 

sociedade. Neste trabalho, nossa perspectiva vai na direção da perspectiva gramsciana do 

trabalho enquanto princípio educativo e, mais que isso, senda de emancipação filosófica dos 

indivíduos.   

Compreendendo que a escolarização tem função, no capitalismo, de reproduzir, 

legitimar e perpetuar as desigualdades oriundas das relações de trabalho, se faz necessário 

discutir as políticas públicas trabalhistas e seus impactos na formação dos subalternos. Com 

efeito, é preciso compreender a classe trabalhadora, pois é a partir dessa condição que são 

traçados seus caminhos. 

Pochmann (2012) elucida os reflexos das mudanças no setor produtivo sobre a 

configuração social.  Entre 2000 e 2010, o Brasil passou por um crescimento econômico que 

resultou na ascensão de parcela da população que se encontrava em condição de miséria, a 

partir do fortalecimento do mercado de trabalho. Essa emergência social associada ao trabalho 

forjou um fenômeno de “reorientação das políticas públicas para a perspectiva 

fundamentalmente mercantil” (POCHMANN, 2012, p.11) 

Como reportado anteriormente, a partir do Golpe de 2016, o capital retoma sua força 

política e, em 2017, é aprovada a Reforma Trabalhista, promulgada pelo então presidente 

Michel Temer (2016-2018). Pautada na simplificação e flexibilização das relações de 

                                                           
9O ensaio intitulado “O significado do trabalho no capitalismo e o trabalho como princípio educativo: Ensaio de 
Análise Crítica”, de Paulo Sergio Tumolo é um exemplo de dissonâncias em relação a compreensão do trabalho 
enquanto principio educativo à luz da teoria oferecida por Karl Marx.  Em seu estudo, o autor argumenta que “no 
capitalismo a construção do gênero humano, por intermédio do trabalho, se dá pela sua destruição (...) a 
afirmação de sua condição de sujeito se realiza pela negação desta mesma condição (...)” (2003, s/p). Isto é, a 
proposta de trabalho como estratégia político-pedagógica a vistas de uma emancipação humana seria 
contraditória no sistema capitalista.  
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trabalho, os empresários alegam que a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) estaria 

defasada e não sustentaria o desenvolvimento econômico e tecnológico necessário. As 

alterações foram definidas a partir da Medida Provisória nº 808 e promulgadas pela Lei nº 

13.467/2017 e entre suas disposições estão a sobreposição dos acordos coletivos à legislação e 

a não obrigatoriedade da contribuição sindical.  

Estes destaques apontam para duas questões de nossa análise: a fragilidade a que 

trabalhadores são submetidos através de acordos que rebaixam as dimensões dos direitos e a 

preocupação com a despolitização das massas a partir de tentativas de desmoralização dos 

sindicatos enquanto representações políticas.  

Ao contrário do que advogavam seus defensores, não de forma ingênua, esta reforma 

não gerou mais empregos e carteiras assinadas. A flexibilização do mercado de trabalho, de 

fato, alargou o número de indivíduos em postos de trabalhos informais e terceirizados. 

Segundo a Confederação Nacional de Indústrias (CNI) a terceirização é “a contratação de 

serviços e não de recursos humanos” (CNI, 2008 apud MELO, 2012). Isto é, para os que 

compram a força de trabalho, significa o aumento de lucros, para os que vendem, por outro 

lado, consiste na diminuição de seus direitos e uma perversa desumanização do trabalhador. 

A divisão interna na classe trabalhadora tende, e de fato isso ocorre, a desmobilizar 
boa parte da mão-de-obra, que pressionada pelo desemprego e pelo precário vínculo 
terceirizado, não busca a luta orgânica como classe para alcançar as suas demandas. 
Assim, a terceirização, além de ser uma econômica de gastos com a força de 
trabalho, é também mecanismo de manipulação e hegemonia da classe dominante. 
(MELO, 2012, p.59). 
 

Em resumo, a simplificação das relações entre empregados e empregadores apenas 

serviu como catalisadora das desigualdades sócio-econômicas. As mudanças na CLT 

suprimem o respaldo legislativo que dava ao trabalhador segurança para traçar planos e metas, 

tal qual dar atenção à sua formação técnica e intelectual. 

Ainda que as condições sociais e econômicas não sejam favoráveis e estáveis, grupos 

se organizam na sociedade civil com a finalidade de garantir o direito à educação às camadas 

em vulnerabilidade social. Neste ínterim, encontram-se os Cursinhos Populares que figuram 

alternativa de acesso ao ensino superior e formação ampla, como será demonstrado no item 

seguinte.   

 

Experiências de Cursinhos Populares: resistência e luta pelo direito à educação superior 
 

No Brasil, desde a década de 1950, movimentos se organizam na luta por direitos 

sociais a partir de práticas educativas alicerçadas na cultura popular. Denominada Educação 
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Popular, esta proposta compreende o valor político e de transformação social da educação. As 

possibilidades de organização são múltiplas e forjam em suas práticas os ideais de justiça 

social e emancipação dos sujeitos. 

Os ideais de Paulo Freire (1981), grande expoente da educação popular, são 

frequentemente resgatados para fundamentar projetos que objetivam a construção do 

conhecimento a partir do diálogo. A palavra como ato político traz à luz a incompletude do 

ser e seu potencial transformador. 

O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe numa 
posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. (...) É a 
posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. 
Mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais e políticas, 
culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase sempre barreiras de difícil 
superação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o mundo, sei 
também que os obstáculos não se eternizam. (FREIRE, 2013, p. 53) 
 

Na esteira dessas mobilizações contra-hegemonicas, os cursinhos populares10, vêm se 

constituindo como alternativas para camadas populares que almejam a formação em nível 

superior. Estas propostas se organizam, de forma geral, pautadas nos conceitos difundidos 

pela educação popular, isto é, em uma dinâmica colaborativa entre todos os que a compõe 

(BATISTA, 2005; SANTOS, 2008; VARGAS, 2005). Neste caso, a preocupação está ligada 

também à preparação para exames de vestibular, atrelando ao conteúdo um debate crítico do 

cotidiano.  

Vários são os exemplos dessas ações nos estados brasileiros, dentre elas o Cursinho da 

Poli-USP e a Rede Emancipa. No primeiro caso, a ideia inicial partiu de estudantes de cursos 

de engenharia da Universidade de São Paulo (USP), entre o final da década de 1940 e início 

dos anos 50, afim de oferecer uma alternativa de estudos para aqueles que pretendiam 

ingressar na Escola Politécnica da USP. A partir de reformulações ao longo de sua trajetória, 

o Cursinho da Poli-USP ficou voltado para camadas em vulnerabilidade social, como ressalta 

Castro (2005).  

A Rede Emancipa é um movimento social de educação popular recente, datada de 

2007, e está presente, atualmente, nas cinco regiões do país. Seu projeto pedagógico se engaja 

em oferecer não apenas conteúdo para o vestibular mas, sobretudo, inserir os jovens de 

escolas públicas nos debates e instigar a visão crítica e a compreensão dialética de sociedade. 

                                                           
10Os cursinhos populares não tem um gênese definida mas uma breve delimitação histórica aponta para os 
primeiros registros destas experiências no final da década de 1940 e durante a ditadura-militar (1964-1985). Na 
década de 1990 surgem inúmeras experiências de cursinhos populares pelo país, mobilizadas em grande parte 
pelos movimentos da sociedade civil, com alto protagonismo dos movimentos de corte racial. 
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Sua organização é múltipla e conta com diversos setores da sociedade civil, dentre eles: 

professores, estudantes universitários e secundaristas, associações de bairros, entre outros. 

Por fim, aqui serão caracterizadas também duas experiências, com dinâmicas distintas, 

de Cursinhos Populares em Viçosa, Minas Gerais, cidade que abriga uma importante 

instituição como a Universidade Federal de Viçosa (UFV). A primeira análise diz respeito ao 

Cursinho Popular do DCE-UFV (CPDCE-UFV) que se organiza no núcleo universitário11. O 

segundo caso é do Cursinho Popular Nova Viçosa (CPNV), na periferia da cidade e que conta 

com o apoio do poder público municipal. Buscamos destacar a participação, esforços e 

limitações de educandos da classe trabalhadora. 

O CPDCE-UFV é uma proposta organizada por estudantes de diversos cursos da UFV 

e conta com o apoio da instituição para sua manutenção. Sua atividade ocorre no núcleo 

universitário do campus Viçosa desde o ano de 1998 e atende estudantes não apenas das 

periferias e zonas rurais de Viçosa, mas também de cidades próximas como Porto Firme, 

Cajuri, Ervália, dentre outras. Dados mostram, a partir dos documentos de matrícula, que as 

idades variam entre 17 e 65 anos e há grupos de egressos do ensino secundário e outros ainda 

cursando o Ensino Médio. Em seu regimento interno constam as instâncias deliberativas e os 

parâmetros de atuação fundamentados em: educação popular, autogestão e 

interdisciplinaridade.  

Ao contrário do CPDCE, o Cursinho Popular Nova Viçosa, é uma iniciativa recente, 

do ano de 2018, desenvolvida no bairro Nova Viçosa12, periferia da cidade de Viçosa. O 

bairro fica a 5 km do centro da cidade e sua configuração histórica é de nativos e migrantes, 

trabalhadores da construção civil que construíram os prédios da Universidade, mas não 

estudaram nela. Até os dias atuais, o bairro sofre com a falta de zelo do poder público, não 

contando com serviços básicos como pavimentação, luz nas ruas e saneamento. 

Neste contexto, a ação de construir um Cursinho Popular partiu da líder 

candomblecista Marisa Paz (Mãe Marisa Paz), do terreiro Ylê Axé Omo Oba Ayê e contou 

com o apoio de estudantes universitários e de agentes do poder público para sua idealização. 

                                                           
11Os dados apresentados são fruto de um trabalho intitulado “CURSINHOS POPULARES: ALTERNATIVA À 
FORMAÇÃO INTEGRAL E ACESSO À UNIVERSIDADE”, apresentado no II Seminário Nacional Educação, 
Marxismo e Socialismo, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FaE/UFMG), em 
setembro de 2018. 
12A distância do bairro com o centro e, por conseguinte, com a Universidade Federal de Viçosa foi forjada desde 
a sua idealização. Um breve resgate histórico revela que com a federalização da então Universidade Rural de 
Minas Gerais (UREMG), em 1969, ocorreu uma mudança sócio espacial na cidade de Viçosa-MG. Com a 
chegada das novas camadas sociais, isto é, servidores e estudantes da Universidade era crescente a procura por 
habitação. Este fato aproximou setores imobiliários e o poder público municipal que passou a institucionalizar a 
marginalização das camadas mais pobres (nativos e migrantes da zona rural atraídos pela empregabilidade da 
construção civil na época) em bairros afastados da cidade, como é o caso de Nova Viçosa. 

3504



 

A partir de tentativas de diálogo junto ao prefeito e vereadores, o projeto conseguiu vale-

transportes para os educadores e o material (produzido pelos próprios educadores) para os 

estudantes.  

As atividades acontecem na Escola Municipal Padre Francisco José da Silva, única 

escola do bairro. De acordo com seu documento estatuário, o objetivo do projeto é contribuir 

com aqueles que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para pleitear uma 

vaga em cursos de graduação, partindo dos princípios de democracia e autogestão. Além 

disso, visa fomentar a formação e participação política frente às questões pertinentes à 

sociedade. 

Segundo um dos coordenadores da iniciativa, a primeira turma, no ano de 2018, 

contou, no início de suas atividades, com, aproximadamente, 23 educandos. Ao final, 

restaram dez alunos, dos quais 6 foram aprovados na UFV. O coordenador salienta o número 

expressivo de educandos da classe trabalhadora e aponta para a preocupação desses 

estudantes em relação à ausência nas aulas e que normalmente suas justificativas estavam 

ligadas ao trabalho. 

No CPDCE esse número não foi muito diferente. A partir do Caderno de Faltas, dos 

anos de 2017 e 2018, é possível observar um aumento no número de educandos na condição 

de trabalhadores. Essa percepção se debruça nas justificativas ligadas ao trabalho. No ano de 

2017, o número foi de 29,82% e no ano seguinte, 40,35% justificavam faltas ou atrasos pela 

razão supracitada. 

No que tange ao número expressivo de trabalhadores em ambos os projetos, durante o 

ano de 2018, consideramos que, mais uma vez, o trabalho é o balizador de seus planos. 

Assim, apontamos a crise econômica que o país vem atravessando como uma possível 

explicação, isto é, enxergam no ensino superior uma forma de garantia ou melhora 

profissional, sobretudo em relação à remuneração. 

Além disso, ainda que o trabalhador, em geral, tenha um histórico conflituoso com seu 

processo de escolarização, normalmente marcado por condições negativas que concebe a ele e 

a seus pares uma formação ínfima e suficiente para os postos de trabalho,discerne o papel do 

estudo enquanto meio de ascensão social, mesmo que não reconheça sua dimensão formativa 

humana que, equivocadamente, é reduzida à reprodução técnica. Ao mesmo tempo, é o 

mundo do trabalho sua principal limitação à medida que esses trabalhadores precisam fazer 

‘hora extra’ e/ou são impedidos de chegar a tempo nas aulas devido aos horários inflexíveis. 

Além disso, a instabilidade trabalhista atual faz com que muitos educandos tenham que 
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abandonar a sala de aula para fazer “bicos” (vocábulo popular para sintetizar trabalhos 

intermitentes e pontuais). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As transformações sociais decorridas através de políticas públicas empreendidas pelo 

Estado nas últimas décadas no Brasil foram possíveis graças a acordos de classes que 

permitiram um breve desenvolvimento que alcançou, como nunca antes, as camadas 

historicamente marginalizadas. No entanto, a partir do segundo mandato de Dilma Rousseff, 

os quadros de desenvolvimento social e econômico passam a se alterar e a crise econômica 

encontrou terreno fértil para seus interesses no caos que pairava sobre o curso político do país.  

Antes consideradas como autoridades máximas da produção e difusão do 

conhecimento científico, atualmente as instituições públicas federais de ensino acabam por ter 

sua imagem deturpada, passando a ser consideradas locais onde muito pouco é feito para a 

sociedade a partir do gasto de dinheiro público. Tem-se de tal modo o pretexto ideal para os 

cortes e bloqueios financeiros direcionados ao investimento em pesquisa, ensino e extensão 

próprios de tais instituições. 

Equiparando as políticas públicas para o ensino superior e as reformas trabalhistas 

atuais, é possível perceber que ao mesmo tempo em que as universidades públicas federais 

sofrem desmontes por parte do Estado, abrindo espaço para a iniciativa privada; o 

empresariado se preocupa em tornar as relações de trabalho mais flexíveis e 

desregulamentadas. Com efeito, essa relação afinada entre interesses que deveriam ser 

antagônicos, lança à classe trabalhadora uma desmotivação em relação à formação superior 

em instituições públicas e, concomitantemente, uma condição trabalhista que demande o 

mínimo de formação.  

Assim, a defesa de uma Universidade pública, gratuita e de qualidade, lócus da 

pluralidade de ideias e de inovações para o bem-estar social, é pertinente a um projeto de 

nação baseado na democracia e na participação popular em todas as instâncias públicas.  
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R esumo 

 

O trabalho apresentado é parte de uma pesquisa de mestrado, em andamento, de perspectiva 

qualitativa, que estuda as políticas de ações afirmativas, mais notadamente pertinentes às 

cotas raciais, adotadas na Universidade Federal do Estado do Rio de J aneiro – UNIRIO, a 

partir de 2012. Para isso, contamos com os referenciais teóricos do pensamento de Pierre 

Bourdieu, no que se refere aos conceitos de capital cultural, habitus e campo, a fim de 

articular argumentos sobre papéis sociais, desigualdades e espaço universitário. O estudo 

utiliza das fontes digitais e materiais da instituição para analisar o processo de implementação 

da política, além das propostas que sugiram a permanê ncia, sendo investigadas atas de 

reuniões; resoluções; leis; decretos; pareceres, dentre outros documentos oficiais. Tem como 

perspectiva teórico-metodológica a pesquisa bibliográfica, a pesquisa e análise documental, 

assim como a entrevista semiestruturada. Logo, autores como Antônio Joaquim Severino 

(2017) e Maria Cecília de Souza Minayo (1993), tornaram-se os referenciais indicados para 

tais aspectos metodológicos. Serão realizadas entrevistas com alunas —  especificamente 

formandas do curso de pedagogia que ingressaram através das cotas —  para tentar 

compreender como foi a efetiva utilização desta política afirmativa do ponto de vista também 

dos discentes da UNIRIO. Entretanto, as entrevistas só poderão transmitir opiniões em nível 

amostral, pois para a seleção das entrevistadas está sendo utilizada a técnica snowball (bola de 

neve), onde escolhemos a primeira agente e as demais —  a partir do mesmo recorte 

característico —  são selecionadas por esta, aplicando a “cadeia de referê ncia” (V INUTO 

2014). E neste sentido, o número de alunas selecionadas não poderá caracterizar uma visão 

geral sobre um quadro de opiniões desta categoria, tão somente nos trará alguns discursos 

subjetivos sobre a dinâmica da formação universitária, que serão de enorme importância para 

os direcionamentos futuros deste estudo. Esta investigação se configura como importante 

devido ao seu carácter inédito para a referida instituição. 

 

   

Palavras-chave: Ensino superior. Políticas afirmativas. Campo universitário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3509



 

Introduçã o:  

 Este trabalho faz parte de uma dissertação de mestrado que se encontra em andamento, 

e tem como um de seus objetivos mapear o processo de implementação da Lei 12.711/2012 na 

UNIRIO e indagar sobre a trajetória de estudantes negros/negras e cotistas do curso de 

pedagogia da universidade, desde o ingresso à conclusão. Com isso, visa perceber se as 

políticas de ações afirmativas, mais especificamente a pertinente às cotas raciais, 

implementadas a partir de 2012, vem sendo significativas para os estudantes.  

  O repertório das informações pertinentes ao processo de implantação da lei de cotas 

na UNIRIO, além das ferramentas utilizadas para fomento à permanê ncia dos alunos cotistas 

se deu a partir de levantamento documental. A lém da pesquisa bibliográfica, para 

fundamentação teórica e da entrevista semiestruturada, a fim de entender melhor, a partir das 

falas dos estudantes, como foi ingressar por meio das políticas de cotas no campo 

universitário, embora esta fase da pesquisa ainda esteja em fase primária investigativa. 

 Uma diversidade de fontes documentais está sendo considerada tanto na sua 

materialidade quanto na sua forma eletrônica, tais como Leis, resoluções, atas, pareceres, 

decretos, regimentos, estatutos, legislação federal; bem como projetos político-pedagógico, de 

reforma curricular e outros possíveis que nos impulsionem a perceber como tem sido a 

política levada a cabo pela UNIRIO para a permanê ncia das alunas cotistas que visam a 

formação do curso universitário. Entretanto, atualmente a principal fonte analisada são os 

áudios das reuniões dos Conselhos superiores CONSEPE (Conselho de Ensino Pesquisa e 

Extensão) e CONSUNI (Conselho Universitário). 

 Para tanto, discorrerei brevemente sobre alguns apontamentos gerais das ações 

afirmativas no Brasil: os avanços e as limitações da instituição da cota racial na UNIRIO, as 

políticas de recepção e permanê ncia dos(as) alunos(as), utilizando como referencial os 

conceitos de Pierre Bourdieu a respeito sobre Habitus e as estruturas estruturantes, além dos 

capitais culturais e sociais para compreendermos como alguns grupos sociais são valorizados 

enquanto outros são desvalorizados, além de tentar pontuar como foi para a UNIRIO integrar 

esta política pública. 
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Objetivos da pesquisa 

 Este trabalho se pauta na pesquisa de mestrado em Educação que se encontra em 

andamento, tendo por objetivos (a) investigar sobre o processo de ingresso e permanê ncia de 

estudantes negras (pretas e pardas de acordo com as definições do IBGE

1

) cotistas no curso de 

L icenciatura em Pedagogia da UNIRIO, tendo em vista as políticas de Ações Afirmativas 

nessa universidade federal e o processo em que se deu sua implementação; (b) compreender 

como as alunas ingressantes por meio dessa política realizam seus cursos. Questionamos se 

apenas a política de cotas para pessoas negras, como política de Estado, garante a 

permanê ncia de mulheres negras na universidade e no curso que escolheram ingressar, assim 

como a conclusão do mesmo. Cabe ressaltar que a escolha do curso de Pedagogia como 

campo de pesquisa se deve ao fato de se tratar de um curso que, ainda hoje, tem seu alunado 

composto majoritariamente por mulheres.  

A pesquisa com documentos e o levantamento feito na UNIR IO 

 Tendo como cenário da pesquisa a UNIRIO, a abordagem teórico-metodológica que a 

embasa até o presente momento, inclui a busca de documentos sobre a política de ações 

afirmativas nessa universidade, com ê nfase sobre seu reflexo no curso de L icenciatura em 

Pedagogia, tendo em vista o acesso, ingresso e permanê ncia de alunas negras (pretas e pardas, 

conforme classificação do IBGE), a partir da política de cotas racial para pessoas negras. Para 

isso, utilizamos a pesquisa bibliográfica e análise documental, além da entrevista 

semiestruturada com alunas que já concluiriam ou que estão em fase de conclusão do curso. 

 Na definição de Antônio Joaquim Severino (2017), a pesquisa documental é “toda 

forma de registro e sistematização de dados, informações, colocando-os em condições de 

análise por parte do pesquisador” (SEV ERINO, 2017, p.132). A  pesquisa documental é 

utilizada aqui para uma espécie processual de análise de conteúdo das informações dispostas 

em documentos; reconhecendo as significações em sua dialogicidade e na direção do que nos 

alerta Prost “não há questão sem documento.” (PROST, 2014, p. 76).  

  Por se tratar de uma pesquisa em andamento ainda estamos analisando, além dos 

documentos públicos oficiais emanados do Estado e Governo as legislações pertinentes ao 

tema, os documentos produzidos pela universidade, como relatórios de comissões, resoluções, 

atas e áudios dos Conselhos Superiores, e outros materiais disponíveis. A inda buscando textos 

                                                           

1

  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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publicados que contextualizem a implantação dessa política nas universidades brasileiras, 

especificamente na Unirio.  

 A  UNIRIO, Universidade Federal do Estado do Rio de J aneiro, localizada na Zona Sul 

do Rio de J aneiro – local de difícil acesso para muitos estudantes das classes populares e 

moradores das regiões metropolitanas —  aderiu ao sistema de cotas para ingresso 

universitário em 2012, após a instituição da Lei de Cotas 12.711/12, de agosto de 2012. E 

integrou a forma de ingresso para o primeiro semestre de 2013, através de ato deliberativo nos 

Conselhos Superiores, inicialmente reservando 15% das vagas para cotistas como 

determinado, passando para 25% no final de 2013, aumentando gradativamente até preencher 

os 50%. O processo de adaptação do quantitativo das reservas ocorreu de acordo com o tempo 

estimado para adaptação das universidades e institutos federais. 

 As informações pertinentes a este processo deliberativo e prático das cotas na UNIRIO 

foram levantadas através da escuta dos áudios das reuniões dos Conselhos Superiores 

CONSEPE e CONSUNI. A  partir da análise destes áudios foram destacados discursos a favor 

e contrários a implementação das cotas na universidade, não só no ato informativo da 

aplicabilidade da lei federal na instituição, como em alguns outros momentos das reuniões dos 

Conselhos Superiores quando apresentada a pauta. Estes impasses institucionais e discursivos 

não são exclusivos da instituição Unirio, mas inerentes à arena de disputa em que se 

configura o debate sobre a integração ou desintegração das cotas universitárias. 

 A  escolha do uso de documentos oficiais para essa pesquisa surgiu da necessidade 

primeira de compreender o processo institucional para aplicabilidade e difusão de uma 

proposta efetiva sobre cotas raciais; concomitantemente ao processo de implantação de bolsas 

do PNAES

2

, voltadas à permanê ncia do estudante no ambiente universitário, ambas partícipes 

de uma política de ação afirmativa. Para tanto, ouvir os áudios das reuniões dos Conselhos 

Superiores da Universidade, compreendidas entre os anos de 2011 a 2013, entendidos como 

documentos oficiais de decisões, parâmetros de funcionamento e diretrizes para 

operacionalizações estabelecidas, justifica-se pela relação do antes e depois da deliberação da 

Lei Federal de Cotas nº 12.711 de 2012. 

  Tendo em vista que, “os Conselhos Superiores compõem a estrutura da UNIRIO como 

entidades de deliberação em termos acadê micos e administrativos”

3

, acredito que os 

                                                           

2

 Plano Nacional de Assistencia Estudantil. 

3

 . Disponível em http://www.unirio.br/conselhos-superiores. Acesso em: 16 de agosto de 2019. 
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conteúdos debatidos nas reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e 

do Conselho Universitário (CONSUNI), ocorridas separadamente ou conjuntas, dizem muito 

sobre as prioridades de tal política, sentenciadas à época. Os Conselhos, compostos por 

representantes docentes, técnicos administrativos e estudantes, trouxeram em seus encontros 

argumentos, resoluções e deliberações, indispensáveis para o entendimento da trajetória 

percorrida pela UNIRIO na implantação das cotas para estudantes negros.  

  Desta forma, analiso trê s anos do conteúdo institucionalizado, sendo um montante de 

25 (vinte e cinco) áudios do ano de 2011; 14 (quatorze) em 2012 e 17 (dezessete) em 2012, 

entre reuniões conjuntas e separadas desses Conselhos, perfazendo um total de 146 horas de 

escuta das reuniões e aproximadamente 345 horas de análise deste material. 

Após todas as horas de escuta e análise dos áudios do período descrito foi possível 

perceber que o debate sobre as questões raciais e de cotas não aparecem com frequê ncia nas 

pautas dos encontros, e só tomam certa atenção quando instituída a lei federal. 

Outro documento importante para esse estudo é o Projeto Político-Pedagógico do 

Curso de Pedagogia em sua versão L icenciatura, pois permite vislumbrar sua perspectiva de 

construção do profissional em Educação segundo bases de inclusão social, tal como o texto a 

seguir. 

Cabe destacar que a UNIRIO, de acordo com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI referente ao período de 2012-2016, é definida como: 

 

Uma universidade inclusiva, aberta a estabelecer formas de acesso mais 

abrangentes e democráticas do que as observáveis em passado recente, uma 

universidade que se recusa a manter participação no perverso processo de 

estratificação social historicamente instituído e consolidado em nosso país, 

deve ser capaz de enfrentar os desafios à absorção, em seu coletivo discente, 

de cidadãos advindos de setores sociais menos favorecidos em termos 

econômicos. A construção do conhecimento na Universidade – seja no 

ensino, na pesquisa ou na extensão universitária – deve ser autônoma, 

independente de injunções econômicas e/ou ideológicas (PDI.UNRIO, 2012, 

p.11). 

 

 Portanto, de acordo com o teor do documento, a UNIRIO se caracteriza como uma 

universidade pública voltada para o enfrentamento de adversidades, posicionamento que a 

coloca em consonância com a política de ingresso de estudantes negros por meio das cotas 

raciais. Desta forma, coube investigar a proposta inclusiva que a instituição elaborou, não 

apenas para o acesso de estudantes por meio das cotas raciais, como a permanê ncia destes no 

contexto universitário.  
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 Retomando as reuniões dos Conselhos Superiores da Universidade, em 2011, nas 25 

(vinte e cinco) reuniões ocorridas, entre conjuntas e individuais de CONSEPE e CONSUNI, 

foram ouvidas 69 horas, 18 minutos e 33 segundos de áudios. Entretanto, esclareço que 

alguns meses do ano não estão no corpo do texto em tela, por não conterem em pauta, ou 

ponto, referente ao assunto abordado nesta pesquisa. 

Em março de 2011, a 422º reunião do CONSUNI em seu 9º ponto de pauta da sessão 

trouxe para discussão dos conselheiros a aprovação da minuta de resolução que dispunha 

sobre a criação do auxílio-moradia, o qual passaria a integrar a política de bolsas acadê micas 

de assistê ncia estudantil, tema de interesse desta pesquisa por se tratar de uma modalidade de 

política de permanê ncia.  

A bolsa auxílio-moradia, regida pelo decreto 7.234 de julho de 2012, facilita a estada do 

estudante no espaço físico da universidade, contribuindo para a diminuição do número da 

evasão de estudantes. Na apresentação do tópico de pauta para os membros do Conselho, que 

já haviam recebido anteriormente o texto por escrito para apreciação, a relatora argumenta 

que a criação desta modalidade de auxílio faz parte de uma política nacional de assistê ncia ao 

estudante

4

, acrescentando que “os parâmetros ideários da nossa (da UNIRIO) política de 

assistê ncia ao estudante já é bastante conhecida nesse conselho”. E continua a argumentação:  

- Vale a pena ressaltar, acredito que os conselheiros devem ter 

estranhado a solicitaçã o de um número reduzido, aparentemente 

reduzido de vagas, mas assim fizemos para conhecer de fato a demanda, 

real, e temos absoluta confiança que caso seja demonstrado que a nossa 

solicitaçã o está muito a quem da demanda real, tenho absoluta certeza 

que vou contar com a colaboraçã o de todos no sentido ampliaçã o desse 

número de vagas. Habitualmente os projetos e as resoluções nã o vê m 

acompanhados de um edital, da minuta de edital, nós fizemos questã o de 

encaminhar desde dezembro essa minuta de edital para que os 

conselheiros também se sentissem esclarecidos em relaçã o a qual é a 

política que pretendemos. Nós fazemos uma política de assistê ncia 

voltada para a missã o da universidade que é a formaçã o com excelê ncia 

acadê mica. Trabalhamos muito, lemos muito em equipe. [… ]  Pra que a 

nossa universidade consiga ultrapassar as barreiras e as armadilhas do 

assistencialismo e transformar a assistê ncia estudantil em algo que possa 

fazer com que esses estudantes em vulnerabilidade social ‘como gostam 

alguns’, ‘de origem popular’ como gostam outros, possam concluir seus 

cursos com qualidade, e, que a gente consiga, pelo menos, minimizar um 

pouco os efeitos perversos que as desigualdades sociais trazem na 

formaçã o dos jovens do nosso país (422º reuniã o do CONSUNI março de 

2011). 

                                                           

4

 . PNAES Programa Nacional de Assistê ncia Estudantil, regulamentado através do Decreto Nº 7.234 de 

19 de julho de 2010.  
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Esta política de assistê ncia estudantil, a qual se refere a conselheira, advém da criação 

do PNAES - Programa Nacional de Assistê ncia Estudantil -  regulamentada pelo Decreto nº 

7.234 de 19 de julho de 2010, sendo reportada para a UNIRIO a partir do levantamento geral 

de necessidades materiais dos alunos que precisavam deste auxílio e, posteriormente, sendo 

recalculadas a cada ano as ofertas de bolsas, valores e carga horária de dedicação dos 

discentes beneficiados. 

O auxílio-moradia, foi implementado com um valor de R$ 300,00 (trezentos reais) 

mensais para alunos que viessem de outros Estados para estudar na UNIRIO, ou que 

morassem em regiões muito distantes e/ou de difícil acesso, no próprio Estado do Rio de 

J aneiro. A  demanda por moradia de estudantes oriundos de outros Estados começou logo após 

a UNIRIO aderir à seleção de alunos pelo ENEM\SISU (Exame Nacional do Ensino Médio) 

em 2009, possibilitando o ingresso em seus cursos de graduação para jovens advindos de 

inúmeras regiões do país.  

No entanto, o argumento não foi aceito com passividade, concordância e aprovação de 

todos

5

. No processo de discussão a Conselheira A

6

, utilizando o direito de fala pondera na 

fase argumentativa da proposta, comum ao processo decisório dos Conselhos Superiores, 

manifestando-se contra a aprovação da proposta, afirmando que o tema apareceu tardiamente 

na reunião, e se expressa dizendo:  

 - Nã o vou aprovar nada, vou no máximo dizer o seguinte: que seja um 

ponto de pauta pro CONSUNI no próximo reitor. Que seja um ponto de 

debate no programa. Eu nã o aprovo nada.  

 

 E continua a argumentação sobre o que chamou de “dinheiro mal versado”, 

contrariando o que já se encontrava aprovado por ad referendum

7

: - “evidentemente quero 

deixar bem claro que eu não sou contra ao Programa de Apoio e Assistê ncia aos alunos 

hipossuficientes”. Reconhecendo que o ENEM traz realmente um alunado diferente para a 

universidade, acrescenta: - “um alunado que precisa de sustentabilidade dentro da 

                                                           

5 .

 Toda transcrição de fala foi feita exatamente ao “pé da letra” do que foi dito pelo conselheiro ou 

conselheira no momento da reunião. 

6

 . Utilizo as letras do alfabeto para determinar pseudônimos em ordem de fala acompanhando a 

disposição sequencial da argumentação contida nos áudios. 

7 . 

Ad referendum, pois já havia sido ponto de pauta de reunião para apreciação e aprovação em dezembro 

de 2010. 
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universidade” e conclui: -“absolutamente não concordo que isso seja feito sem critério, sem 

fiscalização, sem ordem para ter progresso”, terminando sua fala ao afirmar que não estaria 

suficientemente informada sobre a questão. 

A fala da conselheira A  repleta de discordâncias sobre os pontos especificados para a 

criação da política de assistê ncia, efervesceu o debate na reunião. O reitor interino e 

Presidente da sessão argumenta que está trazendo aos conselheiros a matéria, pois: “é 

orientação da nossa procuradoria trazer aos conselhos, após uma aprovação ad referendum, na 

sessão seguinte, a matéria que foi aprovada ad referendum, é dessa forma que essas matérias 

estão vindo para esses conselhos”. 

A conselheira B cita o decreto 7234 de 19 de julho de 2010 e pondera que, “a política de 

assistê ncia ao estudante da UNIRIO foi amplamente debatida com os conselhos à sua época” 

e, posteriormente, nas argumentações revela um dado importante sobre o histórico de políticas 

de assistê ncia:  

- [… ]  a nossa universidade, antes de 2004, nã o tinha nenhuma 

política para esses estudantes que cada um pode dar a nomenclatura 

que lhe for mais cara, mas esses estudantes que sem esses recursos 

nã o conseguiriam concluir seus cursos. A bolsa permanê ncia, ela tem 

as mesmas bases, tanto que nem estamos falando de bolsa 

permanê ncia, nós estamos falando em auxílio-moradia, a medida em 

que a universidade nã o tenha espaço físico que lhe permita pelo 

menos nesse momento uma moradia e de fato estaríamos sendo 

levianos sim se esse momento estivéssemos prometendo um tríplex de 

frete a Praia Vermelha nã o estamos fazendo isso estamos sendo como 

sempre fomos absolutamente responsáveis pelas ações e eu tenho a 

felicidade se há aqui alguma suspeiçã o sobre a questã o da utilizaçã o 

dos recursos, de termos sido a primeira universidade do Brasil a ter 

sua assistê ncia estudantil auditada pela Controladoria Geral da 

Uniã o[… ]  e pelo que podemos observar que foi dito informalmente 

pela auditora, fazemos um belo trabalho” (422º reuniã o do 

CONSUNI, março de 2011).  

 

A conselheira B finaliza sua defesa da aprovação do ponto de pauta argumentando que 

todos os responsáveis são muito sérios quanto aos processos de lisura e que acredita na 

capacidade deles. A lém de frisar a importância da participação dos professores neste projeto, 

que acreditam na democratização do ensino no Brasil. 

 A  conselheira C, reforçando os argumentos da Conselheira B, elogia a iniciativa de 

criação da política de auxílio financeiro e cita que em “seu centro”, o CCH (Centro de 
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Ciê ncias Humanas e Sociais), existem alunos que moram “pra lá de Queimados”

8

, fazendo 

referê ncia a um dos difíceis casos de acessibilidade que os alunos das classes menos 

privilegiadas economicamente enfrentam para ocupar o espaço da universidade. 

 O posicionamento do Conselheiro D é sobre a conquista dessas políticas devido às 

demandas apresentadas pelos estudantes e movimentos estudantis: 

- Gostaria de declarar que essa política foi muito bem abraçada pela 

universidade institucionalmente porque ela reflete uma política séria de 

conduçã o e de tentativas de superaçã o e de sustentabilidade dos alunos e 

das demandas destes alunos, oriundos de camadas mais populares da 

populaçã o. Desde que ela foi implantada na universidade eu reconheço 

os benefícios inequívocos dela para a populaçã o discente da 

universidade, é uma questã o de sustentabilidade, e de possibilidade, com 

que os alunos possam manter-se dignamente, ou pelo menos, 

minimamente com dignidade dentro da universidade. Eu acho que essa 

bolsa moradia, esse auxílio, que é um auxílio que devemos considerar 

que ele é pequeno, mas é o que é possível fazer, eu acho que ele vem ao 

encontro dos anseios de muitos estudantes. Muitos estudantes que hoje 

vivem a universidade (422º reuniã o do CONSUNI, março de 2011). 

 

 O conselheiro E discorre sobre a incoerê ncia de se discutir sobre a importância da 

política, lembrando as características específicas das classes sociais e os empreendimentos 

que as configurações familiares detê m, demarcando as diferenças entre as que dispõem de 

poder aquisitivo e as que não a possuem:  

- Há 15 ou 20 anos atrás, eu já fui estudante de graduaçã o, a gente nã o 

tinha nenhum auxílio de coisa nenhuma a gente entrava na universidade e 

dependia basicamente dos nossos pais e quem nã o tinha pais tinha que 

trabalhar a noite ou tentar algum recurso por conta própria. Entã o hoje 

nós temos um avanço. E um Programa de Assistê ncia Estudantil, ao meu 

modo de entender, nã o deixa de ser uma açã o afirmativa. Entã o discutir 

como está sendo aplicado o recurso, eu acho que isso até pode, 

futuramente. Isso os Conselhos tê m a obrigaçã o até de saber como está 

sendo gasto. Agora, discutir se deve ou nã o ser gasto, eu acho que é 

inadmissível, nã o pode vir. Entã o eu como Conselheiro vou aprovar, 

porque sei da importância desse Programa e espero que os outros 

Conselheiros entendam isso. Né, todos aqui já foram estudantes de 

graduaçã o, alguns tinham pais ricos, outros, como eu, tinham pais pobres, 

e quem tinha pai pobre sabe muito bem da dificuldade. Entã o eu nã o estou 

entrando aqui em detalhe como está sendo aplicado se é uma açã o entre 

amigos, se algum estudante de poder aquisitivo adequado está recebendo, 

isso é uma outra questã o’(422º reuniã o do CONSUNI, março de 2011). 

                                                           

8

 . Fazendo referê ncia a um município que fica localizado na região da Baixada Fluminense no Estado do 

Rio de J aneiro, e que é reconhecido pelos alunos como um local de difícil trânsito para UNIRIO. 
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 A  favor da questão, no decorrer da 422º reunião, foi exposto que até a relação dos 

documentos, que seriam necessários para a inscrição do bolsista no Programa de Assistê ncia, 

foi disponibilizado anteriormente aos Conselheiros. Ao final do debate deste 9º item, foi 

aprovada a criação da modalidade do recurso (e minuta de resolução) com texto sem 

modificações e com 18 votos a favor, e uma abstenção.  

 Houve aumento no valor da bolsa alimentação neste mesmo ano, bem como das bolsas 

de monitoria que passaram de R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). No quesito quantitativo\disponibilidade as bolsas de iniciação científica foram de 185 

para 300 e de iniciação artística-cultural, de 25 para 40 disponibilizadas.  

 Ao longo do conturbado ano de 2012, devido às paralisações, foram realizadas 14 

reuniões de CONSEPE, CONSUNI e conjuntas, totalizando 34 horas, 9 minutos e 57 

segundos de reunião. 

 As reuniões iniciaram em março de 2012, e um dos assuntos principais das discussões 

versou sobre a política de assistê ncia estudantil pautada como caminho possível para correção 

do hiato nas condições materiais do alunado de classe menos favorecida economicamente na 

Universidade. (REUNIÕ ES CONSEPE 349º; 350º; 354º; 357º; 359º E CONSUNI 437º; 440º; 

443º) 

 Conjuntamente, o tema de cotas raciais compõe as ações afirmativas com vistas à 

construção de um ambiente universitário que empregue métodos horizontais em seu processo 

de estruturação, garantindo a legitimidade dos princípios gerais estabelecidos pela UNIRIO, à 

dianteira da formação cidadã  a que se propõe. Nesta lógica, a assimilação do alunado 

ingressante por cotas integra-se facilmente à proposta institucional da universidade, inclusive 

no que tange aos seus princípios humanísticos.  

 A  primeira fala mais contundente sobre as políticas de cotas ocorre na sessão conjunta 

440º CONSUNI e 352º CONSEPE, quase nos dois últimos minutos do encontro, com o 

direito à fala da conselheira discente (representante do DCE) no ponto de pauta referente às 

questões gerais: 

 

- Na semana passada nós tivemos uma votaçã o histórica no STF 

que aprovou de 10 a 0 a legalidade das cotas raciais, e a gente 

queria dizer aqui que o DCE busca fazer um debate sobre as ações 

afirmativas na UNIRIO, sobre a democratizaçã o do acesso e o 
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DCE estará constituindo um fórum específico para debater, nã o só 

as ações afirmativas, mas os desdobramentos e a viabilidade disso 

para permanê ncia estudantil e as estratégias que por ventura a 

gente adotará [… ]  a primeira reuniã o de construçã o será semana 

que vem [...]” (352º reuniã o CONSEPE, 440º reuniã o do 

CONSUNI maio de 2012).  

 

 A  lei federal 12711\2012 foi aprovada em período de greve e suspensão de calendário 

acadê mico na UNIRIO, interrompido em junho e recomposto em setembro. Em outubro 

aparecem falas nas reuniões sobre a aplicabilidade das cotas para o vestibular de 2013 e do 

aumento nos valores das bolsas. Nesta época, alguns inconvenientes relativos às bolsas 

serviam de entrave para a participação dos alunos nas modalidades de assistê ncia estudantil. 

A  bolsa-permanê ncia, por exemplo, exigia 12 horas semanais em atividades na UNRIO e a de 

Extensão (desenvolvimento acadê mico) e PIBIC

9

 (iniciação científica) 20 horas semanais, 

impossibilitando a adição de benefícios, tanto por resolução regulamentar, mas também por 

excesso de horas em atividades remuneradas sem vínculo empregatício.  

 Na 443º reunião do CONSUNI de outubro de 2012 foi posto em votação o aumento do 

quantitativo de bolsas e dos valores de cada modalidade. Porém, as limitações da carga 

horária continuaram as mesmas. Esta sessão foi marcada por muita discussão e debate sobre o 

aumento da assistê ncia estudantil e das políticas de fomento à pesquisa e à extensão, sob 

argumento dos conselheiros discentes, referente à expansão de oportunidades: “esses 

universitários tê m que ter projeto de pesquisa; extensão, para que também quando formadas 

sejam ativos na sociedade [… ] que ele seja um ator político e social” (443º reunião do 

CONSUNI de outubro de 2012). 

 Na 443º reunião do CONSUNI o Reitor em exercício falou sobre a adequação da 

UNIRIO ao decreto 7824 e lei de cotas 12711\12, nos últimos minutos da sessão, conforme 

pode ser constatado a seguir: 

- Nós tivemos agora no dia 11 de outubro a aprovaçã o do decreto 

7824 que regulamenta a lei 12711 que trata das cotas voltadas 

para o ensino público, que depois dos 50%, há um desdobramento 

na questã o indígena ou mesmo da questã o racial. Entã o por força 

de decreto as instituições tê m a obrigaçã o de implantar já a partir 

desse ano o mínimo de 12,5%. E nós optamos pelos 12,5%, para 

que nós possamos nos adaptar a esse novo estudante para o qual 

também estamos pensando uma forma muitíssimo natural em dar 

                                                           

9 . Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica.
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um suporte. Porque esses estudantes virá (sic) com conhecimentos 

precários certamente em portuguê s, matemática e dependendo da 

área; física, química, biologia e nós deveremos ter um suporte, é 

certamente com estudantes de períodos mais avançados, porque 

nada melhor do que colocar estudante para falar com estudante. 

Estudantes de bons CRs, aí entra a meritocracia, nã o tem outra 

forma. Você  nã o vai poder colocar um estudante de média 6 para 

falar com estudante de média 5. [… ]  Mas, nós já devemos por 

força de lei inserir na nossa instituiçã o 12,5% que é o mínimo 

conforme preconiza a lei” (443º reuniã o do CONSUNI de outubro 

de 2012). 

 

  

 Entretanto, o discurso utilizado para apresentação da política à comunidade acadê mica 

foi baseado em argumentos depreciativos e de senso comum, ignorando o teor da luta 

reivindicativa e os dados levantados sobre os alcances e benefícios da política para a 

formação superior. Se torna realmente difícil a interpretação da fala do Reitor, com uma 

conotação que não vá associá-la a tal visão limitada sobre o público ingressante por cotas, 

dizendo bastante sobre a própria formação deste sobre o tema tratado. 

 Na 357º sessão do CONSEPE, o Reitor foi alertado quanto à necessidade de 

convocação dos egrégios conselhos para apresentação e apreciação de uma possível pauta 

sobre as cotas de ingresso universitário. Em resposta, o dirigente pontua uma questão 

realmente cara aos futuros alunos ingressantes, pois existe a possibilidade de adesão em 

apenas 12,5% (mínimo) na disposição das vagas, conforme sua fala:  

- Nã o é simplesmente estabelecer uma cota, colocar os estudantes 

aqui, mas dar condições para que eles se mantenham. Acho que o 

mínimo sinaliza com possibilidades de manutençã o”, [… ]  “considero 

perverso colocar os estudantes aqui e fazer com que nã o tenham 

condições de se manter”. (Reuniã o 357º CONSEPE outubro de 2012). 

 

 Há que se relativizar esse discurso utilizado pelo Reitor sobre a perversidade de 

‘colocar os estudantes aqui sem fazer nada para que tenham condições de se manterem, 

quando o interesse da lei 12711\12 é justamente a ampliação do campo universitário para a 

enorme parcela pobre e negra da população brasileira.  

  Em 2013, as reuniões ocorreram ordenadamente, exceto no mê s de junho, que pode 

não ter havido reunião ou não ter sido disponibilizada no portal de transparê ncia da UNIRIO. 

Devido ao ano anterior ter sido marcado por descontinuidades de reparo as demandas 

institucionais, 2013 mostrou-se um ano de maior foco no desempenho operacionalizador. 
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Neste ano foram realizadas 17 reuniões entre CONSEPE, CONSUNI e conjuntas, totalizando 

43 horas, 9 minutos e 54 segundos de reunião. 

 Sobre o crescimento das políticas locais voltadas para permanê ncia estudantil foram 

computadas atuações significativas para aumento do número de bolsas ofertadas, 

demonstrando quase 100% de expansão. A lém da equiparação dos valores pagos (das bolsas 

financiamento UNIRIO) em relação às bolsas pagas pelas entidades de fomento de ensino, 

pesquisa e extensão CAPES e CNPQ. 

  Em 2013 a UNIRIO ofereceu 12,5% das vagas para o atendimento à lei de cotas. 

Assim, algumas políticas de assistê ncia externas demandaram atenção dos conselhos, como a 

política de passe estudantil para o transporte de alunos cotistas do ensino de graduação, tal 

como o Conselheiro discente frisou na primeira reunião do ano:  

- Só avisando que foi aprovada em março do ano passado a lei 

de meia passagem universitária para estudantes cotistas e 

estudantes do PROUNI, e a UNIRIO que antes nã o tinha 

nenhum estudante que tivesse direito a esse benefício, que foi 

aprovado pela Câmara Municipal do Rio de J aneiro, serã o 

12,5% nessa primeira fase, 12,5% dos estudantes ingressantes 

terã o direito a meia passagem universitária, duas passagens no 

bilhete único universitário, entã o meia passagem, só que pra 

isso acontecer precisa haver o contato dos órgã os responsáveis 

da universidade com a FETRANSPOR. Ou seja, estamos 

alertando quanto a isso para que esses 12,5% tenha algum 

aparato para garantir esse benefício. [...]  A UNIRIO precisaria 

fazer um levantamento do quantitativo de ingressantes cotistas 

para apresentar a política de meia passagem” (359º reuniã o do 

CONSEPE de janeiro de 2013). 

 

R esultados da pesquisa 

Sabemos que o Estado brasileiro importa a ideia de Ações Afirmativas dos Estados 

Unidos da América, desenvolvidas para o país ainda na década de 1960 e sendo 

“compreendidas enquanto instrumento político corretivo do hiato entre o princípio 

constitucional da igualdade e um complexo conjunto de relações sociais profundamente 

hierarquizado” (SISS, 2003, p.111). A  justificativa para o aproveitamento do molde desta 

política estadunidense é a de que existem similaridades entre as desigualdades raciais para 

com as ocorridas no Brasil.  

É  fato que as políticas de cotas caracterizam-se apenas como uma das ações de 

amenizações de disparidades, cuja legitimação está sempre em pauta. Condenadas por alguns 
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e defendidas por outros, essa política configura-se como uma imensa arena de disputas. No 

dizer de Guanieri; Melo-Silva (2017, p.184) entre os que defendem a consideram “como 

iniciativa de valorização e inclusão étnico-racial” e os que a condenam argumentam ser uma 

“prática discriminatória e inconstitucional”. Na opinião de Malvina Tuttman, Reitora eleita da 

Unirio em 2004 e reconduzida para novo mandado em 2008, em entrevista concedida a revista 

Pesquisa Rio, em 2009, o debate sobre cotas nas universidades já fazia “parte da agenda de 

discussão da sociedade e das universidades [e era] muito bem-vindo”. (TUTTMAN, 2009, 

p.50). 

 Neste grande campo interventivo (entre muitos dissensos) que se encontra o debate 

entre defesa ou a desintegração das ações afirmativas, há quem utilize de argumentações 

sobre o princípio da isonomia (igualdade formal) ou mesmo de manipulação dos textos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos para solidificar seus argumentos com o intuito de 

destruir as políticas redutoras de desigualdades, ignorando solenemente a necessária relação 

ética que deve ser estabelecida com a enorme parcela social negra como parte do 

reconhecimento dos prejuízos sofridos e ainda recorrentes. 

Faz-se necessário o aprofundamento investigativo de temas condizentes à trajetória 

das políticas de Ações Afirmativas, ao acesso, à permanê ncia das (dos) estudantes cotistas e 

ao mapeamento histórico, social e econômico do tempo estudado. Uma vez superada a visão 

fenomenológica e objetivista, e chegada a visão praxiológica das causas e efeitos relacionais 

da sociabilidade desigual, abre-se aos indivíduos a compreensão da necessidade do estado de 

bem-estar social. E assim, do mesmo modo, se dá o respeito a cultura e a valorização da 

identidade dos grupos e reconhecimento da importância de todos os campos sociais, para o 

bom funcionamento da interação humana. 

As barricadas simbólicas; econômicas, culturais e sociais, tratam de renovar-se cada 

vez que um agente de origem não elitista chega perto de conquistar alguma beneficie que não 

fora pra ele engendrada. O caminho ideal para compreensão da realidade “excretora” 

socioeconômica é a compreensão consona das condições reais de existê ncia, onde oprimido 

reconhece o opressor e vice-versa. 

 

 Dessa forma, pensando as ações ainda necessárias para promoção de equidade entre 

negros e brancos, focando nas ações para permanê ncia da mulher negra ingressante na 

universidade através da cota racial, acreditamos que essa pesquisa contribuirá para se pensar 

sobre como as alunas ingressantes por meio das cotas para negros permanecem e resistem no 

campo universitário. E ainda, fazendo um movimento que visa construir dados consistentes 
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sobre o quadro de efetividade das políticas afirmativas já existentes, e possivelmente deixar 

visível algumas lacunas em relação a ações do Estado para com a garantia de ingresso e 

permanê ncia dessas mulheres no ensino superior.  

 Lembramos que, feitos os devidos contornos históricos, o momento de publicação 

deste documento condizia com o discurso de reivindicação dos espaços universitários, além 

de ser o ano de instituição da lei de cotas nº 12.711, de 2012, firmada para todo o Brasil. 

Conforme os termos dessa Lei as Instituições Federais de Educação Superior (IFES) devem 

reservar nos processos seletivos para cursos de graduação, o mínimo 50% das vagas para 

estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas, sendo que dessas vagas, 

50% sejam reservadas para estudantes oriundos de famílias com renda per capita de até um 

salário-mínimo e meio, com preferê ncia para aqueles que se autodeclararem pretos (ou 

negros), pardos (ou mulatos ou mestiços) ou indígenas, de acordo com os dados do IBGE.  

 Quanto às entrevistas semiestruturadas, por se tratar de uma pesquisa ainda em 

andamento, não possuímos os dados analíticos de realização. As entrevistas serão ainda 

realizadas com alunas negras do Curso de Licenciatura em Pedagogia que ingressaram através 

das cotas. Para a seleção das participantes utilizaremos a técnica de snowball (bola de neve), 

onde a primeira entrevistada indica uma outra e assim sucessivamente, aplicando as “cadeias 

de referê ncias” (V INUTO 2014). Já fizemos contatos com algumas alunas do curso de 

L icenciatura em Pedagogia que entraram na universidade pela política de cotas. O número de 

alunas participantes não caracterizará uma visão geral sobre um quadro de opiniões desta 

categoria, tão somente nos trará alguns discursos subjetivos sobre a dinâmica da formação 

universitária, que serão de enorme importância para complementar este estudo. 

Entretanto, compreendemos que os documentos podem servir de sustento 

argumentativo para acontecimentos históricos, tanto macro, quanto micro. A  importância do 

uso dos documentos para a pesquisa ultrapassa um discurso raso de aparato metodológico, 

visto que tal uso pode ser o ponto principal de sustentação de um argumento. A  pesquisa em 

questão, sobre a institucionalização das cotas na UNIRIO, é tão somente um exemplo breve 

da abrangê ncia que pode conter um estudo com fontes documentais. 

Acreditamos que o entrelaçamento das fontes documentais com as entrevistas, em 

articulação com a base teórica, poderá contribuir com o debate sobre as políticas de ações 

afirmativas, e mais especificamente sobre a política de cotas raciais para o ingresso de 

estudantes não apenas na Unirio, mas no meio universitário em geral. 
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A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL NA 

COMUNIDADE DE MUSELO, INDAIABIRA- MG  
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Resumo 

O presente trabalho é parte da pesquisa de conclusão de curso intitulada O 
direito à educação e sua efetivação no campo: um estudo das crianças de zero 
a cinco anos da Comunidade de Muselo, Indaiabira- MG, a qual teve como 
objetivo compreender a efetivação do direito à educação infantil na referida 
comunidade. Trazemos aqui, a partir dos dados coletados na pesquisa, um panorama 
sobre a efetivação do direito à educação na referida comunidade e apontamos para a 
necessária luta das mulheres trabalhadoras pela sua existência e sobrevivência.  
Os resultados mostraram a existência de vinte e cinco crianças de zero a três anos na 
comunidade de Muselo e a não existência de creches. A partir do histórico da 
comunidade, identificamos que nunca existiu a oferta de educação para crianças de zero 
a três anos de idade. Com relação às crianças entre quatro e cinco anos, estas somam na 
comunidade onze crianças, dentre elas, no ano em que foi realizada a pesquisa, dez 
estavam matriculadas na escola municipal da comunidade e uma criança com idade de 
cinco anos estava fora da escola, a qual é uma das crianças com deficiência. Nosso 
embasamento teórico baseia- se em diversos autores que abordam a educação infantil. 
Como lembra Machado e Paschoal (2009), no Brasil existiram várias tentativas de 
organização de creches, asilos e orfanatos, muitas com caráter assistencialistas, mas 
com o tempo os movimentos operários, principalmente as mulheres passaram a 
reivindicar melhores condições de trabalho e espaço para as crianças. Neste sentido, 
quando tratamos da educação para as crianças de zero a cinco anos situadas nas áreas 
rurais, o desafio é ainda maior que as crianças das áreas urbanas, consiste, praticamente 
excluídas da educação infantil. Neste mesmo contexto, vale lembrar as desigualdades 
econômicas, sociais existentes, além da ausência de direito a educação excluindo assim 
o sujeito dos seus direitos fundamentais (BRASIL, 2014; MOLINA; MONTENEGRO; 
OLIVEIRA 2009). Desse modo afirmamos a organização e conscientização da 
comunidade na luta pelo acesso a uma educação de qualidade, como condição para o 
efetivo desenvolvimento infantil, assim como a importância da efetivação do direito à 
educação para a autonomia e emancipação das mulheres. 
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1 Introdução  

Diante de um contexto mundial de intensa desigualdade social, no qual 

intelectuais de diferentes áreas discutem caminhos possíveis para a construção de uma 

sociedade humana e justa, e com um governo no Brasil que cada vez mais implementa 

políticas que fortalecem o setor privado da educação, retirando verbas do setor público e 

também reduzindo direitos historicamente conquistados, este trabalho vem apresentar a 

realidade educacional de crianças de 0 a 5 anos em uma comunidade do norte de Minas 

Gerais chamada Muselo, pertencente ao município de Indaiabira, e que foi escolhida 

pela pesquisadora por sua história de resistência e luta. Uma comunidade considerada, 

segundo moradores da mesma, esquecida pelo município no que diz respeito ao acesso a 

políticas públicas municipais, principalmente relacionadas à educação, além de ser uma 

comunidade ameaçada por um projeto de barragem. 

Assim, apresentaremos aqui parte dos resultados de uma pesquisa de conclusão 

do curso de Pedagogia da Terra oferecido pela Universidade Federal de São Carlos – 

UFSCar no ano de 2018. Dentro da temática do direito à educação, tomamos como 

objeto de estudo a efetivação do direito à educação infantil das crianças entre zero e 

cinco anos do campo na referida comunidade. 

Tendo clareza da importância da educação infantil para o desenvolvimento 

integral das crianças, perguntamo-nos se a realidade da comunidade de Muselo condizia 

com a legislação e hipotetizamos que o direito à educação infantil estaria sendo negado, 

principalmente às crianças de zero a cinco anos que residem na área rural do município 

de Indaiabira, motivo pelo qual trouxemos nessa pesquisa o objetivo de compreender a 

efetivação do direito à educação infantil na comunidade de Muselo, município de 

Indaiabira. 

É fundamental compreender o porquê de, apesar de a educação ser considerada 

um direito, ainda não está totalmente efetivada no campo, pois só assim teremos 

argumentos para lutar pelo direito de nossas crianças, de maneira que todas elas tenham 

acesso à educação de acordo com a legislação e suas necessidades. Assim sendo, 

iremos, nos limites deste trabalho, apresentar o município e a comunidade que foi 
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desenvolvida a pesquisa; trazer elementos da base teórica que foram necessários para a 

compreensão da realidade estudada; e apresentar os resultados encontrados em nossa 

investigação, ou seja, o processo de formação da educação infantil de zero a cinco anos 

na comunidade de Muselo.  

 

1.1 Objetivo 

 Apresentar o processo de efetivação do direito à educação infantil na 

comunidade de Muselo, situada na área rural do município de Indaiabira, a fim de 

fortalecer a luta por direitos humanos na região.  

 

2. Referencial Teórico 

Para discutir o contexto no qual se encontra a educação infantil de zero a cinco anos 

na comunidade Muselo, município de Indaiabira, devemos primeiro lembrar que a luta 

pelo acesso a creches e pré-escolas está ligada a diversos fatores. Dentre eles temos que 

a Educação Infantil é direito de toda criança, etapa fundamental para seu 

desenvolvimento, assim como, ao olhar para a história da educação infantil, podemos 

perceber que esta é fruto de demandas das mulheres desde a industrialização do país. 

De acordo com Machado e Paschoal (2009), no Brasil existiram várias tentativas de 

organização de creches, asilos e orfanatos, sendo que as primeiras tentativas surgiram 

com um caráter assistencialista, a fim de auxiliar as mulheres que trabalhavam fora de 

casa e as viúvas desamparadas. Com a implantação da industrialização no país, a 

inserção da mão de obra feminina no mercado de trabalho e a chegada dos imigrantes 

europeus no Brasil, os movimentos operários ganhavam força. Eles começaram a se 

organizar nos centros urbanos mais industrializados e reivindicavam melhores 

condições de trabalho; dentre estas, a criação de instituições de educação e cuidado para 

seus filhos (MACHADO; PASCHOAL, 2009). 

Para além disso, diversos documentos asseguram e afirmam a importância da 

educação como direito fundamental,  os quais dispensam a nossa argumentação nesse 

momento, mas valem ser citados: Constituição Federal de 1988; Estatuto da Criança e 

do Adolescente - ECA, aprovado no ano de 1990 pela Lei Nº 8.069/90 (BRASIL, 

2012);Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Nº 9.394/96 (BRASIL, 
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1996); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 

2010); Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017). 

Podemos observar então, que diversas são as leis e documentos oficiais que 

abordam a educação infantil no país, considerando que muitos avanços foram 

conquistados para que esta fosse reconhecida no quadro das políticas públicas, porém 

muitos desafios ainda se fazem presentes para que seja de fato efetivado o acesso a uma 

educação infantil de qualidade às crianças brasileiras, principalmente para as crianças 

que residem em áreas rurais.  

De acordo com o documento produzido pelo Grupo de Trabalho 

Interinstitucional, assinada pelos Ministros de Estado da Educação, do 

Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2014), ao 

se tratar da oferta da educação infantil de crianças de zero a cinco anos, residentes em 

áreas rurais, a situação referente ao acesso à escola está ainda pior que nas áreas 

urbanas: 

As crianças de 0 a 6 anos do campo encontram-se praticamente excluídas da 
educação infantil. Os indicadores nacionais evidenciam a desigualdade de 
acesso e a praticamente inexistência de instituições no caso do segmento de 0 
a 3 anos de idade. Enquanto que na população infantil urbana a taxa de 
frequência à creche, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios - PNAD 2008, era de 20,52%, nos territórios rurais era de 6,83%. 
Para as crianças de 4 e 5 anos, as porcentagens eram de 63,37 e 42,66 
respectivamente. Mais especificamente nas áreas de reforma agrária, a 
realidade das crianças assentadas em 2005 era a seguinte: 0,1% frequentam 
creche familiar ou informal; 0,8% frequentam creche organizada como 
escola; 5,1% frequentam pré-escolas e 2,3% frequentam classes de 
alfabetização. A Pesquisa Nacional da Educação na Reforma Agrária 
apontava ainda que apenas 3,5% das instituições educacionais do campo 
possuíam atendimento para crianças de 0 a 3 anos (BRASIL, 2014, p.06). 

Ao pensarmos nos sujeitos do meio rural, é necessário que se faça uma reflexão 

sobre a qualidade da educação que vem sendo ofertada para estes sujeitos, pois exige 

pensarmos nas desigualdades existentes, de maneira que as ações planejadas consigam 

propor mudanças adequadas na realidade educacional brasileira especificamente no 

meio rural. Segundo Molina; Montenegro e Oliveira (2009): 

É preciso levar em consideração que a escola do campo traz as marcas dos 
seus sujeitos: das diferenças convertidas em desigualdades. É intensa a 
relação entre as desigualdades econômicas e sociais, historicamente sofridas 
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pelos sujeitos do campo, e a ausência do direito à educação no território rural.  
Conhecer as marcas das desigualdades do sistema escolar do campo é 
condição fundamental para se compreender os resultados obtidos por suas 
escolas e, principalmente, para se construir os caminhos necessários à sua 
superação (MOLINA; MONTENEGRO; OLIVEIRA 2009, p.06). 

Para tanto a criança precisa ter acesso à educação como um direito, possibilitando 

uma educação de qualidade, que não seja algo que apenas conste nas legislações e não 

se efetive na realidade. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

Ancorada no Materialismo Histórico-Dialético, a pesquisa procurou descrever 

inicialmente as características da realidade estudada, visando compreender o processo 

de formação da educação infantil na comunidade de Muselo município de Indaiabira, 

uma vez que temos a clareza da importância deste segmento do ensino para o 

desenvolvimento integral do ser humano. 

Destacamos a efetivação do direito a educação infantil na comunidade de 

Muselo como o nosso objeto de estudo, e os procedimentos investigativos elencados 

devem-se justamente a sua dinamicidade. Empreendemos estudos da legislação 

relacionados à educação infantil; realizamos levantamentos bibliográficos; ampliamos 

as buscas para outros bancos de dados digitais; fizemos busca de informações a partir de 

documentos produzidos pela própria Secretaria de Educação do Município; realizamos 

entrevistas semiestruturadas com moradores da própria comunidade. Com estes 

procedimentos, aproximamo-nos do fenômeno estudado e caminhamos na direção dos 

princípios do método histórico-dialético, o qual sustentou as nossas análises. 

 

4. Resultados 

Localizada na região norte de Minas Gerais na microrregião de Salinas, 

Indaiabira compõe, junto com outros municípios, o Alto Rio Pardo. A cidade está 

situada a 525 km de distância da capital Belo Horizonte em linha reta.  

A comunidade possui em média 300 habitantes e muitos destes, principalmente a 

população jovem, migram para grandes centros, como o Estado de São Paulo, deixando 

suas famílias em busca de melhores condições de vida.  
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De acordo Joana (nome fictício), moradora de Muselo desde 1956, uma das 

primeiras pessoas a trabalhar na área da educação na comunidade, conta que a educação 

escolar começou a fazer parte desta comunidade somente nos anos de 1990, uma vez 

que antes disso toda população da comunidade era considerada analfabeta e somente 

entre os anos 1995 e 1996 foi construída uma escola municipal na comunidade de 

Muselo a qual abordamos. 

Atualmente a escola tem funcionado apenas no período matutino e com salas 

multisseriadas, no qual atende a população do pré-escolar ao 5º ano. A escola possui 

uma cozinha e dois banheiros, que apesar de possuírem vasos sanitários não possuem 

estruturas adequadas para o uso. Não há rede de esgoto e nem água tratada. A escola 

não possui biblioteca, pátio, quadra esportiva, salas para reuniões e não é acessível para 

crianças que possuem pouca mobilidade.  

Apresentamos a seguir dados a partir de nossa investigação, referentes à 

escolarização das crianças da comunidade de Muselo. Os dados obtidos nos mostram a 

existência de vinte e cinco crianças de zero a três anos na comunidade de Muselo, e a 

não existência de creches para o atendimento das mesmas. A partir do histórico 

apresentado, pudemos perceber que nunca existiu a oferta de educação para crianças de 

zero a três anos de idade nesta comunidade. Sabemos que a matrícula deste segmento 

por parte das famílias não é obrigatória, mesmo que seja dever do Estado a oferta, o que 

nos coloca a refletir sobre a clareza que essas famílias têm sobre os seus direitos.  

Corrêa (2003), aponta que a falta de clareza sobre a demanda para a Educação 

Infantil dificulta a cobrança por sua oferta, e traz um questionamento sobre as 

matrículas em creche que também é relevante para a população rural: “Como cobrar do 

Estado que ele atenda uma demanda que não se conhece em termos quantitativos?” 

(CORRÊA, 2003, p.94). 

Por enquanto, resta-nos perguntar: porque essas 25 crianças não estão na creche? 

Será que se houvesse creche na comunidade, as famílias continuariam optando por 

deixar seus filhos em casa? O fato é que a luta é necessária. Dessa forma, a luta por 

direitos na comunidade de Muselo ainda é grande, não somente por estudos, 

conhecimentos, trabalho, por serem ameaçados por barragens, como também por 

creches para seus filhos. 
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Com relação às crianças entre quatro e cinco anos, estas somam na comunidade 

onze crianças, dentre elas, no ano em que foi realizada a pesquisa, dez estavam 

matriculadas na escola municipal da comunidade. Ou seja, a oferta de educação para 

crianças de quatro e cinco anos tem contemplado a demanda, existindo apenas uma 

criança com idade de cinco anos fora da escola, a qual é uma das crianças com 

deficiência. 

A referida constatação na comunidade de Muselo vai ao encontro do que afirma 

o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), segundo o qual a porcentagem 

de crianças entre 0 e 5 anos fora da escola no município de Indaiabira caiu de 78%no 

ano 2000 para 55% em 2010, o que representa um avanço na efetivação dos direitos. 

Porém, como visto anteriormente, tal avanço compreende apenas a faixa etária entre 4 e 

5 anos e não analisamos nesse trabalho a qualidade da educação oferecida para as 

crianças de áreas rurais que compõem esta faixa etária, objeto de estudo de trabalhos 

futuros. 

 

5. Considerações Finais 

Consideramos que a comunidade de Muselo é uma comunidade pequena (média 

de 300 habitantes), na qual as mulheres dificilmente continuam seus estudos, casam 

muito cedo, inclusive com pessoas da própria comunidade, se tornam donas de casas ou 

mesmo ajudam o marido na roça.  Famílias que vivem em uma comunidade carente de 

políticas públicas de qualidade como acesso a saúde, estradas, educação, e sem opção de 

creches para as crianças de 0 a 3 anos.  

Por isso a importância da luta pela efetivação do direito à educação tanto no 

acesso, como na permanência e qualidade da oferta, de modo a construir o efetivo 

desenvolvimento de nossas crianças. E não há outro caminho que não seja a organização 

coletiva na busca pela criação, ampliação e qualidade da oferta da educação infantil para 

as crianças, pois não basta a legislação sem a organização coletiva e a luta pela 

efetivação dos direitos. 

É necessário mais investimento na educação e demais políticas públicas no 

município de Indaiabira, especialmente na comunidade de Muselo, de maneira que não 

haja fechamento de escolas no campo, que possam existir mais escolas com uma 
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educação de qualidade para todos os seguimentos educacionais e que não seja 

prioritariamente assistencial, mas sim uma educação que proporcione o 

desenvolvimento integral do ser humano.  
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GT 9 – Estado e Políticas Educacionais 
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R esumo 

O presente texto busca analisar a ação da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias em 

tomar para si a responsabilidade financeira para instalação de um Colégio da Polícia 

Militar no município visando atender exclusivamente filhos de policiais e bombeiros 

militares, ao passo que a rede pública municipal de ensino encontra-se em estado de 

precariedade. A  hipótese levantada é de utilização do orçamento público para a 

educação em prol do oferecimento do ensino obrigatório de forma restrita e vantajosa 

para parte da população no município, desconsiderando o objetivo de universalização do 

ensino obrigatório que o compete conforme previsto na Constituição Federal Brasileira. 

Cabe ainda indagar se, na atual política educacional, o colégio da polícia militar tornou-

se o novo modelo da rede municipal de ensino, já que apresentam condições gerais tão 

diferenciadas da mesma. Para tanto, a pesquisa se utiliza como referencial teórico-

metodológico do materialismo histórico, no intuito de compreender o que é declarado 

pelo governo e quais são os movimentos da realidade em relação à instauração do 

referido colégio. Os documentos analisados nesta investigação são de orçamento e 

prestação de contas e as publicações em Diários Oficiais e Boletins Oficiais referentes à 

instalação do supracitado colégio. Assim, compreendendo que as ações do Estado não 

se explicam por si, mas são fruto das relações de produção que constituem a sociedade, 

atenta-se para a história das políticas de financiamento da educação estatal no Brasil 

que, numa sociedade desigual como esta, não tem estado a serviço da coletividade, mas 

intercedem por vantagens privadas, apesar de refletirem também as disputas de interesse 

e visões de mundo. Conclui-se que a anunciada crise financeira aplicada à gestão das 

políticas públicas do município, de forma acentuada, as educacionais, que segue com 

estruturas precárias, escassez de material e professores e subvalorização profissional 

indica, na verdade, o não cumprimento do direito à educação no município, uma vez 

que o governo municipal faz a opção de direcionar os recursos públicos da educação 

para uma escola restrita a um setor da sociedade no lugar de resolver os problemas das 

178 escolas da rede. Aponta também que, em um contexto de clamor por uma “escola 

sem partido”, liderada pelo atual presidente J air Bolsonaro, o que se constata da política 

em curso no município é um colégio totalmente partidário de uma ideologia militar. 
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Introduçã o 

 Confrontando a gestão democrática há pouco conquistada no Brasil e 

recentemente impulsionada pela meta 19 da lei nº 13.005/2014 que aprova o Plano 

Nacional de Educação 2014-2024, apesar de não ser uma novidade, o fenômeno de 

militarização das escolas públicas brasileiras nos últimos anos vem assumindo maior 

rapidez na sua difusão em diversos estados, inclusive se reinventando em novas formas, 

como a atual investida, que ganhou maior notoriedade por seu crescimento acelerado e 

volumoso, do caso do estado de Goiás, onde a Polícia Militar do Estado de Goiás 

assumiu a gestão e administração de escolas públicas estaduais (GUIMARÃ ES, 2017).  

Embora o Estado do Rio de J aneiro já contasse desde 2006 com uma unidade no 

modelo de um Colégio da Polícia Militar no município de Niterói voltada para filhos de 

policiais e bombeiros militares com alguma reserva de vagas para a comunidade no 

entorno, foi a partir de 2018, ao ter este número triplicado com a criação de duas novas 

unidades (uma no município do Rio de J aneiro e outra na região da Baixada 

Fluminense, município de Duque de Caxias – que conta ainda com um projeto de lei em 

tramitação para mais duas unidades) que o debate sobre esta proposta pedagógica e a 

concepção de sociedade a qual está vinculada emergiu subsidiado pela atual conjuntura 

política de crescente ataque aos direitos das classes dominadas em prol de salvaguardar 

os privilégios de alguns poucos.  

Entretanto, diferentemente do processo adotado nas escolas de Goiás, caso mais 

emblemático dessa tendê ncia e que acontece por meio da passagem da gestão e 

administração de escolas estaduais já existentes para o comando da polícia militar, no 

Rio de J aneiro, o desenvolvimento da militarização vem ocorrendo através da instalação 

de um prédio próprio para o colégio da polícia militar, com ingresso de alunos perante 

processo de seleção e, igualmente, a gestão e administração, contando com civis apenas 

para exercerem a docê ncia.   

Em todos os casos, contudo, nota-se que a justificativa para a concepção deste 

tipo de colégio é uma resposta à crescente violê ncia em áreas ditas de risco social, 

apresentando-se como uma solução para a violê ncia por meio da rigidez, disciplina, 

hierarquização, ou seja, pela concepção militar.  

Em contrapartida, por se tratar de uma filosofia orientada pelo intuito do 

“domínio político pelo uso da força”, com condutas que “se desenvolvem por meio de 

estratégias de domínio pela aniquilação de inimigos, seja por meio da morte, seja por 

meio do subjugo” como observa V EIGA (2019, p.11) ao refletir sobre a educação 

desenvolvida nas escolas militares, se coloca que a tendê ncia de se conceber a educação 

pública estatal no militarismo serve ao atual contexto político do país de retirada de 
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direitos e aumento da pobreza, sendo uma medida, na verdade, de contenção de 

possíveis resistê ncias através da coerção, visto que esta é uma política até então adotada 

somente para filhos da classe trabalhadora, não sendo observadas ocorrê ncias desta 

proposta na rede privada, em especial, as de mais elevado custo. 

Neste sentido, esta ofensiva vem acontecendo em áreas de potenciais reações, 

emblematicamente onde há maior possibilidade de enfrentamentos organizados e a 

despeito da realidade de precariedade, como é o caso da rede municipal de Duque de 

Caxias.  Portanto, buscou-se nesta pesquisa analisar a ação da Prefeitura Municipal de 

Duque de Caxias em tomar para si a responsabilidade financeira para instalação de um 

Colégio da Polícia Militar no município visando atender exclusivamente filhos de 

policiais e bombeiros militares, ao passo que a rede pública municipal de ensino 

encontra-se debilitada. A  hipótese levantada é de utilização do orçamento público para a 

educação em prol do oferecimento do ensino obrigatório de forma restrita e vantajosa 

para parte da população no município, desconsiderando o objetivo de universalização do 

ensino obrigatório que o compete conforme previsto na Constituição Federal Brasileira, 

com o objetivo de controlar a capacidade de organização e enfrentamento já conhecidas 

no município.  

Para tanto, parte-se da contextualização da educação pública municipal de 

Duque de Caxias no intuito de compreender os gatilhos que culminaram na ofensiva de 

sediar o III CPMERJ  no município, compará-los com a realidade do estabelecimento do 

colégio e apontar a contradição em relação ao discurso elaborado pelo atual governo. 

Situa ainda a tendê ncia da militarização nas escolas públicas na intencionalidade de 

construir uma escola em moldes ideais e não um padrão de qualidade para toda a rede 

pública. Da mesma forma, revela o caráter privatista desta responsabilidade financeira, 

seguindo a linha do financiamento público que está historicamente à disposição da 

defesa dos interesses de uma parcela da sociedade e não do bem comum. Por fim, 

aponta a circunstância em que estes próprios governantes vociferam a exigê ncia de uma 

dita “escola sem partido”, mas concretizam justamente uma escola partidária de uma 

concepção militar.  

  

O contexto da educaçã o pública municipal de Duque de Caxias 

 

 A  partir do ano de 2016 o município de Duque de Caxias passou a ser gerido por 

um discurso de crise financeira no que tange às políticas públicas, de forma acentuada, 

as educacionais. 

 Sob os argumentos de uma dívida no entorno de 500 bilhões de reais deixada 

pela gestão anterior, de queda na arrecadação, e ainda do mau andamento da economia 

mundial, o prefeito Washington Reis, ao iniciar seu governo em 2017, compõe a dita 
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crise financeira da prefeitura, reforçadas pela prestação de contas do primeiro 

quadrimestre de 2017 quando os vereadores repercutiram a baixa arrecadação 

atribuindo-a a grande sonegação fiscal permitida pelo governo anterior, com isso, é 

anunciado que medidas de economia serão fundamentais para garantir a saúde 

financeira do município, pois a intenção é que “Caxias ande na contramão da crise”, 

como declaração do próprio aos jornais.  

A  partir de então, a chamada contenção de despesas se volta principalmente para 

a área de educação pública, tendo como principal alvo a valorização profissional por 

meio do desmonte do plano de carreira dos servidores públicos da educação, 

especialmente sobre a remuneração quando, em uma ação autoritária, o poder 

legislativo aprova as medidas de alteração do referido plano encaminhadas à Câmara de 

V ereadores pelo poder executivo sem antes discuti-las com a categoria dos profissionais 

da educação.     

Afora todos os ataques contra a remuneração dos profissionais da educação, a 

precariedade também foi intensificada nas condições gerais com aumento da falta de 

professores e demais profissionais que atuam na escola, morosidade e baixa resolução 

de problemas de infra-estrutura, escassez de equipamentos e materiais pedagógicos.  

Apesar do SEPE Caxias (Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação – 

Núcleo Duque de Caxias) estimar a carê ncia de 263 professores, com a justificativa de 

falta de recursos para a contratação, o que não condiz com números apresentados de 

crescente na arrecadação municipal em prestações de contas dos anos 2018 e 1º 

quadrimestre de 2019, o governo não divulga os números exatos da falta desses 

profissionais e, ao não atuar de forma transparente, indica a intencionalidade em 

diminuir a contratação deste quantitativo por meio de concurso público, já que desta 

forma se diminui a possibilidade de coibição, submissão e troca de favores. Constata-se 

ainda a redução de atendimento educacional aos munícipes, uma vez que turmas 

encontram-se em casa ou com tempo vago o que faz com que discentes fiquem ociosos 

ou saiam mais cedo em um tempo computado como escolar (no caso de disciplina do 2º 

segmento) por não ter professor que os atenda (NUNES, 2019).  

A  insuficiê ncia de profissionais também atinge o direito de inclusão de alunos e 

alunas com necessidades especiais ao não poderem contar com agentes de apoio e 

intérpretes de libras, atualmente escassos na rede. O problema ainda é agravado ao não 

conseguirem estabelecer vínculo pelas constantes desistê ncias desses profissionais 

devido ao valor que recebem ser demasiadamente baixo, sendo empregados em 

condição de estágio ou de contratos de trabalho por tempo determinado (CRUZ, 2019).   

    A inda que os problemas estruturais, incluindo os de manutenção, sejam 

conhecidos pela população por recorrentes denúncias da própria comunidade escolar por 

meio de jornais digitais, impressos ou televisivos ou igualmente por divulgação em 

mídias digitais e manifestações locais, os Ministérios Públicos Federal e do Estado do 
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Rio de J aneiro, através do projeto MPEduc, que tem como objetivo “estabelecer o 

direito à educação básica de qualidade para os brasileiros”, realizou diagnóstico sobre a 

situação geral da educação no município. Em todos os itens relacionados há problemas 

registrados por um número considerável de escolas. Apesar da compilação de dados 

apresentar problemas de filtragem no sítio da rede mundial de computadores em que 

está disponível, dentre os itens relacionados, ao acessar as respostas de cada unidade, 

em relação aos aspectos estruturais, pode-se verificar que grande parte aponta que não 

há manutenção adequada das redes hidráulicas, elétrica e de gás e que a escola apresenta 

necessidade de reformas estruturais, até mesmo com registro de escolas que apresentam 

riscos aparentes de desabamento ou incê ndio. Considerando que a rede é composta por 

178 unidades e 25 assinalaram este risco, portanto, 14% da rede com possibilidade de 

perigo para alunos e funcionários. 

Em outra etapa do mesmo projeto foi convocada audiê ncia pública com o intuito 

de publicizar estes dados, entendê -los e apurar mais informações. Nesta ocasião, apesar 

do convite a toda comunidade, a Secretaria Municipal de Educação não se fez presente, 

o que aponta mais um indício da intencionalidade de falta de transparê ncia, tendo como 

representação do governo somente o subsecretário de obras que, por sua vez, apresentou 

uma lista com apenas 40 escolas aguardando reparos ou reformas, ou seja, 22% do total 

da rede, e sem a justificativa do critério estabelecido de prioridade para atender as 

demandas, mesmo frente a inúmeros outros relatos e solicitações, ao qual declarou não 

ter qualquer ingerê ncia sobre em razão da sua função abranger somente a execução, pois 

a gestão depende da SME.        

No mesmo sentido, durante o ano de 2017, não foram entregues aos alunos e 

alunas quaisquer materiais de uso individual e uniformes escolares por parte da 

prefeitura, além da falta de materiais e equipamentos de uso coletivo. No ano de 2018 

os uniformes começaram a ser entregues já no segundo semestre do ano letivo e os 

materiais escolares só chegaram ao final do mesmo ano, mesmo assim, de qualidade 

muito baixa, como as tesouras que não cortam nem papel e desmontam ao serem 

manuseadas, sendo mais uma vez denunciada pela e para a população em geral, da 

mesma forma que para o MPERJ . Assim, pautas como “Escola da Baixada F luminense 

nã o recebe uniformes nem material desde 2015” (R7, 2018) tornam-se recorrentes em 

jornais.  

Conjuntamente à negligê ncia com as condições da rede municipal, a prefeitura 

ainda passa dinheiro público para instituições privadas ao conceder bolsas de estudo em 

rede privada para atender crianças de 4 e 5 anos na educação infantil (DUQUE DE 

CAX IAS, 2019, p.12), revelando seu caráter privatista, no lugar de promover a 

ampliação da rede para realizar esse atendimento, já que se trata de uma 

responsabilidade educacional do município.  

O cunho privatista, no entanto, não se manifesta exclusivamente em relação ao 

financiamento, apesar de ser uma peça central, ele se revela também em políticas 
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públicas que privilegiam um segmento da sociedade a despeito do caos que se encontra 

a educação municipal.   

 

O III Colégio da Polícia Militar do E stado do R io de J aneiro 

 

No final do 1º semestre de 2018, apesar de toda a tensão que envolve a rede 

municipal de educação do município, começa a ser ventilado, especialmente por alguns 

membros do poder legislativo estadual e municipal, a instalação de um colégio da 

polícia militar em Duque de Caxias para atender filhos de policiais militares e 

bombeiros. O que começa a ser concretizado em outubro de 2018 quando é criado por 

ato do interventor do Estado do Rio de J aneiro o III Colégio da Polícia Militar do 

Estado do Rio de J aneiro (III CPMERJ ) através do decreto nº22 de 10 de setembro de 

2018, embora a abrangê ncia de ação do interventor seja limitada à área de segurança 

pública como prevê em as Constituições Federais e do Estado do Rio de J aneiro. Nesta 

ocasião, já prevê  o não aumento de despesa e efetivo para a PMERJ , assim como a 

utilização de terreno e edificação pertencentes ao patrimônio municipal. O prédio conta 

com quadra coberta poliesportiva, biblioteca, refeitório amplo, sala de informática. 

 Concomitantemente, é assinado um termo de convê nio entre a Prefeitura 

Municipal de Duque de Caxias (PMDC), a Fundação de Apoio à Escola Técnica, 

Ciê ncia, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias 

(FUNDEC) e a Política Militar do Rio de J aneiro (PMERJ ) que prevê  a contratação de 

pessoal por meio de Processo Seletivo Simplificado com previsão de oitenta vagas para 

docentes, trinta e seis técnico-administrativos e cinco secretários escolares através da 

FUNDEC.  Compromete ainda a PMDC, mais uma vez por meio da FUNDEC pela 

infra-estrutura física, mobiliário, equipamentos escolares e condições para o pleno 

funcionamento como suporte, logística e administrativo por um período de 5 anos a 

contar da data de publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de J aneiro.  Deste 

modo, enquanto as obrigações que cabem à PMERJ  estão em torno da moral e de 

concepções, as relativas ao município de Duque de Caxias estão no campo da 

materialidade através das aquisições relativas à estrutura e aos itens materiais 

necessários para o funcionamento da escola, inclusive copiadoras para reprodução de 

material pedagógico, computadores e projetores para salas de aula e aparelhos de ar 

condicionado para climatização.  

 Por contar com maior quantitativo na proporção professor X  aluno, a carga 

horária total de aulas do III CPMERJ  é 9 horas regulares superior ao da rede Municipal 

mais 15 horas em contra turno, totalizando 24 horas por semana a mais de carga horária 

escolar, além disso, ainda conta com a integralidade do corpo docente, inclusive de 

informática e educação física, sem carê ncia alguma.   
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Esta estrutura exemplar, no entanto, não é para todos. Como o próprio nome já 

aponta o Edital de Seleção de Alunos do III CPMERJ  inicialmente se propõe a 

selecionar seus alunos e alunas por meio de prova objetiva e de exclusiva concorrê ncia 

para “dependentes ou órfãos de policiais militares e dependentes de bombeiros 

militares”. É  a seleção dos já preferidos.  

Por se tratar do âmbito mais escandaloso, a restrição para um segmento da 

sociedade da oferta de educação pública, além do mais com abundância de recursos, foi 

dos pontos neste processo que encontrou maior resistê ncia. Denunciado pelo SEPE e 

acatado pelos MPRJ  e MPF ajuizando ação civil pública com pedido de ilegalidade da 

criação do referido colégio, o item referente à reserva de vagas, tornando uma escola 

pública não acessível à população em geral foi o imediatamente e irreversivelmente 

aceito e deferido, apesar de tentativas de se recorrer. Desta forma, não houve saída 

senão a abertura das vagas para concorrê ncia em geral, somente assim o Colégio 

conseguiu ser inaugurado em junho de 2019.   

É  adequado destacar aqui que os recursos financeiros que foram direcionados 

nesta empreitada não estão dispostos de maneira objetiva na Lei Orçamento Anual 2018 

ou 2019, e ainda, que não foram justificadas nas prestações de contas do ano de 2018 ou 

1º quadrimestre de 2019, portanto, não se sabe de onde surgiu este dinheiro, sequer se é 

de uma verba destinada à educação, o que configuraria desvio sendo a Polícia Militar 

um órgão do Estado do Rio de J aneiro, não caberia ao município arcar com suas 

despesas educacionais.  

Tendo em vista as dificuldades e morosidade ante a situação da rede municipal 

de educação e a facilidade e agilidade na instalação do III CPMERJ  exatamente nas 

mesmas questões, é evidente a disparidade entre os movimentos da realidade e as 

justificativas anunciadas pelo atual governo municipal em relação à disponibilidade e 

aplicação dos recursos em prol da educação pública municipal.   

Cabe então indagar se, na atual política educacional, o colégio da polícia militar 

tornou-se o novo modelo a ser reproduzido para a educação municipal, já que 

apresentam condições gerais tão diferenciadas da rede pública municipal de ensino. 

 

T endê ncia à gestã o militar nas escolas públicas brasileiras: uma política 

“exemplar” 

 

Promessa de campanha do atual presidente da república J air Bolsonaro, a 

militarização das escolas através de parcerias com as redes municipal e estadual já se 

apresentava naquela época como uma política estatal, porém, para poucos, sem atingir o 

total de escolas, conforme declaração do próprio ao reconhecer que para isso “faltariam 
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recursos” (BALLOUSSIER, 2017). Mais adiante, o presidente em exercício reforça a 

restrição de uma política pública ao declarar que as mesmas “passariam a ser 

exemplares”, apesar de se referir especificamente nesta parte ao campo da moral citando 

os comportamentos, obrigações, permissões e proibições nestes tipos de colégio, como 

já havia apontado antes que os recursos não seriam suficientes, pois, a exemplo do custo 

do aluno dos colégios militares que é trê s vezes superior ao valor que custa o aluno na 

rede pública (CAFARDO; JANSEN, 2018), resguardadas suas diferenças intrínsecas 

por estarem ligados ao Exército e não à polícia militar, contam com financiamento 

público para manter padrões similares, a disparidade para oferecer estruturas como 

estas, portanto, não seria uma proposta de estrutura igual para todos, mas uma amostra 

de como as escolas públicas deveriam ser.  

Assim, em 2 de janeiro de 2019, por meio do decreto federal nº 9665, o 

presidente, dando seguimento ao repetidamente anunciado em campanha à eleição 

presidencial, cria a Subsecretaria de Fomento às Escolas cívico-militares na estrutura 

organizacional da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação ao qual 

compete  

promover, fomentar, acompanhar e avaliar, por meio de parcerias, a adoção 

por adesão do modelo de escolas cívico-militares nos sistemas de ensino 

municipais, estaduais e distrital tendo como base a gestão administrativa, 

educacional e didático-pedagógica adotada por colégios militares do 

Exército, Polícias e Bombeiros Militares ; (BRASIL , 2019)   

À  primeira vista, coincidentemente ou não, o documento não traz detalhamento 

de previsão de recursos destinados a esta implantação, no entanto, ao estabelecer que a 

adoção acontecerá “por meio de parcerias” (BRASIL ,2019), o decreto dá indícios de 

quem será a responsabilidade deste financiamento: os parceiros que fizerem a adesão, 

seja por recursos próprios ou advindos de captação na iniciativa privada por meio de 

parceria público privada, seguindo a linha já observada das orientações dos organismos 

internacionais para o serviço público em resposta à dita “insuficiê ncia de recursos”. 

Desse modo, ao emanar uma política eximindo-se de planejar e assegurar as condições 

materiais para sua implantação, contando apenas com a vontade de cada interessado em 

conseguir recursos por se identificar com a proposta, baseada na dissimulada 

meritocracia, desconsiderando completamente as desigualdades socioeconômicas dos 

entes federados, mais uma vez constata-se que se trata de uma política que não tem por 

objetivo atingir a todos, mas é apenas para aqueles que conseguem alcançar. 

Mesmo que esta questão não tenha recebido a devida atenção, é importante 

registrar que, embora aparentemente tenham a natureza política distintas, a militarização 

se mostra aliada ao financiamento público das instituições privadas de ensino, que, 

como Davies demonstrou ao pesquisar este tema, se dá através de subterfúgios e não 

como uma política declarada, por isso, há que se atentar para a possibilidade que o 

decreto abre de envio de recursos públicos federais às redes privadas de ensino dos 

respectivos entes federados que demandarem ao prever que a adesão ao modelo seja 
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“nos sistemas de ensino municipais, estaduais e distrital” (BRASIL ,2019), logo, não 

está restrito às redes públicas, mas abrange todo o sistema, incluindo então a rede 

privada. Isto indica que esta tendê ncia não está a serviço do bem comum, mas sim de 

interesses privados, como a disposição do fundo público ao lucro de empresários do 

setor educacional.  

Como pode ser observado, seja para oferecer melhor estrutura física , seja em 

sua identificação com a proposta pedagógica, seja no propósito de benefício coletivo, 

não há sob qualquer aspecto o objetivo de aplicar a todos os brasileiros este modelo de 

escola, ou seja, torná-lo efetivamente público. E isto se dá única e exclusivamente pelo 

custo que representaria aos cofres públicos, pois, ao contrário do que se entende, 

historicamente este não é um dinheiro a ser utilizado em prol da coletividade, mas sim 

um montante à disposição privatista.  

   

Privatismo do financiamento público da educaçã o 

 No que concerne à fundamentação do pensamento na compreensão de um 

sistema capitalista que determina o modo de produção da vida, em reflexão acerca da 

crise da educação e a alienação, Mészaros aponta que toda sociedade tem seu sistema 

próprio de educação (que não é limitado à “educação formal” ou institucional) como 

meio de perdurar a sociedade e é ele responsável pela produção e reprodução da 

estrutura de valores que são interiorizadas pelos sujeitos como se fossem suas próprias 

aspirações. (p. 264, 2006). Coloca também que as relações sociais de produção não são 

perpetuadas de forma automática, mas isso se dá através da interiorização desses valores 

pelos indivíduos, o que colabora para a conservação desta concepção de mundo. 

Desta forma, o processo educativo da sociedade capitalista pelos seus próprios 

fins não abrange a instrumentalização em relação ao financiamento, seu funcionamento, 

suas polê micas, tendo em vista bloquear sua disputa. A  secundarização deste tema 

reflete-se na fração que ocupa nos currículos de formação de professores e pedagogos, 

como no caso da graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de 

J aneiro (UERJ ) que conta apenas com uma disciplina de financiamento e mais uma 

sobre políticas públicas onde pode ser abordado, mesmo que as instituições sejam 

apenas parte desse sistema educacional .  
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Assim, não obstante à sua centralidade por constituir a base material de 

viabilização, o financiamento da educação não encontra devido destaque nas pesquisas 

e, inclusive, nas lutas pelo direito à educação, onde o tema, quando é tratado, aparece de 

forma genérica ou embutido em outros, como no caso da reivindicação por material 

escolar que em sua essê ncia é uma disputa pelo financiamento, por exemplo.   

Outro ponto em relação ao debate acerca do financiamento é que este se dá 

principalmente na “falsa polê mica” entre a insuficiê ncia e a má administração dos 

recursos disponíveis sinalizada por Davies.  O autor coloca que, a exemplo dos projetos 

de lei encaminhados em 1998, um pelo MEC, o outro por entidades da sociedade civil 

(DAV IES, 2010, p.8), defendiam em cada lado uma posição e, consequentemente, 

desconsideravam por completo o outro tópico. No entanto, se por um lado não há como 

provisionar novas ações sem o aumento de recursos, por outro, também não há como 

adicionar recursos sem garantir “a aplicação correta e racional” (DAV IES, 2010, p.9) 

desses recursos. Logo, não se trata de um dilema, mas de questões complementares.  

Por conseguinte, a hipótese da insuficiê ncia de recursos, é um pressuposto já 

comprovado não só por Davies, mas também por outras pesquisas, como uma mais 

recente, a de De L ima Marinheiro (2017, p.286), que ao analisar o Programa Dinheiro 

Direto na Escola no âmbito municipal (Londrina, PR), que tem como objetivo 

proclamado enviar verba federal para as escolas no intuito de cobrir gastos com material 

permanente e de consumo; realização de pequenos reparos; adequações e serviços 

necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade 

escolar; na avaliação de aprendizagem; na implementação do projeto pedagógico e no 

desenvolvimento de atividades educacionais; no entanto, o autor conclui que esta 

política, na verdade, estimula as parcerias público-privadas uma vez que os recursos são 

insuficientes para cobrir os gastos propostos e que isso serve para levar a comunidade 

escolar a captar recursos financeiros privados. 

Da mesma forma, a presunção da má utilização de recursos também se confirma, 

não no sentido do serviço público tido como ineficiente, visto que este é um 

apontamento, como revelado por Shiroma; Moraes; Evangelista (2000), que situa as 

políticas educacionais brasileiras nos anos de 1990, com destaque para as do governo 

Fernando Henrique Cardoso, na política de reformas que seguem orientações dos 

Órgãos Internacionais, tendo sido engatilhadas desde a década de 30, e que ainda, esta 

política de reformas se concretiza através das opções de legislação, de financiamento 

público, de ações não-governamentais e do envolvimento de intelectuais para pautar a 

educação pública conforme a direção apontada pelos OIs, neste caso específico, a 

incompetê ncia do Estado como subterfúgio para retirar a responsabilidade do 
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financiamento público e passá-lo à comunidade em geral. A inda assim, a má utilização 

de recursos é um acometimento, mas no âmbito das práticas dos governantes que vem 

atuando historicamente em benefício de uma parcela da sociedade.  

Neste sentido, em sua trajetória, Davies pesquisou minuciosamente o 

financiamento público da educação no Brasil e revelou que este tem como método a 

utilização de artifícios para garantir, na verdade, os interesses de um segmento da 

sociedade. Contrariamente ao que se anunciam as legislações que organizam a área ou 

as autoridades (2010, p.1), não servem a toda a gente. Segue, portanto o caráter do 

próprio Estado que, “como todo Estado capitalista, é estruturalmente privatista, pois sua 

constituição e funcionamento orientam-se principalmente em defesa dos interesses 

econômicos, políticos e sociais mais gerais e também frequentemente até mais 

específicos (a fração do capital financeiro, por exemplo) das classes dominantes” 

(DAV IES). É  importante frisar que não se trata de um interesse singular, mas de um 

conjunto de, que, apesar do indispensável valor monetário, no final das contas, tem 

como objetivo último o acúmulo de capital em seu sentido amplo.   

E é justamente no âmbito da defesa dos interesses privativos que se situa a 

instalação do III Colégio da Polícia Militar em Duque de Caxias. A  destinação de 

recursos financeiros municipais, mesmo que não se tenha clareza (por intencional falta 

de transparê ncia do governo) se estes recursos são vinculados à educação, é destacável 

que são recursos públicos aplicados em educação, portanto, é uma artimanha para fazer 

valer um conjunto de interesses particulares.  

Trata-se de um caso onde os governantes consomem as verbas em detrimento da 

saúde da rede municipal de educação com o objetivo de promover um protótipo de 

escola e proposta pedagógica inalcançáveis à maioria da população que suscita a afronta 

a um pensamento igualitário e lança mão da coerção recorrendo ao medo como forma 

de conter a possibilidade de uma reação aos inúmeros ataques aos direitos sociais.  

A  perspectiva de uma resistê ncia organizada não é, no entanto, algo no plano da 

elucubração, pelo contrário, ela se dá por ter o município historicamente registros de 

reação significativos e, ainda, por contar com inúmeros movimentos sociais organizados 

que disputam veemente a política na cidade, a exemplo do FORAS (Fórum de Oposição 

e Resistê ncia ao Shopping) que faz a batalha do meio ambiente e vem conseguindo 
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denunciar e barrar investidas de cunho estritamente comercial sem considerar os 

impactos ambientais e históricos, e o mais emblemático de todos, o SEPE Caxias 

(Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação – Núcleo Caxias), que trava a luta 

para além das questões econômico-corporativas, mas também a das concepções de 

educação e sociedade, tendo elevado alcance já que escolas estão presentes em 

praticamente toda a parte do município e criam vínculos com as comunidades, 

apresentando factualmente mobilizações de grande porte. Não por acaso, os ataques 

estarem acontecendo de forma mais incisiva e visível contra a educação.    

 

E scola com partido    

  

 Em seu artigo sobre a auto-intitulada iniciativa “Escola sem partido”, Frigotto  

esclarece que     

A ampliação da crise econômica mundial e seus reflexos internos tornaram 

insuportáveis à classe dominante local pequenas, mas significativas, 

conquistas dos movimentos sociais, sindicatos e partidos vinculados às lutas 

dos trabalhadores por seus direitos. Com a crise econômica, externa e interna, 

o que a classe dominante não admitiu foi abrir mão do lucro e dos 

privilégios.(2017, p.23) 

e que, portanto, 

Insuportável também se tornou para as classes dominantes a ampla liberdade 

de organização de movimentos sociais e culturais que lutam por seus direitos 

negados sem o estigma da criminalização; que as escolas públicas não apenas 

adestrem e ensinem o que os organismos internacionais, sentinelas do 

mercado e do lucro, querem que aprendam, mas também as eduquem para a 

leitura autônoma da realidade social, econômica, cultural e política do país 

(2017, p.23).    

  Ao relacionar os motivos que levaram ao “golpe jurídico, parlamentar, policial e 

midiático de 31/8/2016 no Brasil e a afirmação de teses ultraconservadoras no plano 
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social e político e na junção da política com moralismo fundamentalista religioso” 

(FRIGOTTO, 2017, p.30), Frigotto demonstra que a educação institucional apesar de 

não estar apartada dos acontecimentos do país, tem uma centralidade na forma como a 

classe trabalhadora é acometida: que não se forme para a disputa de classes. 

 Esta é uma estratégia já utilizada outras vezes, como apontado por Evangelista e 

Shiroma ao discutirem “a formação docente no contexto da reforma do Estado no 

Brasil”, quando frente a uma conjuntura que demande, os profissionais da educação são 

atacados por sua capacidade de oposição ao Estado e às reformas devido ao fato dos 

professores comporem a maior e mais organizada categoria de funcionários públicos na 

maioria dos países (2007, p.533).  

 Neste contexto, em um jogo perspicaz de palavras que levam o indivíduo a se 

mobilizar pela ideia de uma suposta neutralidade, este dito movimento “Escola sem 

partido” encontra eco em representantes das forças políticas da classe dominante como 

Jair Bolsonaro que declarou seu comprometimento com o ideário do ESP ainda em 

campanha, constando como item em seu plano de governo. 

 A  contradição e esperteza do slogan “Escola sem partido” que prega uma escola 

presumidamente apartidária, mas que, de fato, viabiliza uma escola de um partido só, 

como já denunciado não só por autores da área de educação, bem como sindicatos de 

profissionais da educação por todo o país, é revelado também pelo engajamento 

simultâneo na defesa de uma escola hipoteticamente neutra e na mobilização de 

esforços e de recursos públicos na concretização de colégios militares.   

 Em claro alinhamento ao posicionamento do atual presidente, o III CPMERJ  

recebe o nome do pai de J air Bolsonaro, assim como sua presença na inauguração 

amplamente divulgada nas mídias pela prefeitura. No entanto, aclamando o partidarismo 

de uma concepção militar, sendo as partes pedagógica e de gestão da unidade 

responsabilidade da Polícia Militar do RJ , pode-se entender que a doutrinação a qual se 

declaram contra é, concretamente, uma oposição a uma escola crítica que permita forme 

os filhos da classe trabalhadora para entenderem a realidade.   

Conclusã o 
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Sabe-se que a condição de precariedade não é exclusividade da rede municipal 

de Duque de Caxias. No entanto, o que se pôde verificar é que, enquanto a rede 

municipal de educação de Duque de Caxias definha sob a justificativa de uma 

anunciada crise financeira aplicada à gestão das políticas públicas do município, de 

forma acentuada, as educacionais, não falta mobilização de esforços e recursos do 

prefeito para a instalação do III Colégio da Polícia Militar. Neste caso, a 

intencionalidade em depauperar a educação pública municipal com a finalidade de 

salvaguardar condições superiores de estrutura, material, equipe profissional para, 

primeiro um segmento restrito da sociedade, por fim um grupo reduzido de 60 alunos 

frente aos cerca de 90.000 alunos e as 178 unidades escolares da rede municipal, indica, 

na verdade, o não cumprimento do direito à educação no município. 

E o que menos importa são as garantias formais. A  exemplo da seletividade no 

cumprimento das leis quando invoca a Lei de Responsabilidade Fiscal  (Lei 

Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000) para fundamentar os cortes que atingem a 

remuneração dos profissionais da educação, mas não usa este mesmo critério quando 

ignora a lei 11.738 de 16 de julho de 2008 que versa sobre a carga horária de trabalho 

dos docentes e prevê  a destinação de 1/3 da carga horária de não interação com aluno, o 

que não está em vigor na rede pública municipal, ou a lei que obriga o poder municipal 

a realizar o pagamento dos servidores até o dia 5 de cada mê s, o que não ocorre pelo 

menos há trê s anos, que inclusive não conta nem com calendário de pagamento, os 

governantes vem usando toda a sorte de estratégias para fazerem valer o que querem e 

defenderem seus interesses.   Neste sentido, a conclamação da militarização não passa 

de retórica, pois não se pretende que este modelo atinja toda a malha escolar, uma vez 

que os custos para isso seriam trê s vezes o valor estipulado para as escolas públicas 

atualmente. E ainda que os recursos públicos sejam utilizados da forma que melhor 

servir aos ocupantes de cargos dirigentes com a anuê ncia e contribuição de instituições 

e órgãos públicos numa trama de troca de favores.  

A  contradição fica a cargo de, em um contexto de clamor por uma “escola sem 

partido”, liderada pelo atual presidente J air Bolsonaro, o que se constata da política em 

curso no município é um colégio totalmente partidário de uma ideologia militar. 

Por fim, embora a atual tendê ncia à militarização no Brasil esteja ligada ao 

conservadorismo que assola o país de uma forma geral, tendo em vista a recente 

pretensão do então governador do Estado do Rio de J aneiro, Wilson Witzel, de retirar da 

polícia civil o contato direto com a população por meio dos registros de crime em geral, 

passando-os para a polícia militar, podendo-se perceber que a militarização atinge 

também a área de segurança pública, a ofensiva de situar instalações da polícia militar 

ou similares que representem e materializem o poder coercitivo, no entanto, não é nova, 

vide o grande saque de 1962 ocorrido no Centro que gerou a criação do 6º batalhão da 

polícia militar na cidade (atualmente 15º batalhão) e a posterior transformação da cidade 

em Á rea de Segurança Nacional. Logo, a estratégia de minar os lugares com maior 

possibilidade de reação é histórica neste território.      
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Esta pesquisa se utilizou como referencial teórico-metodológico do materialismo 

histórico, no intuito de compreender o que é proclamado pelo governo e quais são os 

movimentos da realidade em relação à instauração do III CPMERJ . Os documentos 

analisados nesta investigação foram os dados públicos de orçamento municipal 

disponíveis no portal da transparê ncia, as prestações de contas de 2018 realizadas na 

Câmara Municipal de Duque de Caxias, as publicações no Diário Oficial do Estado do 

Rio de J aneiro e no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias que tangem a 

fundação, o estabelecimento e a organização do III Colégio da Polícia Militar do Estado 

do Rio de J aneiro, bem como as declarações, legislações e determinações utilizadas 

pelos governos para legitimar a militarização das escolas públicas no Brasil.  
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ANCORANDO A EDUCAÇÃO: QUEM ESCONDEU A DISCIPLINA OCULTA 
NO NOVO ENSINO MÉDIO 

 

Rafael Vieira dos Santos1 
 

Resumo 

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

 

Diante do atual contexto social Brasileiro, de intensas transformações 

tecnológicas, nos deparamos com o modelo de escola em configuração e adaptação no 

Brasil, que objetiva permitir uma melhor inserção do sujeito no mercado de trabalho. 

Logo, se discute cada vez mais acerca da necessidade de colaboração com o futuro 

profissional que preconiza o jovem enquanto proativo e protagonista de suas atividades 

e escolhas, isto é, idealizador de seu próprio projeto de vida. Porém, é necessário pensar 

em que momento as escolhas realmente são feitas pelo jovem estudante, e se é ele 

realmente o protagonista das escolhas dentro da estrutura pedagógica das escolas 

cidadãs. É preciso refletir e discernir sobre os interesses que perpassam as fronteiras da 

escola e têm dominado o currículo escolar, que por sua vez é sempre reforçado nos 

aparelhos midiáticos e enfatizado enquanto satisfatórios e igualitários. 

Para uma melhor compreensão pedagógica e estrutural das escolas cidadãs ou 

escolas das escolhas, realizaremos uma análise crítica acerca deste modelo de escola, 

confrontando em alguns momentos com a escola de tempo regular na tentativa tornar 

clara para nós as alterações ocorridas, para assim, obter argumentos que permitam 

construir um juízo coerente acerca da nova pedagogia do ensino médio brasileiro. Nesse 

sentido, voltaremos nossa atenção para o que denominamos de disciplina oculta no novo 

ensino médio, com base nos estudos de Apple (2003), Saviani (2008), Silva (2010) 

entre outros. A análise objetiva refletir sobre o modelo educacional adotado no Estado 

da Paraíba no ano de 2018, com o projeto pedagógico da Escola Estadual Integral 

Cidadã, nesse sentido, nosso estudo busca observar de maneira introdutória as 

alterações advindas da implantação do novo modelo curricular do ensino médio. Para 

tanto, tomaremos como base as atividades das disciplinas do Estágio Supervisionado II 

e Prática de Ensino de Filosofia, bem como a prática no projeto Residência Pedagógica, 

todos desenvolvidos no âmbito da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 

 Suscitando algumas indagações que nos permita adentrar especificamente no 

objeto que vamos estudar, tendo em vista analisar em que aspectos as mudanças na 

estrutura pedagógica se caracterizam como novos elementos educacionais para 

contribuir de forma categórica no processo de construção do conhecimento do jovem do 
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ensino médio, no sentido de cooperar para seu próprio protagonismo e 

consequentemente para a diminuição das desigualdades sociais. 

Para garantir uma análise rigorosa faremos uso dos elementos de criticidade da 

filosofia no sentido de problematizar as questões a fim de extrairmos de forma coerente 

considerações plausíveis acerca das conjunções apresentadas. 

 

2. Papel da escola na sociedade 

 

Podemos questionar qual o papel da escola em nossa sociedade, mas para tal 

precisamos fazer um breve recorte histórico do qual situe a necessidade de criação dessa 

instituição. Concebemos que cada espaço escolar possui suas diversidades e 

peculiaridades, mas nesse texto nos referimos à escola enquanto o espaço destinado à 

educação de todos, de tal forma que evidenciamos a compreensão já estudada por 

alguns autores acerca dessa instituição. Para tanto, podemos argumentar que o princípio 

inicial da escola era  "(...) formar sujeitos que vivessem de acordo com as normas e 

costumes da época e ao mesmo tempo incapazes de questionarem a realidade 

vivenciada" (SILVA, CONCEIÇÃO. 2016. p. 1). Essa intencionalidade não desaparece, 

na realidade não sofre ruptura uma vez que a escola reflete o que temos na sociedade. 

A escola tal qual conhecemos hoje possui um enorme escopo de trabalhos que 

perpassaram a sua realidade. Cabe mencionar que a conquista pela educação para todos 

também se constitui como algo moderno, o que demonstra os avanços e retrocessos no 

papel educativo da escola.  

Dessa forma, conforme o estudo de Hilsdorf (2006) é possível afirmar que a 

escola não surge de uma hora pra outra e sem intencionalidades. Esse aparelho 

educativo possui registros e fontes de desconhecimento de muitos, a princípio a 

educação não era um direito, mas um privilégio de uma pequena parte da sociedade e 

esse privilégio consistia na manutenção da estrutura social já vigente, isto é, a 

centralidade e o poder se mantinham sempre nas mãos das mesmas famílias.  

A disseminação da escola enquanto um direito de todos é uma conquista recente 

e abrangem diferentes nuances da sociedade capitalista. A educação infantil possui 

especificidades próprias e é um dos direitos mais recentes. A educação básica, nem 

sempre atingiu o público alvo de pré-adolescentes e adolescentes, não havia uma 
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preocupação nas idades e relações dos alunos e até mesmo na seriação, uma vez que a 

intencionalidade da educação era rudimentar. 

Com a intervenção da indústria na sociedade moderna e a necessidade da mulher 

no local de trabalho as crianças das classes desassistidas ficam sem espaços de cuidado, 

algumas são impostas ao trabalho com os pais, porém paulatinamente com o tempo, foi 

instruída a necessidade de colocar essas crianças no espaço escolar, para que 

adquirissem também os conhecimentos necessários para o mundo do trabalho. Com 

essas observações, podemos deduzir que a escola na sociedade capitalista se denomina 

como um espaço reprodutor das necessidades e do interesse do grande capital. 

Nesse sentido, é pertinente promover uma análise crítica do atual modelo 

educacional das Escolas Cidadãs Integrais, para assim, colhermos argumentos que 

possam nos nortear num julgamento dos pontos válidos e também para expor de forma 

mais objetiva os interesses políticos implícitos no currículo escolar. O que vamos 

denominar de disciplina oculta no novo ensino médio.  

A disciplina oculta no ensino médio possui um caráter funcionalista, isto é, tudo 

que compreende a realidade da sala de aula, toda organização das atividades, tempo, as 

atividades de avaliações continuadas se assemelham ao ritmo de produção industrial que 

funciona mediante objetivação de metas. É através da estrutura do currículo e da 

pedagogia que se aprendem os códigos de classes (SILVA, 2010, p.77). Conforme a 

análise crítica da ideia de currículo oculto, as aptidões bem como as atitudes 

comportamentais ensinadas de forma implícitas são elementos fundamentais e 

necessários para o bom funcionamento de uma sociedade. Portanto, algo desejável da 

perspectiva política. 

O regime de tempo integral impossibilita o jovem de desenvolver as relações 

pessoais, tanto no ceio familiar, quanto no meio social, uma vez que, a escola em tempo 

integral ocupa nove horas e meio diárias do aluno. Conforme Silva (2010), em citação 

da análise de Dreeben a escola visa ensinar o universalismo necessário para o bom 

funcionamento das sociedades capitalistas, uma vez que, as estruturais de um país 

obedecem às bases do regime político vigente. Uma concepção contrária a essa análise, 

é considerada como algo indesejável, pois descaracteriza os reais objetivos da educação, 

uma vez que, preparam de forma implícita os jovens para a injusta estrutura do mercado 

de trabalho capitalista.   
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Para uma melhor compreensão da expressão: “Disciplina Oculta” no novo 

ensino médio, e sobre a ideia do currículo oculto. 

 

[...] Para a perspectiva crítica, o que se aprende no currículo oculto são 
fundamentalmente atitudes, comportamentos, valores e orientações que 
permitem a crianças e jovens se ajustem de forma mais conveniente às 
estruturas e as pautas de funcionamento, consideradas injustas e 
antidemocráticas e, portanto, indesejáveis, da sociedade capitalista. (...) o 
currículo oculto ensina em geral, o conformismo, a obediência, o 
individualismo. Em particular, as crianças das classes operárias aprendem as 
atitudes próprias ao seu papel de subordinação, enquanto as crianças das 
classes proprietárias aprendem os traços sociais apropriados ao seu papel de 
dominação (SILVA, 2010. p. 78/79). 

 

Em concordância com o autor acreditamos que os profissionais da educação 

possuem uma árdua missão que consiste em saber o que fazer ao se deparar com 

disciplinas ou currículos de caráter oculto. À medida que essa consciência seja tomada 

ainda na formação docente é possível atribuir à educação a especificidade de formar 

sujeitos críticos, autônomos e que escrevem significativamente a sua história de vida, 

isto é, apenas conhecendo as razões para qual se oculta determinada disciplina é 

possível desarmar as grandes forças que a operam. Nesse mesmo sentindo, Imbernón 

(2009) argumenta que diante dos atuais métodos educacionais é difícil fugir das amarras 

que contemplam os currículos formativos enquanto “(...) único predominante (currículo 

igual, gestão idêntica, normas iguais, formação igual para todos etc.) desmascarar o 

currículo oculto que se transmite na formação do professorado e descobrir outras 

maneiras de ver a educação e de interpretar a realidade” (p.14).     

 

3. As escolas cidadãs 

 

A Escola das Escolhas ou Escolas Cidadãs Integrais configuram-se no cenário 

educacional como uma nova proposta pedagógica que objetiva promover o 

protagonismo do jovem estudante, este projeto educacional vem realizando grandes 

transformações na estrutura pedagógica das escolas no sentido de colocar o estudante e 

seu projeto de vida no centro da composição estrutural pedagógica da escola. Conforme 

Apple (2003, p.6) 
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A educação é entendida muitíssimas vezes como sendo apenas a transmissão 
de um conhecimento neutro aos alunos. Segundo esse discurso, o papel 
fundamental da escolarização é encher os estudantes com o conhecimento 
necessário para competir no mundo de hoje, que está em processo de 
transformação rápida. A isso se costuma acrescentar uma ressalva: façam tudo 
da maneira mais econômica e eficiente possível. 

 

 Ocorre, portanto uma quebra da estrutura tradicional da escola que foi 

convencionada socialmente, que possuía no topo a figura do diretor e sucessivamente, 

vice-diretores, coordenadores de área, professores e por último o aluno. Na escola 

cidadã, o aluno é quem ocupa o lugar de destaque, o verdadeiro protagonista da escola.   

O projeto educacional das escolas cidadãs tem início no ano de 2000, quando ex-

alunos do colégio Ginásio Pernambucano, na época, empresários e autoridades, em 

visita à escola constataram as más condições que se encontrava naquela instituição 

educacional. Logo, se mobilizaram no objetivo de promover uma restauração daquele 

espaço educativo.  O Colégio Ginásio Pernambucano foi fundado no ano de 1825 com o 

nome de Liceu Provincial de Pernambuco, o nome Ginásio Pernambucano lhe foi dado 

em 1855 quando no mesmo ano mudou duas vezes de endereço, primeiro; para Rua 

Gervásio Pires, em seguida, para Rua Aurora, ambas no bairro de Santo Amaro-Recife. 

Estudaram no colégio: Ginásio Pernambucano, alguns nomes como; A escritora Clarice 

Lispector, o escritor Ariano Suassuna e o economista Celso Furtado entre outros nomes 

que se destacaram no cenário nacional e internacional.  

Os ex-alunos realizaram inicialmente a reforma da escola em duas etapas, 

primeiro, a revitalização da estrutura do prédio, que por se tratar de um Patrimônio 

Ambiental e Histórico de Pernambuco, foram adotados os procedimentos que regulam 

as ações que envolvem prédios históricos. Assim, foi realizado todo um trabalho de 

pesquisa arqueológica para assim orientar o processo de restauração dos espaços que 

teve início com escavações dos pátios, catalogando material, tanto para revelar 

elementos ocultos pelo tempo da arquitetura e também materiais que faziam parte do 

prédio como material de uso pessoal, estes elementos foram catalogados e serviram para 

ratificar as bases históricas que mostram a grandeza desta instituição educacional.  

No dia 19 de julho de 2012 foi inaugurada a segunda sede da referida Escola de 

Referência do Ensino Médio Ginásio Pernambucano, essa nova sede fica localizada na 

Avenida Cruz Cabugá, no bairro Santo Amaro-Recife. A nova sede já é construída na 

perspectiva do modelo das escolas cidadãs já com novo currículo cujo modelo passa a 
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ser adotado pelo Estado da Paraíba em 2015.  Após ter reformado a estrutura física da 

instituição a segunda etapa da reforma educacional contempla a parte pedagógica que 

configura o componente mais importante para o desenvolvimento dos conhecimentos 

dentro da escola. 

 

4. Elementos da Pedagogia adotada 

 

A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC), documento que 

baliza as diretrizes para o novo ensino no Brasil, em especial no ensino médio o qual 

trataremos neste texto, já em sua página de apresentação deixa claro que o presente 

documento não possui caráter positivo no sentido de solucionar ou amenizar as 

diferenças sociais, embora ele possa apresentar essa ideia no decorrer do documento. 

Logo a dinâmica da Escola Cidadãs Integrais volta suas atenções para o que se 

considera como essencial, o aluno e sua atividade enquanto protagonista da escola, o 

mesmo passa a ocupar o centro do projeto pedagógico, isto é, uma reinvenção da 

estrutura tradicional já mencionada a cima,  o diretor abri lugar para o protagonismo do 

aluno.  

A nova pedagogia coloca o aluno no centro das atenções da escola e o 

condiciona a ser proativo na elaboração para a execução do seu projeto de vida. Neste 

ponto central onde o ensino médio deposita todas as suas atenções é também lugar para 

se manifestar indagações acerca da forma, de como será possível permitir aos jovens 

uma mediação na medida em que possam ser eficazes no sentido de promover nos 

alunos elementos suficientes para que eles possam não só encontrar o projeto certo o 

qual pretendem desenvolver, bem como as forças necessárias para bem fazê-lo. 

Nessa ideologia, o projeto de vida de um sujeito passa a ser uma exclusividade e 

componente da pedagogia da escola que ocupa o papel de ajudá-lo em seu 

desenvolvimento, como instituição secundária enfatizando no sujeito a responsabilidade 

por suas escolhas e principalmente pelas consequências advindas das suas preferências. 

Podemos pensar que o conjunto de elementos, tanto presentes na família, na sociedade e 

na escola, que contribuem para promover as aspirações necessárias num sujeito no 

sentido de motivá-lo na construção ideológica do seu próprio projeto de vida, logo 

parecem não fazer mais parte dessa construção social, contrariando muitas ideias 
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pedagógicas acerca da construção coletiva do saber e do interacionismo educativo. 

Nesse modelo a educação apreende uma forma totalmente mecânica. Segundo o 

pensador da sociologia Durkheim a sociedade é a grande mentora na construção do 

sujeito, e a escola uma instituição criada pela sociedade. Assim, contribui de forma 

específica nesta construção, dentro dos limites de sua atuação e não por completo.   

 É notório que a pedagogia adotada nas Escolas Cidadãs Integral, encarrega uma 

responsabilidade de mediar o jovem estudante na preparação para o mundo das 

escolhas. Porém, acredito que esse caminho tem se distanciado cada vez mais do sentido 

de empreender a educação enquanto aquela que liberta o sujeito e o permite realizar 

grandes transformações no meio o qual ele está inserido, isto é, partindo da sociedade 

para a escola e da escola para a sociedade, como uma ação conjunta. Dentro da 

perspectiva do pensador da educação Paulo Freire, vislumbrando uma educação social 

transformadora. Considero ter sido a escola incumbida de mais uma tarefa excessiva. 

 

Existe uma reflexão do homem face à realidade. O homem tende a captar 
uma realidade, fazendo-a objeto de seus conhecimentos. Assume a postura de 
um sujeito cognoscente de um objeto cognoscível. Isto é próprio de todos os 
homens e não privilégio de alguns (por isso a consciência reflexiva deve ser 
estimulada: conseguir que o educando reflita sobre sua própria realidade). 
Quando o homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o 
desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e com 
seu trabalho pode criar um mundo próprio: seu eu e suas circunstâncias 
(FREIRE, 1979, p.30.). 

 

 A ação de educar dever ser dinamizadora no sentido de fazer mudanças 

abrangentes que vão para além dos limites do espaço escolar, essa dinâmica deve 

funcionar de forma harmônica, isto é, políticas governamentais que objetivem o bom 

funcionamento da sociedade devem ser pilares para que as mudanças educacionais e 

seus projetos funcionem conforme estabelecidos nos projetos. Logo, a educação deve 

prezar por disciplinas que proporcionem ao sujeito o entendimento analítico e crítico do 

meio o qual ele se insere, deste modo torna-se possível para o mesmo efetivar-se 

enquanto participante ativo das ações e transformações da sociedade.   

Adequar o sujeito dentro da perspectiva do projeto de vida é remontar um grande 

quebra cabeças de peças apertadas por uma série de problemas sociais da qual a 

sociedade vem passando, o aumento da violência e da criminalidade, o uso de drogas, 

entre outras questões, que geram divergências expressivas no sujeito criando barreiras 

para o desenvolvimento do programa pedagógico, bem como o andamento da escola 
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enquanto ambiente que promove à educação.  A escola, infelizmente não possui 

recursos que a posicione enquanto instituição que favorece a diminuição das 

desigualdades pelo simples fato das próprias políticas educacionais não encararem essa 

tarefa, uma vez que a escola não é um espaço apartado da realidade social, dentro dos 

seus muros residem violências simbólicas e físicas, abusos e negligências, tal qual o 

espelho da sociedade e, embora considerada como possibilidade de sanar essas 

dificuldades, elas se propagam e se reproduzem. Portanto, o efeito causado pela 

sociedade no individuo é bem maior que o efeito causado pela escola, visto que a 

sociedade possui maior proporcionalidade em relação ao espaço que a escola ocupa, tais 

fatos se tornam muitas vezes gritantes ao ponto de retirar do professor o direito de 

ministrar sua aula, isto é, as raízes da problemática social que conjeturadas no 

comportamento moral e ético do aluno adentram os portões das instituições escolares.   

No que concerne a BNCC, o documento também apresenta a necessidade de 

desenvolver o caráter crítico e analítico no estudante, mas se contradiz em sua atitude 

quando confronta a proposta das disciplinas obrigatórias, tirando da obrigatoriedade 

disciplinas como filosofia e sociologia que se estruturam em bases analíticas e críticas 

de questões, a perda dessa potência na promoção da atitude do pensar. Logo, filosofia e 

sociologia perderam espaço no sentido de protagonizar junto com os alunos esta 

observação que é próprio dessas ciências, bem como inserir o aluno no diálogo linear do 

processo educacional. Quando é possível colocar o aluno dentro do problema e mediá-lo 

dentro do sistema de referências, é possível ampliar as possibilidades de compreensão 

onde o aluno faz uso de suas próprias capacidades intelectuais para discernir acerca do 

fato analisado.   

Ainda dentro do universo do projeto pedagógico alguns elementos se apresentam 

como um tanto positivo, no sentido de contribuir significativamente como subsídio 

dinâmico para desenvolvimento do conhecimento, tais como o estudo orientado, as 

disciplinas eletivas e as Avaliações Semanais (AVS). Nesse momento, pretendo 

destacar maior atenção a dinâmica das disciplinas eletivas e as AVS.  

 

3.1 As Disciplinas Eletivas 

 

As disciplinas eletivas são espaços criativos que possibilitam aos professores 

mediarem o conhecimento fazendo uso da interdisciplinaridade, uma vez que essas 
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disciplinas são desenvolvidas em unidade com outras disciplinas. Logo, a 

interdisciplinaridade abrir novas probabilidades de entendimento de fatos sem o rigor 

avaliativo usado pelas disciplinas regulares. Portanto, mudança do sistema de referência 

e abertura de novos meios para o entendimento do objeto analisado. O fato não é 

diminuir o rigor utilizado, mas olhar de outra referência adquirindo mais informações 

que justifiquem o posicionamento adotado. 

 

4.2 As Avaliações Semanais (AVS) 

 

As AVS, como a própria nomenclatura expressa, consistem em avaliações 

semanais, das quais colocam os alunos em processo constante de avaliação dos 

conteúdos trabalhados em sala de aula, com estrutura semelhante à avaliação do Exame 

Nacional para o Ensino Médio (ENEM). Trata-se de avaliações com questões fechadas 

de múltipla escolha que são aplicadas por áreas, as notas provenientes dessas provas não 

compõe de forma direta a nota do bimestre, deixando evidente a ideia da necessidade de 

manter em produtividade e o treinamento do aluno para o ENEM.  

O tempo total de aulas soma por dia; sete horas e cinquenta minutos; o total de 

permanência diária do aluno na escola é de nove horas e vinte minutos somados aos 

tempos gastos nos intervalos e para a alimentação que acontece na própria escola.  Esta 

estrutura assemelha-se ao estilo de produção industrial, onde empresas produzem vinte e 

quatro horas por dia, nas escalas e turnos. Portanto, há semelhança da construção do 

comportamento produzida na escola ao esperado nas empresas: Permanência do 

funcionário na empresa sem a necessidade de saída para alimentação ou tempo de 

repouso. As metas que são propostas devem ser atingidas, entre outras posturas. Se 

olharmos por esta ótica vamos entender que é provável que as diretrizes educacionais 

brasileiras tendam a justificar o sujeito dentro de padrões esperados pelas indústrias, isto 

é, as políticas educacionais que deveriam dar subsídios ao aluno para promover seu 

protagonismo, são aplicadas como forma de justificar o sujeito enquanto participante 

ativo das classes sociais subordinadas.  

Esta ideia da escola como ferramenta da construção social, se torna bem mais 

evidente nas Escolas Técnicas Cidadãs Integrais, que já condiciona o aluno a se incluir 

em um patamar de formação desejável para as indústrias. Logo, não é caracterizada uma 

escolha do aluno, ele apenas opta pela opção que lhe é ofertada. Cabe questionar se o 
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projeto estruturado pela BNCC adotado pelas escolas públicas também norteiam os 

currículos das escolas particulares, conhecidas pelo seu alto nível de exigência e pela 

propagação e acesso dos seus alunos no ensino superior.  

 Os projetos pedagógicos adotados pelas escolas particulares possuem um 

direcionamento aristocrático, existe uma organização no sentido de evidenciar: como 

estou educando, quem estou educando e para o que estou educando. Logo, os traços 

sociais adotados e reproduzidos nestas escolas são próprios da classe dominante.  

 

Considerações Finais 

 
O estudo acerca da escola exige uma dedicação e um maior recorte temporal que 

permita ao pesquisador conhecer e atribuir finalidades para o estudo que não se limite 

apenas a observação e descrição deste ambiente escolar. Necessitamos de pesquisas que 

contribuam com o papel da escola, que visualize as produções positivas e auxilie no seu 

crescimento como auxiliar na perspectiva crítica do que pode ser melhorado. 

O exemplo da Escola Cidadã Integral pioneira que surgiu a partir da inquietação 

de ex-alunos que mediante a realidade daquele ambiente educacional resolveram 

solidificar ações para modificar o atual contexto que não condizia com a relevância 

histórica, cultural e social atribuída aquela instituição escolar. Portanto, observamos 

nesse modelo uma diferença em relação ao modelo educacional tradicional, onde a 

escola tradicional se apresentava exclusivamente na dominação do Estado sem a 

participação da sociedade.  

É evidente que a participação da sociedade ainda é tímida, pois o ambiente 

escolar ainda é tratado como algo distinto da realidade social, o aluno deve ser de fato 

não só protagonista de si mesmo, mas protagonista de um futuro capaz de promover 

mudanças satisfatórias para toda sociedade.  
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R esumo 

A mudança que vem ocorrendo na educação brasileira tem apontado para um retrocesso 

histórico em diversas perspectivas: financeira, direitos, oportunidades etc., com 

dimensões complexas e obscuras, como é o caso do projeto de reforma previdenciária 

do Governo Bolsonaro. Ao se tratar da aposentadoria especial das/dos docentes, 

conquistada através de muitas lutas socais ocorridas desde o final dos anos 1970, e 

concretizada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, que definiu o tempo de 

contribuição do magistério em 25 anos e tempo de serviço com idade mínima de 55 

anos para mulheres e 60 anos para homens, nos aponta como objetivo a analisa das lutas 

sociais em torno da EC nº20/1998 e as lutas atuais contra a proposta do Governo 

referente à sua extinção. Como metodologia utilizamos a análise histórica, com analise 

de documentos veiculados pelos Sindicatos, em particular, a APEOESP (nos anos 1970 

e 1980) e das lutas atuais e estudo bibliográfico de pesquisas sobre a reforma da 

previdê ncia relacionada à aposentadoria dos professores. Como resultados, apontamos 

para a intenção de desmantelamento das Políticas de Estado, especialmente, na 

educação com vistas à privatização dos sistemas públicos de ensino e do regime próprio 

de previdê ncia social. 

 

Palavras-chave: Educação. Aposentadoria dos Professores. Privatização. 
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1 Introduçã o:  

Esse texto emergiu da necessidade de compreender e as lutas sociais que deram 

origem a aposentadoria especial para as professoras (es) no Brasil e as mudanças atuais 

de retirada de tal direito. Nesse sentido o nosso objetivo é analisar as lutas sociais para a 

conquista da aposentadoria especial das/dos professoras (es) e as mudanças atuais que 

retiram esse direito conquistado historicamente. Como essa pesquisa é densa e ainda 

está em andamento, as analises apresentadas são iniciais. 

 A  metodologia adotada está embasada na pesquisa histórica entendida como 

surgimento “[...] de ‘achados’ – de novas fontes, de novas conexões [...], de 

comparações – ou surge de insatisfações com os acontecimentos existentes, [...] 

provocadas pelo surgimento de novos pontos de vista, de novas ‘teorias’, ou de novas 

curiosidades sociais. [...]” (ARÓSTEGUI, 2006, p. 470), apoiada pelas técnicas do 

estudo bibliográfico e documental. O estudo bibliográfico se dará pelas investigações já 

elaboradas sobre o tema e a pesquisa documental analisará fontes primárias e 

secundárias de documentos da APEOESP e outros documentos que nos auxiliam na 

compreensão do tema proposto. 

 A  forma de exposição do texto está organizada da seguinte forma: 

primeiramente, apresentaremos os antecedentes da aposentadoria especial dos 

professores, como uma eixos da Seguridade Social, em seguida serão apresentados os 

debates atuais sobre a reforma da previdê ncia nas propostas do Governo Michel Temer 

e do atual Governo Bolsonaro, por fim, retoma-se o objeto proposto para trazer uma 

síntese de considerações em aberto, pois esse estudo ainda não está finalizado. 

  

2 As lutas da educaçã o nos anos 1970 e 1980: antecedentes da aposentadoria 

especial para professoras e professores. 

 O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo 

(APEOESP), embora criada em 1945, também sofreu os impactos da Ditadura Militar, 

que perseguiu e fechou diversas organizações sociais, dentre tais: sindicatos, 

associações e partidos políticos. Em 1976 e 1977, com a retomada de suas atividades e a 

eleição de nova direção, a APEOPESP passou a lutar juridicamente para garantir 

direitos aos professores temporários/precários, os quais não tinham direito algum 

relacionado a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) (APEOESP, s/a).   
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 Em 1977, foi criada uma comissão aberta desse sindicato, cuja função era 

encaminhar as decisões das assembleias e realizar as discussões com a categoria 

docente; escreveram uma carta com reivindicações: “80 dias letivos; 20% de hora-

atividade; pela 5ª semana; pela CLT aos precários; pela aposentadoria aos 25 anos e 

regulamentação do Estatuto do Magistério.”, dentre outras bandeiras (APEOESP, s/a, 

s/p). Nesse momento já se observa a luta por melhores condições de trabalho e 

mudanças no regime previdenciário com bandeiras dessa instituição. 

 Em 1979, ocorreu nova eleição da Diretoria desse sindicato, que organizou greve 

no Governo de Paulo Maluf, que massacrou o direito à greve das/os professores com 

desconto dos dias parados, arrocho salarial e retirada do desconto em Folha das 

mensalidades dos servidores para a APEOESP, mesmo com tamanha repressão, a 

entidade continuou a mobilização e em 1986 foi uma das entidades que organizou 

caravana à Brasília para pressionar os Constituintes a aprovarem a previdê ncia especial 

para professoras/es do país (APEOESP, s/a, s/p). 

 É  fato que outras entidades participaram da mobilização nacional com propostas 

para a disputa da Constituição de 1988, no que se refere à educação, dentre tais o Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP); o Centro de Estudos Educação e 

Sociedade (CEDES), Associação Nacional de Educação (ANDE); Sindicato Nacional 

dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES) (ANDES-SN, s/a) entre 

outras. 

 No site da Câmara dos Deputados há uma publicação muito interessante, 

chamada de Diário da Assembleia Nacional Constituinte (DANC

3

). Nesse documento 

há o registro de todas as atas das reuniões das Subcomissões, dentre tais a Subcomissão 

da Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente. Em 22 de abril de 1987 houve uma 

audiê ncia pública com o Ministro da Previdê ncia e Assistê ncia Social, Sr. Raphael de 

A lmeida Magalhães, que discursou demonstrando preocupação e apontando questões e 

princípios que precisariam ser enfrentadas e decididas por essa Subcomissão, tais como: 

1- reconceituação da Seguridade Social em sentido amplo, “[...] conteúdo social mais 

extenso e a meu ver muito mais ajustada às necessidades e deveres da seguridade social 

                                                           

3

 Em relação ao DANC há muito que ser explorado e estudado como fonte importante que sistematiza 

parte de um processo histórico de nossa sociedade, iremos avançar sobre esse documento em outros 

trabalhos acadê micos. 
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no País.” (BRASIL , 1987, p. 110); 2- universalização da cobertura da Seguridade 

Social, cujo trabalho garantiria os mesmos direitos a todos os brasileiros; 3- cobertura 

dos riscos quanto à saúde (morte, acidentes de trabalho, doenças etc.); 4- tributos na 

folha se pagamento sejam para a Previdê ncia Social; 5- Estado gestor e normatizador 

dos temas; 6- transparê ncia do processo decisório na Previdê ncia Social. 

 Ao responder as questões dos deputados constituintes, Magalhães (BRASIL , 

1987) disse que a proposta de texto desse capítulo da Constituição foi elaborada por 

uma comissão que incluía sindicatos dos trabalhadores e patronais e especialistas 

indicados pelo Ministério que representa. Outro ponto polê mico nessa audiê ncia foi 

sobre a legislação que regularia a previdê ncia privada, questionada pelo Constituinte 

Eduardo Jorge por ser alvo de interesse dos empresários e banqueiros. O Ministro focou 

em outras questões como autônomos, expectativa de vida de homens e mulheres e 

trabalhadores rurais, sem responder a essa questão sobre a previdê ncia privada. 

 Finalizados os trabalhos nessa Subcomissão e tramitado o texto relacionado a 

Seguridade Social, aprovou o Art. 202, “III - após trinta anos, ao professor, e após vinte 

e cinco, à professora, por efetivo exercício de função de magistério.” (BRASIL , 1988), 

ou seja, aposentadoria integral cumprido o tempo de contribuição para professor (a). 

 Sabe-se que a Constituição é a Carta Magna de cada país, com diretrizes gerais e 

amplas, que são aperfeiçoadas ou modificadas ao longo da história seja por uma 

Emenda Constitucional (EC) ou Leis complementares. No caso, da Seguridade Social, 

teve duas Emendas: nº 20/1998 e nº 47/2005, as duas tratam de ajustar o tempo de 

contribuição dos servidores públicos, dentre outras medidas. Em relação aos professores 

(as), a EC 20/1988, ratifica que o tempo de serviço do professor deve ser de 30 anos e 

da professora de 25 anos. 

 Compreende-se que a Constituição de 1988 e a Seguridade Social aprovada 

pelos Constituintes são fundamentais para a garantia da saúde, assistê ncia e previdê ncia 

não apenas dos professores (as), mas de todos os trabalhadores que serão massacrados 

em tempos atuais, com a perda dos mesmos na atualidade e da dignidade humana, como 

demonstrará o próximo tópico. 
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3 As lutas atuais e a reforma da previdê ncia para as/os professores. 

 Passados trinta e um anos da Constituição e as emendas constitucionais nº 20 e 

nº 47/2005, vivenciamos desde 2016 novas proposições de reforma da previdê ncia, 

dentre tais propostas as contrárias a previdê ncia especial para docentes. 

 No final de 2016, no Governo Temer, foi criada uma proposta de reforma da 

previdê ncia através do Projeto de Emenda Parlamentar (PEC nº 287/2016) que visava 

dentre outras ações, aumentar a idade para aposentadoria, que passaria a ser de 65 anos 

de idade e 35 anos de contribuição previdenciária para homens e 60 anos de idade e 30 

anos de arrecadação para as mulheres, proposta atrelada a regras de transição; além de 

ser vedado o acumulo de aposentadorias pela previdê ncia pública, dentre outras 

proposições. 

 Em relação aos professores, também, passariam a ter essas novas regras, com 

exceção à regra de transição, de acordo com o Art. 11, que traria nova redação: “II - 

período adicional de contribuição equivalente a 30% (trinta por cento) do tempo que, na 

data de promulgação desta Emenda, faltaria para atingir o respectivo tempo de 

contribuição.” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016, p.6) 

 A  partir do momento a PEC nº 287/2016 começou a tramitar, manifestações 

eclodiam pelo país, organizadas pelas Centrais Sindicais, Sindicatos, estudantes, 

movimentos sociais e outras instituições, destacando-se os seguintes movimentos: 

 15/03/2017 – Dia Nacional de Mobilização e Paralisação Contra a Reforma da 

Previdê ncia; 

 31/03/2017 – Esquenta para a Greve Geral: contra a reforma da previdê ncia e 

terceirização;  

 30/06/2017 – Greve Geral no Brasil contra a reforma da previdê ncia. 

 19/02/2018 – Protesto contra a reforma da previdê ncia. 
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Imagem I – Protesto Contra a R eforma da Previdê ncia em Sã o Paulo 15M

4

 

 

Fonte: Christian Braga, J ornalistas L ivres; Conversa Afiada, Manifestaçã o na Avenida Paulista/SP, 2017. 

 

Imagem II – Greve Geral Contra a Reforma da Previdê ncia em Curitiba 30J  

 

                           Fonte: MENDES, Gibran. Midia Ninja, Boca Maldita, Curitiba, 2017. 

 

 A  partir das imagens (I e II) podemos verificar a participação massiva de 

trabalhadores contrários a reforma da previdê ncia do Governo Temer, nos atos 

ocorridos em São Paulo no dia 15M. V ale destacar a presença significativa da área 

educacional em todas as manifestações ocorridas no país nesse período histórico, os 

quais marcaram espaço importante na disputa dentro do Congresso Nacional que não  

conseguiu votar tal reforma em 2017 e em 2018. 

 Em 2019, Bolsonaro prometeu que iria enviar ao Congresso Nacional a reforma 

da previdê ncia, prioridade em seu governo. Diferente da proposta do Governo Temer, o 

                                                           

4

 Forma como os movimentos sociais e sindicais divulgaram os atos contra a reforma da Previdê ncia 

15M, significa 15 de março.  
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Projeto de Emenda Constitucional (PEC nº 6/2019) de Bolsonaro, trouxe uma profunda 

dissolução da seguridade social pactuada na Constituição de 1988. 

 Na PEC nº6/2019, aprovada no dia 07/08/2019 em segundo turno pela Câmara 

dos Deputados e remetida ao Senado Federal em 08/08/2019, observa-se que tal área de 

proteção social se tornou anti povo e vislumbra a decomposição da aposentadoria 

especial da carreira docente. 

 Dentre as novas proposições identifica-se: mudanças na idade mínima das 

mulheres para 62 anos e dos homens para 65 anos, proposta de 2 anos a mais do que a 

PEC 287/2016 previa. No caso das/os professores, as mulheres terão idade mínima de 

57 anos e os homens 60 anos, sendo que o tempo de contribuição poderá ser indicado 

pelo Senado Federal quando for analisar os aditivos em relação aos Estados, Municípios 

e Distrito Federal.  No caso do serviço público federal a idade mínima será de 56 anos e 

30 anos de contribuição para as mulheres e para os homens a idade mínima de 61 anos e 

35 anos de contribuição, sendo 20 desses anos no serviço público e a partir de 2022 a 

idade mínima será alterada novamente para 57 anos para as mulheres e 62 para os 

homens segundo a PEC nº 6/2019. 

 Essa proposta dificulta extremamente a aposentadoria dos professores, 

servidores e da população de modo geral, se somada à instabilidade dos postos formais 

de trabalho, via terceirização e pela reforma trabalhista, a previdê ncia social sofrerá uma 

liquidez sem medida. Segundo nota do ANDES-SN, é gravíssimo o que ocorre com a 

Seguridade Social no Brasil, pois essa PEC aniquila e reparte os recursos para a Saúde, 

Assistê ncia e Previdê ncia, tripé da Seguridade Social, e... 

[...] tem outro caráter perverso. A  proposta pretende excluir da Constituição 

Federal todas as regras referentes às aposentadorias, tanto do setor público 

quanto da iniciativa privada. A  PEC 06/2019 também altera o artigo 194 da 

Constituiçã o, acabando com o conceito de Seguridade Social. (ANDES-SN, 

2019) 

 

 Numa perspectiva otimista a APEOESP (2019) chamou uma paralisação dos 

professores para o dia 13/08/2019, juntamente com a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT) com a chamada “Reforma da Previdê ncia: ainda dá tempo de virar!”. O protesto 

era contrária a aprovação da reforma da previdê ncia e contra os cortes na educação 

nacional, ciê ncia e tecnologia praticadas pelo Ministério da Educação e Ministério da 

Economia. 

 

3569



 

8 

 

Imagem III – Protesto em frente ao Congresso Nacional em Brasília 13A 

 

Fonte: TA TEMOTO, Rafael. Brasil de Fato. Protesto em Brasília, DF, 2019. 

 

 Nessa imagem observa-se as/os trabalhadores na rua, protestando contra a 

Contra-Reforma da Previdê ncia proposta por Bolsonaro e contrários aos cortes de 

recursos que afetam, principalmente, as Universidades Federais e Institutos Federais, os 

quais anunciam que podem fechar as portas por falta de verbas, assim como o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), cuja nota em sua 

página diz que está suspensa a indicação de novos bolsistas, por falta de recursos 

(CNPQ, 2019). 

 

5 Considerações F inais: 

 Realizar um trabalho dessa envergadura é ao mesmo tempo desafiador e 

motivador, pois ao conhecer a história, nesse caso, a que nos afeta diretamente como 

profissionais da educação, que a Seguridade Social, em particular, a aposentadoria 

desde os debates na Constituição de 1988 ao seu desmantelamento em tempos atuais, 

demonstra essa urgê ncia de retornar ao processo histórico e denunciar a negligê ncia e 

calamidade que o Estado e os legisladores estão delegando ao futuro do país. 

 É  lamentável que o curso da história não acompanhe o desenvolvimento 

humano, pois nos parece de um lado uma grande envergadura ao atraso, diante do 

aprofundamento da economia e desenvolvimento dependente do país, se tornando o 

“quintal” dos que tem mais poder. Por isso, seguimos na luta e na defesa de nossos 
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direitos previdenciários e na defesa da educação pública, gratuita, de qualidade e laica, 

oferecida em estabelecimentos oficiais estatais. Como diz, Francisco de Oliveira (2017, 

p. 78) “[...] Na periferia, o neoliberalismo completou o círculo: a política se tornou 

irrelevante, ‘uma conversa sem fim’.”, bem, isso é o que os neoliberais esperam, nós 

ainda temos história a conquistar.  
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[GT9 – Estado e Políticas Educacionais] 

 

O CICLO DA POLÍTICA DE EJA EM VITÓRIA- ES 

 

Breno Louzada Castro de Oliveira1 
 

 

Resumo 

Este artigo propõe analisar criticamente o processo de implementação da modalidade Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) em Vitória entre os anos de 2004-2012, tomando como referência a 
formulação teórico-metodológica do ciclo da política pública desenvolvida por Howlett e 
Ramesh (1995). Optamos por fazer uma análise qualitativa desse processo, abordando frentes 
nem sempre tratadas pelas fases do ciclo da política. A explicação do processo político e a 
identificação de momentos distintos em tal percurso remontam aos séculos XIX e XX, num 
contexto de busca de racionalização do Estado e da política pública. Em geral, sobressai a ideia 
de que uma política tem início a partir da percepção de problemas, passa por um processo de 
formulação de propostas e decisão, segue sendo implementada, para enfim ser avaliada e dar 
início a um novo processo de reconhecimento de problemas e formulação de política O caminho 
sugerido pela referência aludida indica cinco fases principais: 1) Montagem da agenda; 2) 
Formulação da Política; 3) Tomada de decisão; 4) Implementação; 5) Avaliação. Muitas 
críticas a esse modelo são tecidas denunciando a inclinação que essa formulação sugere de 
considerar as fases como sucessivas e não atravessadas uma pelas outras. As fronteiras entre as 
fases não são absolutamente nítidas! De todo modo, cientes da imbricação dessas fases, 
adotaremos essa proposta como organizativa do esforço de sistematizar a experiência aludida 
por sua utilidade analítica: uma vez que permite organizar as ideias, explorar a complexidade 
de uma política pública e criar um referencial comparativo para diferentes situações. As análises 
apontam para o fato de que o momento da política de EJA em Vitória é de inflexão. A oferta 
noturna de EJA tem sido cada vez mais questionada por argumentos duvidosos que sinalizam 
para a redução desse serviço apreendido apenas em termos de eficiência e desempenho 
escolares, medida rasa e míope quando consideramos os impactos de certas políticas públicas 
no campo dos direitos. 

 
 

Palavras-chave: Ciclo da Política. Políticas Públicas. EJA. 
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1 Introdução 

A década de 2000 marcou decisivamente a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 

Brasil. Marcos regulatórios e normatizações jurídicas passaram a referenciar iniciativas de 

políticas públicas educacionais que assumiram o desafio de implementá-la na perspectiva de 

figurar como uma modalidade da educação básica: ela deve ser pensada como um modelo 

pedagógico próprio. Esses marcos induzem as administrações públicas no sentido de ofertar 

escolarização ao público da EJA para além de um ensino noturno carregado de concepções 

supletivas e compensatórias.  

O município de Vitória-ES viveu essa experiência intensamente, entre os anos de 2004 

a 2012. Foi um processo de constituição pública, coletiva e perene acerca da pauta da 

implementação da EJA, fruto da atuação de muitos atores em vários espaços de debate.  

 

1.1 Objetivos 

Analisar criticamente o processo de implementação da modalidade Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) em Vitória entre os anos de 2004-2012, tomando como referência a formulação 

teórico-metodológica do ciclo da política pública desenvolvida por Howlett e Ramesh (1995). 

 

2 Referencial Teórico 

A explicação do processo político e a identificação de momentos distintos em tal 

percurso remontam aos séculos XIX e XX, num contexto de busca de racionalização do Estado 

e da política pública. Em geral, sobressai a ideia de que uma política tem início a partir da 

percepção de problemas, passa por um processo de formulação de propostas e decisão, segue 

sendo implementada, para enfim ser avaliada e dar início a um novo processo de 

reconhecimento de problemas e formulação de política. Nesse sentido, tomaremos como 

referência a formulação teórico-metodológica do ciclo da política pública desenvolvida por 

Howlett e Ramesh (1995) para analisar criticamente o processo de implementação da 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Vitória, entre os 2004-2012. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

O caminho sugerido por Howlett e Ramesh (1995) indica cinco fases2 principais: 1) 

Montagem da agenda; 2) Formulação da Política; 3) Tomada de decisão; 4) Implementação; 

5) Avaliação. Muitas críticas a esse modelo são tecidas3 denunciando a inclinação que essa 

formulação sugere de considerar as fases como sucessivas e não atravessadas uma pelas outras. 

As fronteiras entre as fases não são absolutamente nítidas! De todo modo, cientes da imbricação 

dessas fases, adotamos essa proposta como organizativa do esforço de sistematizar a 

experiência aludida por sua utilidade analítica: uma vez que permite organizar as ideias, 

explorar a complexidade de uma política pública e criar um referencial comparativo para 

diferentes situações. 

 

3.1 Montagem da agenda 

No âmbito do município de Vitória, o ano de 2004 constitui-se como marco formulativo 

ao disparar fóruns de debates acerca da oferta destinada ao público que à época acessava o 

Ensino Fundamental Regular Noturno.  

Essa oferta remonta ao ano de 1998 quando teve início uma política de redução da oferta 

do Ensino Noturno e aglomeração da procura por meio da nucleação escolar4. Em outras 

palavras, era um contexto de fechamento de unidades escolares com concentração da demanda 

desassistida num único equipamento público regional. O projeto pensado para atender esse 

público tinha uma organização pedagógica estruturada em oito semestres letivos, criado com 

base na Lei nº 4.747/98 (PMV, 1998), que instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Vitória. 

Trata-se do Ensino Fundamental Regular Semestral Noturno que, ademais, não teve a 

apreciação do Conselho Municipal de Educação (COMEV) à época. Essa oferta equiparava 

 
2 Neste texto, trataremos as fases 3 e 4 conjuntamente pelas muitas interfaces que apresentam no caso. A fase 5 
(Avaliação) será apresentada no tópico relativo aos resultados, como forma de atender as normas de submissão de 
artigos deste evento.   
3 Como, por exemplo, Ball (1994), que considera uma dimensão dentro da qual as políticas se movem e os 
consensos e conflitos acontecem, denominadas pelo autor de contextos: o contexto da influência, o contexto da 
produção de textos e o contexto da prática. No conjunto desses contextos, inter-relacionados, que não são tratados 
como etapas da política e não possuem entre si dimensão temporal ou sequencial, mas podem mesmo ser 
encontrados uns dentro dos outros, localiza-se a “política como processos e consequências”.   
4 À época, a rede de ensino de Vitória ofertava ensino noturno na totalidade das escolas que a compunham, 36 
escolas. A redução da oferta de ensino noturno se deu pela metade.    
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cada série do antigo ensino fundamental de oito anos a um semestre letivo. Logo, sua 

terminalidade era de quatro anos com forte conotação supletiva já que a semestralidade reforça 

princípios de suprimento em que remediar deficiências, a ineficiência ou incapacidade da 

organização escolar é a tônica.   

Formulada na perspectiva da adequação do ensino fundamental regular ao público do 

ensino noturno, essa oferta não atentava para as especificidades desse segmento ao submetê-lo 

às mesmas normas de funcionamento e organização do ensino fundamental regular para 

crianças. A necessidade de revisão da oferta alinhava-se ao acúmulo das formulações em nível 

nacional provenientes dos vários segmentos da sociedade civil e da sociedade política.  

Em nível federal, cabe destacar o Parecer CNE/CEB nº 11/2000 das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de EJA e o movimento pela inclusão da EJA no Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb). Em ambos, a dialética sociedade política e sociedade civil é vivenciada pelos 

tensionamentos a partir da indução do Estado. No caso do Fundeb, teve papel importante no 

processo o Movimento dos Fóruns de EJA do Brasil, reconhecido pelo Ministério da Educação 

como interlocutores na formulação da política e a Comissão Nacional de Alfabetização e 

Educação de Jovens e Adultos (CNAEJA)5. Essas instâncias, naquele contexto, passam a ser 

referências na concepção e monitoramento das políticas educacionais para a modalidade 

partindo de suas especificidades.  

Em nível estadual, a atuação do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA)6 da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) se destaca no processo de constituição da 

agenda da implementação da modalidade EJA por parte dos sistemas de ensino capixabas. Suas 

ações destinam-se à pesquisa e à extensão na formação de educadores no âmbito da 

universidade, na organização e apoio logístico ao Fórum Estadual de EJA, bem como o 

estabelecimento de parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Vitória 

(SEME/Vitória) pela oferta de turmas de EJA da municipalidade mantidas no Centro de 

 
5 Cf. relatório da primeira reunião da CNAEJA, em 16 de março de 2006 pela representação dos Fóruns de EJA 
do Brasil.   
6 Criado em 1987 por meio de um Projeto de Extensão. Está vinculado ao Centro de Educação desde 1990 e se 
constitui como núcleo aglutinador de formação e discussão das políticas de EJA. 
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Educação da UFES, onde os estudantes de graduação, por meio de ações de extensão e pesquisa, 

tinham inserção junto aos profissionais dessa secretaria que atuam na modalidade EJA no 

acompanhamento e planejamento das aulas ministradas.  

Em nível municipal, foi no período da gestão do Partido dos Trabalhadores (PT) na 

capital capixaba (2005-2008 e 2009-2012) que se intensificou o diálogo entre a Secretaria de 

Educação e os profissionais que atuavam no Ensino Noturno para a configuração de uma oferta 

da modalidade EJA que repensasse o currículo, a formação e os tempos de estudantes e 

educadores que atuavam nesse turno de trabalho, de modo a conferir à elaboração da política 

pública a especificidade que esta modalidade requer. 

Tal governo que desencadeia a indução local assumia-se como “democrático popular”, 

em consonância com o modo de abordar e formular a política pública em nível federal7, 

aderindo à forte política de indução do Ministério da Educação (MEC) à época junto a gestores 

de EJA estaduais e municipais e organizações da sociedade civil. A máxima “alunos da EJA na 

EJA” ilustra bem a direção que o Ministério da Educação (MEC) pretendia conferir ao Censo 

Escolar, a partir desse momento, e que implicava implantar a modalidade EJA efetivamente.  

 

3.2 Formulação da política 

A primeira iniciativa de formulação de alternativas foi a elaboração do projeto “A 

Educação de Jovens e Adultos no Ensino Noturno Regular” apresentado pelo Serviço de 

Atendimento ao Ensino Noturno (SAEN) da Secretaria Municipal de Educação (SEME). Sua 

estruturação apontava seis anos como terminalidade para o cumprimento do Ensino 

Fundamental (três anos para o primeiro e segundo segmentos, denominados, em ambos os 

casos, de Inicial, Intermediário e Conclusivo), com vistas a contribuir na melhoria da qualidade 

da educação ofertada, bem como atender aos tempos demandados pelos educandos (SEME-

VITÓRIA, 2005). 

 
7 Machado (2009), ao analisar diferenças formulativas no campo da política educacional para a EJA, coloca em 
perspectiva o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) e o Governo Lula. Enquanto o primeiro se desenhava 
com orientações privatistas, o segundo orientava-se para princípios mais republicanos ao priorizar o interesse 
público. 
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Ao propor essa organização, o projeto de 2005 defende não estar encurtando ou 

simplesmente reduzindo o tempo de escolarização estabelecido para o ensino fundamental 

regular conforme a oferta semestral preconizava. Ao contrário, afirma a diferenciação desse 

tempo, buscando romper com a concepção supletiva, tão enraizada no atendimento dado aos 

sujeitos que não tiveram acesso à educação na idade própria considerada por lei, ou seja, 7 a 14 

anos. A premissa pedagógica desse projeto é a de um currículo em movimento que busca 

promover os diálogos entre os saberes escolares e os saberes das classes populares, bem como 

a necessidade de ação protagonista e intervenção sobre a realidade vivida.   

A operacionalização da proposta deste projeto se deu entre os anos de 2006-2007 e foi 

como um laboratório da modalidade que se anunciava como inexorável, pois apesar de suas 

formulações respeitarem e reconhecerem as especificidades do público do ensino noturno, 

ainda assim observava muito das normas de organização e funcionamento do ensino 

fundamental regular, como, por exemplo, o condicionamento de 75% da frequência escolar à 

aprovação letiva.  

No final de 2007 (05/12/2007), o Conselho Municipal de Educação de Vitória 

(COMEV) aprova o referido projeto em caráter definitivo. O acúmulo desse biênio faz com que 

a Coordenação da Educação de Jovens e Adultos (CEJA) da SEME, criada em 2006 em 

substituição ao antigo SAEN, considere o referido projeto como uma transição natural para a 

implementação da modalidade EJA em Vitória (SEME, 2007, p. 09-10). Essa leitura assenta-

se em três elementos: 1º) toda a fundamentação teórica e a da prática pedagógica do projeto de 

2005 assentam-se nas especificidades do público da EJA; 2º) a aprovação do Fundeb no 

primeiro semestre de 2007 induz os sistemas de ensino a ofertar a modalidade em função do 

imperativo da EJA no referido fundo, como forma de começar a instituir bases para o sistema 

de EJA no país; 3º) uma das unidades de ensino do Sistema Municipal de Educação que oferta 

escolarização no período noturno declarou seus alunos no Censo Escolar 2007 como 

pertencentes à modalidade EJA, algo até aquele momento inédito. A partir de então, a meta da 

CEJA passa ser a de ampliar essa ação, visto que várias escolas se mostraram interessadas em 

aderir à modalidade ao longo do ano de 2007 (SEME, 2007, p. 10).  
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Em dezembro desse mesmo ano, a CEJA submete ao COMEV e apresenta às escolas a 

“Proposta de implementação da modalidade EJA no município de Vitória” (SEME, 2007). Esse 

documento detalhava os princípios metodológicos que norteavam a proposta, destacando: a 

formação de educadores de EJA que se faz na prática formativa das experiências de educadores 

e educandos; a valorização do trabalho realizado por educadores e educandos; a defesa da não 

seriação; a produção de materiais didáticos pelos educadores; o acompanhamento pedagógico 

contínuo; e a autonomia para produção do projeto político pedagógico (SEME, 2007, p. 14-15).  

Na formulação apresentada às escolas, destaca-se uma nova configuração de ensino que 

privilegia a formação dos grupos de acordo com as experiências e necessidades dos educandos. 

Nesse aspecto, o documento se confronta com uma perspectiva linear e sequencial de produção 

do conhecimento, sustentada pela ciência moderna. Afirmando que os saberes são tecidos em 

rede e em conexão com as experiências tecidas na vida social, propõe que os critérios de 

enturmação sejam efetuados com flexibilidade, pautando-se nas necessidades formativas dos 

educandos. Analisando os documentos elaborados pela SEME e encaminhados às escolas 

podemos observar algumas mudanças entre as propostas de 2005 e 2007, dentre elas a mudança 

da carga horária na modalidade EJA, destinando um momento específico para o planejamento 

coletivo dos professores.  

As aulas compreendem o intervalo de segunda a quinta-feira, com três horas de 
duração total, que devem ser ocupadas de acordo com a organização interna das 
unidades de ensino. Na sexta-feira, portanto, não há trabalho com alunos. Esse dia é 
destinado ao planejamento coletivo dos professores, que deixam de ter, desta feita, o 
seu dia específico de planejamento individual durante a semana (SEME, 2007, p. 17-
18). 

A exemplo da proposta de 2005 se manteve a ideia de currículo em movimento, 

preservando assim muitos aspectos do primeiro projeto. Na proposta de 2007, entretanto, as 

proposições referentes à metodologia de trabalho apontam para mudanças na metodologia do 

trabalho docente, destacando a parceria entre docentes para efetuar o trabalho com os 

conteúdos.  

A parceria de professores pode se dar, inicialmente, entre os professores de áreas afins. 
No decorrer do período letivo, essas parcerias podem se organizar de acordo com as 
necessidades formativas da comunidade escolar, a partir de duplas, trios ou 
agrupamentos de professores em sala de aula (SEME, 2007, p. 29). 
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Outras proposições do documento de 2007 são: normatização sobre as possibilidades de 

avanço que implica conclusão do ensino fundamental em menor tempo em relação à 

terminalidade prevista do curso; a defesa de que a matrícula pode se dar a qualquer época do 

ano e um tratamento distinto para a frequência escolar. Ao invés de condicionar 75% de 

frequência escolar à aprovação letiva, a frequência passa a ser concebida como investigativa de 

modo a averiguar o percurso escolar do educando.  

Em decorrência da implementação dessas formulações outras vieram como 

desencadeamento. A possibilidade do trabalho em dupla indicou a necessidade de alterar as 

formas de registro das atividades em sala de aula. O diário de classe passa a ser coletivo e não 

mais prerrogativa de educadores por área de atuação; a possibilidade de matrícula em qualquer 

época do ano apontou a necessidade de classificar a situação do educando como “em curso” 

quando sua chegada à escola ocorresse ao fim do ano letivo, forma de não efetivar sua 

reprovação; a realização de assembleias de educandos no processo de construção do projeto 

coletivo das escolas; a chamada pública específica para a EJA também foi incorporada 

atendendo reivindicações do Fórum de EJA/ES,  com vistas à ampliação de matrícula até então 

muito aquém da capacidade dos equipamentos públicos disponíveis.                                                              

 

3.3 Tomada de decisão/Implementação 

Os anos de 2007 e 2008 caracterizaram-se por um intenso movimento em torno da 

implementação da modalidade que abarcava várias frentes. O documento de 2007 havia sido 

encaminhado ao Conselho Municipal de Educação como texto base para subsidiar a elaboração 

de um parecer que sustentasse uma resolução que assegurasse as formulações e os acúmulos 

advindos desde 2004.   

A CEJA, por meio de forte política de indução, buscou fazer do acompanhamento 

semanal às escolas e da formação continuada de educadores suas prioridades no processo que 

se implementava, numa atmosfera de certo otimismo, acompanhada de receios dos 

encaminhamentos que haviam sido feitos e de outros que mereciam tratamento. 

Entretanto, outra pauta surgiu com mais força. A questão da carga horária. A CEJA 

tomou a decisão de discutir abertamente com os profissionais do ensino noturno os critérios de 
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localização dos professores nessas escolas. Em alguns casos, o quantitativo de profissionais 

numa determinada escola excedia em muito as reais necessidades de atendimento. 

Tomou-se a decisão difícil e dolorosa de lidar com situações insustentáveis quando se 

considera a boa e justa utilização de recurso público. Há todo um sentido atribuído ao ensino 

noturno pelos profissionais da educação. Expressões como: é mais fácil trabalhar à noite, o 

número de alunos é menor, a indisciplina não é frequente são recorrentes quando da realização 

anual do Concurso de Remoção que visa localizar os profissionais efetivos da rede para o 

exercício seguinte. Pelo estatuto do magistério capixaba, o critério de escolha das vagas 

lançadas pelo concurso é a antiguidade, concebida quase como um privilégio, o que faz com 

que todo o processo de localização esteja enredado em interesses corporativos e destinado a 

perpetrar um modelo organizativo, no mínimo, discutível. 

A proposta da atuação docente em dupla apontada pelo documento de 2007, 

inicialmente pensada exclusivamente em sua forma pedagógica, acabou por assumir a 

centralidade no momento de discussão da matriz curricular entre os técnicos da CEJA/SEME e 

os profissionais das unidades escolares noturnas. Isso gerou muitos desconfortos. As escolas 

ofertantes de ensino noturno que aderissem à modalidade EJA passariam a ser regidas por outras 

normas de funcionamento e organização, mais flexíveis para os educandos e garantidora das 

condições que a perspectiva do trabalho coletivo exige. Ou seja, a observância do tempo para 

que os profissionais se dediquem à discussão da realidade escolar em que atuam.  

Na discussão da matriz curricular, o fiel da balança acabou sendo a proposição do 

trabalho docente em dupla, pois garantia quadro docente e cargas horárias mais atrativas. E há 

diferentes leituras acerca desse momento específico. Uma é a da própria CEJA/SEME. Discutir 

com a escola a matriz curricular que adviria da adesão formal à modalidade EJA que se 

configurava implicava, em algum momento, discutir certos casos relativos a postos de trabalho. 

Sob o ponto de vista da CEJA/SEME, não parecia justo dois profissionais da mesma disciplina, 

com carga horária fechada, garantidos na matriz curricular para desenvolver atividades em 

apenas cinco turmas de séries finais, como constava da organização de algumas escolas. 

Cada unidade de ensino ofertante de ensino noturno viveu esse processo de maneira 

muito particular. Em sua grande maioria, não expressavam consenso em torno da adesão à 
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modalidade. Isso impossibilitava que a escola adotasse uma postura coletiva que de fato 

expressasse suas reais motivações de adesão à modalidade. A matrícula inicial foi tomada como 

referência para determinar o número de turmas, o que afetou diretamente certo grupo de escolas 

quanto à localização de seus profissionais e suas respectivas cargas horárias. Em muitas 

situações, mesmo diante da possibilidade do trabalho docente em dupla exigir uma política de 

recursos humanos mais robusta, havia por parte da CEJA/SEME o indicativo de quebra de carga 

horária de alguns professores, o que deveria se dar a despeito da implementação da modalidade. 

Havia um estado de coisas há muito negligenciado e compactuado pelos profissionais do 

noturno e técnicos da própria SEME.  

A esse respeito, o estudo desenvolvido por Romanio (2011) é emblemático. Segundo o 

autor, produziu-se na rede a gestão do medo no processo de implementação da modalidade EJA. 

Sua dissertação de mestrado apresenta a CEJA como o coelho de Louis Carrol que, ao aguçar 

a curiosidade de Alice tal como um pavão sedutor e inconsequente, encaminha-se para sua toca 

seguida pela personagem que assim agia sem pensar em como faria para sair de onde adentrava. 

Os diversos fóruns de debate docente que haviam se constituído no processo replicavam tal 

tese, embora sem o recurso da estética poética. A política de indução se fez com certo toque de 

sedução, utilizado na busca de garantir as especificidades da modalidade EJA, traduzida numa 

política pública e prática pedagógica consequentes.  

As especificidades da EJA, entretanto, mudam quando consideramos seus correlatos: 

supletivo, educação profissional, educação permanente/ao longo da vida, educação popular. Em 

Vitória, tomou-se a decisão de conceber a EJA na perspectiva da educação popular, inspirada 

na formulação mineira. 

Preservar a riqueza da herança da educação popular, sem descaracterizá-la, na 
concepção de educação de jovens e adultos que se articula aqui, é um desafio que se 
apresenta ao Sistema Municipal de Ensino e aos projetos pedagógicos de EJA. Trazer 
para a escola pública de EJA o legado da educação popular significa pensar primeiro 
os sujeitos e a partir daí formular a estrutura e a organização dessa escola. Uma escola 
pública popular não é somente aquela a qual todos têm acesso, mas principalmente, 
aquela em que todos participam de sua construção. Aquela que realmente se forja para 
atender as necessidades dos seus sujeitos. É uma escola que constrói um   
conhecimento que é socializado, na qual as ações educativas podem estimular a 
consciência social e democrática, a solidariedade humana (BELO HORIZONTE, 
2002, p. 9) 
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Se toda proposta contém uma aposta, foi nessa que se aplicou recursos. Mas o coelho-

CEJA não era tão sapiente como se supunha, tampouco familiarizado com os meandros da toca. 

A gestão do medo também os capturava. O pioneirismo da ação no campo da política pública 

educacional não dava referentes instituídos e muitas hesitações pairavam.  

No ano de 2007 - momento em que se elabora a proposta de EJA de Vitória e se discute 

com as escolas as matrizes curriculares que adviriam da adesão das mesmas à modalidade que 

se apresentava - foram 37 cadeiras efetivas postas em ex-ofício num universo de 19 escolas8 

ofertantes de ensino noturno, o que na linguagem de recursos humanos significa postos de 

trabalho colocados à disposição para remanejamento nos demais turnos da rede de ensino, já 

que suas manutenções no ensino noturno não se justificavam. Buscou-se a lógica de 1.5 

educadores por turma9 do segundo segmento como referência organizativa do quantitativo de 

profissionais que passariam a atuar na EJA da Rede Municipal de Ensino. Já para as turmas de 

primeiro segmento, um educador para cada turma constituída.  

De toda maneira, ao final de 2007, haviam 14 escolas ofertantes de ensino noturno 

adesas integralmente à proposta de EJA formulada ao final desse exercício e que seria 

materializada no ano seguinte. As cinco demais seguiram ofertando ensino noturno (2º 

segmento) com as orientações do documento de 2005, entretanto. A oferta semestral não mais 

existia.  

 A modalidade EJA foi regulamentada pelo COMEV por meio da resolução 01/2011, 

de 20 de abril (COMEV, 2011), momento em que todas as escolas ofertantes de escolarização 

noturna, inclusive as cinco originalmente hesitantes, já tinham aderido à modalidade.   

 

4 Resultados 

 
8 Às 18 escolas resultantes da redução da oferta de ensino noturno promovida em 1998, acresce-se mais uma 
unidade escolar que passa a promover essa oferta em 2005.  E em 2011, é criada uma escola exclusiva de EJA com 
funcionamento nos três turnos, algo inédito até então. Em 2012, portanto, eram 20 escolas no total: 19 ofertando 
EJA somente à noite e uma com atendimento nos três turnos.  
9 Criação dos mineiros, inspiradores e referentes de muitas formulações da EJA em Vitória.  
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 Neste tópico, traremos resultados provisórios de natureza qualitativa referentes aos 

desdobramentos da implementação da modalidade EJA, em duas frentes: o campo 

epistemológico e o campo administrativo. 

 

4.1 O Campo epistemológico 

 Os anos de 2007 a 2012 foram tempos de muitos investimentos da CEJA na formação 

continuada de professores. Cientes de que os educadores do ensino noturno não tinham 

familiaridade com a modalidade e de que suas efetivações na rede ocorreram por intermédio do 

ensino fundamental regular, a equipe da CEJA assumiu a assessoria/formação, binômio forjado 

nos meandros da toca, como a principal frente de atuação da equipe. 

 Uma das impressões mais comuns dos educadores nesses momentos de formação, que 

se alternavam nas unidades escolares e na própria SEME, é a de que a atuação docente 

consonante aos princípios educativos da modalidade EJA (duplas docentes trabalhando eixos 

temáticos) prescindia de conteúdo escolar.  

 É provável que um dos fatores que contribui para a manutenção dessa visão seja o receio 

quanto à instabilidade gerada às credenciais de profissionais de áreas específicas. Ou ainda, 

com a preocupação de assegurar a transmissão de conteúdos prescritos por um currículo cuja 

concepção não contempla a noção de inventividade e de desvio, bem como não prevê a 

possibilidade de encontros improváveis que podem decorrer de iniciativas docentes que 

caminham na direção de um processo educativo menos burocrático e tutelado. 

 Ao contrário, nesse currículo praticado por nossas escolas desde há muito, tudo está no 

seu devido lugar, de modo que o controle e a previsão dos processos de aprendizagem são dados 

aprioristicamente. Há um ordenamento prévio dos conteúdos escolares em consonância estreita 

com a base do pensamento moderno que podemos aqui exemplificar a partir dos postulados da 

física clássica, da mecânica de Newton, que sistematizou as leis do movimento dos corpos. De 

acordo com essa tradição científica, se conhecermos as condições iniciais de um experimento 

podemos prever a trajetória do movimento de determinado objeto. Prever e controlar são 

postulados da física que conformaram de maneira definitiva nossa crença moderna de 

dominação do homem sobre a natureza.  
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 A angústia dos docentes em relação ao formato proposto pela modalidade EJA reside 

exatamente na impossibilidade de se prever e controlar a apreensão dos conteúdos quando esses 

são orientados por duplas de professores trabalhando por  projetos. A disposição do encontro 

de profissionais de áreas distintas na mesma sala de aula requer desapego conteudista, bem 

como a crença de que a cognição humana, especialmente a adulta, pragmaticamente usufrui do 

conhecimento valendo-se das múltiplas variáveis de um determinado problema ou objeto de 

inquirição. Portanto, nada compartimentalizado; tudo na direção de um fluxo cognitivo que 

pense relacionalmente10. 

 A organização do conhecimento segundo sequências seriadas dificultou, por sua vez, a 

implantação da noção de ciclo contida nas proposições de organização dos segmentos escolares 

dos documentos de 2005 e 2007. Os termos cunhados para servirem de parâmetros 

organizativos do 1º e 2º segmentos (Inicial, Intermediário e Conclusivo) acabaram 

reproduzindo a mesma lógica do ensino fundamental regular quando as escolas noturnas, nas 

capilaridades da burocracia de suas secretarias escolares, tratam o nível intermediário como 

equivalente à 2ª e 3ª séries, no primeiro segmento, e à 6ª e 7ª séries, no segundo segmento. 

Adequações que fazem novos termos reproduzirem velhas práticas quanto à classificação 

escolar. 

 

4.2 O campo administrativo 

 De acordo com a proposta da EJA de Vitória (2007), a perspectiva inclusiva da EJA 

requer a substituição dos mecanismos de avaliação classificatória, competitiva, recriminatória 

e excludente, por práticas formativas e reflexivas de avaliação escolar que fazem parte do 

processo ensino-aprendizagem. Realizada com participação, diálogo e negociação entre 

educandos e educadores, a avaliação formativa fornece aos agentes educativos elementos de 

análise e julgamento que permitem planejar e rever continuamente as decisões relativas ao 

processo de construção do conhecimento. 

 
10 Os estudos acerca da emergência de um paradigma educacional emergente tratam dessas questões, como, por 
exemplo, Pelizzoli (1999), Capra (2003), Moraes (2002). 
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 Como forma de materializar tal perspectiva, algumas estratégias foram criadas com o 

intuito de assegurar a consecução de práticas avaliativas inclusivas. Um exemplo é a da 

apropriação do temo “em curso” como recurso administrativo destinado àqueles sujeitos que ao 

ingressarem no curso de EJA ao final do ano letivo não sejam considerados simplesmente 

reprovados em função de um suposto não aproveitamento letivo.  

 Utilizado por algumas escolas até o ano de 2012, esse termo passou a ser questionado 

no interior da própria SEME por meio de sua equipe de Inspeção Escolar, que, alegando 

referentes legais federais, indicava a ilegalidade de tal expediente. Semelhante postura nos 

indaga acerca do que entendemos por autonomia dos sistemas municipais de ensino que ao 

pensarem estratégias locais inclusivas de seus munícipes se veem desautorizados pela limitada 

visão legalista de técnicos e burocratas das Secretarias de Educação, em geral.   

 Outro ponto que merece destaque são as novas formas de registro advindas com a 

implementação da modalidade EJA. A possibilidade do trabalho docente em dupla indicou a 

necessidade de rever o modelo do Diário de Classe. Como registrar a dinâmica do trabalho em 

dupla num modelo de pauta individual e disciplinar? Definiu-se que a pauta seria coletiva com 

professores responsáveis pelo registro dos trabalhos desenvolvidos em cada sala de aula. Em 

princípio, houve estranhamento, mas, com o tempo, já incorporada aos fazeres docentes na EJA. 

 Importante também salientar que a referência de 1.5 profissionais por turmas do segundo 

segmento passou a não ser mais observada em algum momento entre 2011 e 2012 para as 

escolas noturnas. Isso tem levado muitas dessas unidades a avaliar a política de EJA como 

insustentável diante da política de recursos humanos que se implementou nos anos referidos. 

De fato, pode haver comprometimento da organização escolar, mas o desafio para esse conjunto 

de escolas parece ser mais da gestão e das práticas educativas em curso. 

 

5 Considerações Finais  

 Um dilema punk ressoa quando pomos em perspectiva a política de EJA em Vitória: 

fazer tudo ao mesmo tempo agora ou uma coisa de cada vez? O do it yourself constitui-se como 

lema e as incertezas geradas no processo fluem em crescente. 
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 Não basta garantir condições político-pedagógicas favoráveis aos destituídos de 

direitos. A assunção da EJA na perspectiva da educação popular constrange fazeres docentes 

seculares e questiona leituras legalistas incapazes de afirmar os sistemas de ensino como 

formuladores de normas e alternativas próprias aos seus munícipes.  

 Se considerarmos que as políticas têm efeitos, em vez de simplesmente resultados, elas 

deveriam ser compreendidas em termos do seu impacto e de interação com as desigualdades 

existentes, em vez de adotar como referentes critérios unicamente econômicos na organização 

da oferta de certa política que se configura consequente apenas à demanda e desempenho de 

seus sujeitos na excludente trajetória meritocrática de nossos sistemas de ensino. 

 

Referências 

BALL, S.J. Educational reform: a critical and post-structural approach. Buckingham: Open 
University Press, 1994.  

BELO HORIZONTE (MG). Secretaria Municipal de Educação. Câmara de Política 
Pedagógica. Parecer Nº 093/02. Regulamentação da Educação de Jovens e Adultos nas Escolas 
Municipais de Belo Horizonte. Aprovado em 07 nov. 2002.  

BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CEB nº 11/2000 e Resolução CNE/CEB 
nº 01/2000. Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos. Brasília: MEC, 
2000. 

_____. Ministério da Educação. Relatório da primeira reunião Comissão Nacional de 
Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. Brasília: MEC, 2006 (mimeo). 

CAPRA, F. A teia da vida. 7.ed. São Paulo: Cultrix, 2003.  

HOWLETT, M; RAMESH, M. Studying Public Policy. Canadá: Oxford University Press, 
1995. 

MACHADO, Maria Margarida. A educação de jovens e adultos no Brasil pós-Lei nº 
9.394/96: a possibilidade de constituir-se como política pública. Em Aberto, Brasília, v. 22, 
n. 82, p. 17-39, nov. 2009.  

MORAES, M.C. O paradigma educacional emergente. 8.ed. Campinas, SP: Papirus, 2002. 

3587



 

PELIZZOLI, M.L. A emergência do paradigma ecológico: reflexões ético-filosóficas para o 
século XXI. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. Lei 4.747/98. Institui o Sistema Municipal de 
Ensino do Município de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. 
Vitória: PMV, 1998. 

ROMANIO, Marcel. A implementação da política de educação de jovens e adultos (EJA) 
em uma escola municipal de Vitória/ES: apostas e tensionamentos. Dissertação (Mestrado 
em Psicologia Institucional) – Universidade Federal do Espírito Santo: Vitória, 2011.  

VITÓRIA (Município). Conselho Municipal de Educação de Vitória. Resolução 01/2011. 
Fixa as normas relativas à organização e funcionamento da Modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos na Rede Municipal de Ensino de Vitória. Vitória: COMEV, 2011. 

VITÓRIA (Município). Secretaria Municipal de Educação de Vitória. A educação de jovens 
e adultos no ensino noturno regular. Vitória/ES: SEME, 2005. (Documento) 

______. Proposta de implementação da modalidade EJA no município de Vitória/ES. 
Vitória/ES: SEME, 2007. (Documento) 

 

 

3588



 

 

GT9 - Estado e Políticas Educacionais 
 

O FETICHE DA AUTOEFICÁCIA E DA RESILIÊNCIA:   
A DESIGUALDADE EDUCACIONAL NA LÓGICA MERITOCRÁTICA   

 
Gisele Adriana Maciel Pereira1 

Enrique Prados Martín 2 
Sônia Regina Landini 3 

 

Resumo 

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

Sob o prisma de organismos internacionais, a exemplo da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), desde os anos de 1960 e, com 

maior ênfase após os anos de 1990, as reformas educacionais, mediante avaliações em 

larga escala, vão se configurando em instrumento de gestão e controle em prol da 

propalada melhoria da qualidade educacional e diminuição da evasão e abandono 

escolar.  

A tese de Pereira (2016) intitulada: “O Pisa como parâmetro de qualidade para 

as políticas educacionais no Brasil e na Espanha: pressupostos epistemológicos” revelou 

que as competências socioemocionais, em particular a resiliência e autoeficácia, 

elementos-chave para a adaptação dos indivíduos à lógica da sociedade contemporânea, 

estão subsumidas às prescrições do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(PISA)4 para o sucesso escolar.  

Neste prisma estudos divulgados pela OCDE (2017) a partir de resultados do 

Pisa, em 2015, ao associar um bom desempenho escolar à resiliência, permite inferir 

que esta está relacionada à conclusão dos estudos, embora fatores como renda familiar, 

condições de empregabilidade e condições econômicas familiares também influenciem. 

Destarte, na sociedade contemporânea, condições estruturais, econômicas e culturais 

evidenciam forte desigualdade social, consubstanciando-se, no campo educacional em 

processos diversos de aprendizagem, em parte, pela condição de vulnerabilidade de 

determinados indivíduos.  

 

1.1 Objetivos 

Perscrutar as políticas educacionais para o Ensino Médio, última etapa da 

educação básica, no que concerne à melhoria da qualidade educativa, particularmente 

aquelas desencadeadas sob orientação dos organismos multilaterais, tais como 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e Pesquisa Internacional 

sobre Ensino e Aprendizagem (TALIS)5, idealizados e coordenados pela OCDE. Tais 

                                                           
4 Programme for International Student Assessment, em inglês, consiste numa avaliação trienal e cíclica 
nas áreas de ciências, matemática e leitura que tem como alvo adolescentes de 15 a 16 anos, independente 
da série em que estejam cursando. 
5 Teaching and Learning International Survey, em inglês, é um survey realizado por meio de 
questionários aplicados junto aos professores e diretores do segundo ciclo do ensino fundamental, e tem 
como amostra 200 escolas por país, selecionando 20 professores em cada uma delas. No caso do Brasil, a 
investigação se deu em escolas municipais, estaduais e privadas. 
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reformas centram-se no fetiche da autoeficácia e da resiliência, enquanto superadoras 

das desigualdades educacionais na lógica da meritocrática. 

 

2 Referencial Teórico 

A noção que subjaz às políticas educacionais contemporâneas para o combate ao 

fracasso escolar centra-se no discurso de produtividade, eficiência e eficácia, cuja lógica 

mercadológica reflete o controle do mercado na esfera pública. Característica esta, 

necessária aos interesses estratégicos e ideológicos do capital com vistas à manutenção 

de seu poder exploratório, configurando-se em formas de gestão, evidenciada nos 

processos de tomada de decisão e controle, que no interior da esfera educativa se 

concentra nos procedimentos de avaliação, sejam estes em grande escala, tais como o 

PISA e a TALIS, ou ainda, em âmbito nacional, a exemplo do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM)6, ao associar a eficácia à capacidade individual de  adaptação e 

superação de adversidades. 

A pesquisa TALIS, elaborada pela OCDE (2009), tem como eixo central para a 

prática docente a formação de indivíduos competentes (professores e alunos). Para 

tanto, assinala-se que no processo de ensino e aprendizagem a habilidade docente de 

realizar escolhas adequadas para atingir os objetivos propostos, bem como estimular os 

educandos e desencadear resultados favoráveis ao processo educativo, é ponto central. 

Por sua vez, a autoeficácia diz respeito ao que a pessoa acredita ser capaz de 

desenvolver. Quando um professor tem êxito neste certame diz-se que ele é autoeficaz. 

Trata-se de estabelecer metas para si mesmo no esforço a ser investido em determinada 

tarefa, sendo perseverante na superação de eventuais fracassos, pois, ao acreditar em 

suas potencialidades e elevar suas expectativas pode-se atingir os seus objetivos com 

maior facilidade.  

Em contrapartida, se não houver crença em suas próprias potencialidades, o 

indivíduo será incapaz de dominar suas emoções e, tampouco colocar em prática as 

habilidades em prol do alcance das metas estabelecidas. Sobre tal aspecto Bzuneck 

(2000) afirma que: 

No contexto escolar, as crenças de autoeficácia tanto de professores como de 
alunos situam-se entre as mais estudadas e fazem parte do conjunto de muitas 

                                                           
6 O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, para avaliar a qualidade do ensino médio no país. 
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outras crenças que influenciam poderosamente o que e como um indivíduo 
percebe, compreende, aprende e realiza. (BZUNEC, 2000, p.1). 

 
  Portanto, cumpre recordar que em análise anterior Landini e Pereira (2015) 

criticaram a proposição de que ao professor caberia garantir o desenvolvimento da 

capacidade de perseverar, enfrentar desafios, acreditando em sua potencialidade, ao 

mesmo tempo em que deveria ser, ele mesmo, capaz de desenvolver a crença em suas 

ações e no desempenho dos alunos. Dito de outra forma, a responsabilidade pelo 

sucesso ou insucesso de seus alunos recai sobre o professor, excluindo-se uma análise 

capaz de abarcar as condições econômicas e políticas que fazem da escola um espaço 

conflituoso no qual a desigualdade econômica e, consequentemente, cultural e 

simbólica, tem papel central, embora ignorado.  

Para Rutter (1999) o termo resiliência está relacionado à capacidade de 

superação que o indivíduo demonstra diante de situações estressantes e adversas. Desse 

modo, esse termo, originário da física, indica a capacidade de um objeto suportar 

pressões é incorporado pela psicologia como capacidade de superação nas situações 

adversas.  

Por seu turno, Aráuz (2013, p.76) define resiliência como “[...] habilidades, 

destrezas ou capacidade que as pessoas têm para sobrepor-se a situações ou 

circunstâncias que lhes são adversas”. Estudos do mencionado autor, ilustram a 

importância da resiliência nos processos de aprendizagem, ao afirmar que um em cada 

dez alunos que vive em condições desfavoráveis consegue se sair bem na avaliação 

PISA por conseguir priorizar técnicas facilitadoras para a aprendizagem.  

Relatórios da OCDE, com base no PISA, destacam a resiliência como um dos 

aspectos mais importantes para a superação das dificuldades de aprendizagem dos 

alunos (OCDE, 2007). Portanto, o problema central para assegurar maior eficácia no 

processo de ensino-aprendizagem concentra-se na capacidade do indivíduo que vive em 

situação de vulnerabilidade suplantar as adversidades e ter bom desempenho. 

Ademais, para a OCDE (2017) o senso de pertencimento e engajamento dos 

alunos são aspectos essenciais no desenvolvimento da resiliência, posto que 

“Adolescentes que sentem que fazem parte da comunidade escolar são favoravelmente 

mais capazes de obter melhores performances acadêmicas e mais motivados na escola.” 

(OECD, 2017, p.5. Tradução livre).  
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Em linhas gerais os conceitos de resiliência e autoeficácia concernem à 

capacidade dos indivíduos em acreditar e se organizar para agir de modo à consecução 

de determinado objetivo, superando dificuldades. Destarte, um professor autoeficaz e 

um aluno resiliente são as características mais expressivas para o sucesso e eficácia 

escolares na análise da OCDE.  

Ambos os conceitos se assentam na teoria social cognitiva, atribuindo aos 

indivíduos papel ativo no processo de aprendizagem e na superação de dificuldades. Em 

contrapartida, nessa acepção não se considera que o meio social é permeado por 

contradições e processos de produção das desigualdades. Nesta lógica, prevalece a 

noção da adaptação do sujeito ao meio social como aspecto norteador da educação 

escolar.  

Cumpre ressaltar a responsabilização que se coloca sobre o indivíduo no 

processo de aprendizagem e superação de dificuldades que são, em muitos casos, 

sociais, particularmente no caso do Pisa, explicitando-se, portanto, uma tendência de 

valorização unilateral da experiência perceptiva dos sujeitos como modelo de 

apropriação do conhecimento científico. Nesta perspectiva, a realidade concreta deixa 

de ser considerada como fenômeno real, social, e construída historicamente para se 

tornar expressão do sentido individual que os sujeitos dão ao experienciado.  

  Nesse prisma, enfatiza-se, portanto, a compreensão da realidade como fruto do 

conhecimento humano subjetivamente posto. Não obstante, a problemática consiste no 

fato de que a individualização, a valorização da subjetividade isolada, ignora e não 

considera a historicidade do humano-social. Nessa perspectiva, as relações de poder no 

interior e fora da escola, são transmutadas em dominação simbólica. Conforme assevera 

Pierre Bourdieu: 

 
É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e 
conhecimento que os ‘sistemas simbólicos’ cumprem sua função política de 
instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem 
para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica) 
dando reforço da sua própria força que as fundamentam e contribuindo assim, 
segundo a expressão de Weber, para a ‘domesticação dos dominados’.  
(BOURDIEU, 2007, p. 11). 

 

  Responsabilizar professores e alunos individualmente, tanto pelo sucesso, como 

pelo insucesso escolar, obscurece as relações de força que, no interior da escola, são 

colocadas em ação por meio das práticas pedagógicas. Essas por sua vez acabam por 
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amplificar o peso da cultura dominante na consideração da cultura “correta”, verdadeira, 

tornando invisíveis as causas reais do insucesso, qual seja:  a desigualdade social, que se 

concretiza, entre outros campos, na prática escolar reificada. 

  Na contemporaneidade, mediada pela própria necessidade do sistema capitalista, 

a escola passa a ser central no discurso de democratização, desencadeando políticas 

educativas que estimulam o crescimento de matrículas, tal como exarado na Lei de 

Diretrizes e Base da Educação n.º 9394/96 (BRASIL, 1996) ao estabelecer a ampliação 

da idade obrigatória, abarcando a faixa etária dos 4 aos 17 anos de idade, a partir da 

Emenda Constitucional 05/2009 (BRASIL, 2009), bem como pela contribuição da Lei 

nº 12.796 (BRASIL, 2013) ao dar nova redação ao Artigo 5º LDB, ressaltando-se como 

direito público subjetivo o acesso à educação básica obrigatória, nela incluída o Ensino 

Médio.  

 
Art. 5o O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 
ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. (BRASIL, 
2013).  

 
Em conformidade com Cury e Ferreira (2010, p.133) “Esta situação revela o que 

vem a ser direito público subjetivo: o poder de exigir um direito previsto na lei”,  na 

medida em que o poder público deve oferecer a todos, inclusive aos que não tiveram 

acesso à idade própria, escola básica, obrigatória e gratuita dos 04 aos 17 anos de idade. 

Tal como esclarece Duarte (2002): 

 
[...] a função de se prever de forma expressa na Constituição que um 
determinado direito é público subjetivo é afastar, definitivamente, 
interpretações minimalistas de que direitos sociais não podem ser acionáveis 
em juízo, nem gerar pretensões individuais. Trata-se de uma figura que vem 
reforçar o regime já existente, além de constituir uma baliza para a melhor 
compreensão dos direitos sociais, sob o prisma do seu potencial de 
efetividade. (DUARTE, 2002, p. 117). 

 
Posto que o Ensino Médio tem se constituído historicamente como a etapa da 

educação que mais marcadamente tem refletido as desigualdades socioeconômicas e 

culturais a serem superadas, o foco do presente artigo privilegiará a análise dessa etapa 

da educação básica.  

Sobre o ensino médio cumpre destacar a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 

que aprovou o Plano Nacional de Educação – PNE, a partir do qual foram definidas 10 
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diretrizes, que devem guiar a educação brasileira nesta década, ao mesmo tempo em que 

se estabeleceram 20 metas a ser cumpridas no prazo de sua vigência (2014-2024).  

Neste âmbito, merece destaque a Meta 3 - Universalizar, até 2016, o 

atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, 

até o final do período de vigência do plano (2014-2024) a taxa líquida de matrículas no 

ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento) (BRASIL, 2018, p.57). 

Não obstante, Oliveira (2007) adverte sobre as disparidades educacionais ainda 

presentes: 

[...] a desigualdade existente hoje não é mais a mesma e nem ocorre nos 
mesmos termos da que ocorria no passado. Setores mais pobres reprovam 
mais, evadem mais, concluem menos, o mesmo ocorre com negros e 
meninos, mas, mais importante que isso, aprovam mais, permanecem mais e 
concluem mais do que em qualquer outro momento de nossa história 
educacional, ainda que permaneçam como os     setores mais excluídos. 
(OLIVEIRA, 2007, p. 682). 

 

Esses aspectos são corroborados quando se toma como referência os dados 

divulgados no “Anuário Brasileiro da Educação Básica” (2018), cujos resultados serão 

explorados na sequência.   

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Trata-se de uma abordagem qualitativa e quantitativa, por meio de pesquisa 

bibliográfica e documental com particular atenção à Meta 3 estabelecida no Plano 

Nacional da Educação: “Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 

população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de 

vigência do plano (2014-2024) a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% 

(oitenta e cinco por cento) (BRASIL, 2014); do “Relatório do 2º Ciclo de 

Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação” (BRASIL, 2018), bem 

como elementos elaborados pela OCDE a partir da Pesquisa TALIS e do PISA, 

cotejados à luz dos postulados de Bourdieu, dentre outros. 

 

4 Resultados 

Dados divulgados no “Anuário Brasileiro da Educação Básica” (2018) indicam 

que o número de jovens entre 15 e 17 anos que se encontravam fora da escola, em 2005, 

2014 e 2015 se consubstanciam na parcela mais expressiva em relação às demais 

apresentadas (Gráfico 1).  
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 Gráfico 1: Número de crianças e jovens fora da escola por faixa etária: (2005, 2014-2015) 

 
Fonte: Todos pela Educação (2018, p.14). 

 

Os dados revelam que em 2005 a parcela dos jovens na faixa etária dos 15 aos 

17 anos que se encontravam fora da escola correspondia a 2.199.995, passando a 

1.713.569 em 2014 e 1.543.713 em 2015, respectivamente. Isso significa dizer que 

embora se tenha ampliado o acesso e permanência dos estudantes na última etapa da 

educação básica, ou seja, no Ensino Médio - haja vista a considerável diminuição do 

número de estudantes que se encontram fora da escola -,  esses dados são  insuficientes 

para garantir o padrão de qualidade almejado e expresso no Plano Nacional de 

Educação - PNE (BRASIL, 2014). 

Segundo o “Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano 

Nacional de Educação” (BRASIL, 2018) (GRÁFICO 2), no que concerne ao percentual 

da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava a escola, ou que havia concluído 

a educação básica, traz elementos importantes para pensar um dos aspectos mais 

marcantes no ensino médio, qual seja: a evasão e o abandono escolar.  

GRÁFICO 2: Percentual da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava a escola ou havia 
concluído a educação básica: Brasil – 2004-2017 

 
Fonte: Brasil (2018, p.60). 
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Com base em estimativa do Programa Nacional de Amostra a domicílio 

Contínua (Pnad-c), no período compreendido entre 2012 a 2015 retrata-se que houve no 

Brasil um avanço de 2,2 pontos percentuais (p.p) próximo a 0,4 p.p. ao ano, com 

cobertura escolar de 91,3% em 2017, não obstante, “[...] cerca de 900 mil adolescentes 

estão fora da escola e não concluíram a educação básica” (BRASIL, 2018, p.60). 

Em conformidade com informações do relatório acima, embora tenha havido 

uma trajetória de crescimento ascendente no atendimento à população de 15 a 17 anos 

no período analisado, não se conseguiu atingir a Meta 3 quanto à universalização do 

atendimento da população na faixa etária para o ano de 2016.  

  Importante mencionar que para compreender as desigualdades educacionais e 

não atendimento das expectativas de formação escolar para população na faixa etária 

prevista para o ensino médio, ainda que exista a oferta, utilizou-se no “Anuário 

Brasileiro da Educação Básica” (2018, p.10) o indicador de Nível Socioeconômico 

(NSE), composto por sete níveis, indicativos das condições socioeconômicas dos 

estudantes, a saber: Muito Baixo; Baixo; Médio-Baixo; Médio; Médio-Alto; Alto e 

Muito Alto. O NSE foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 2014 e se consubstancia em relevante 

instrumento de análise das desigualdades educacionais.  

A partir desses critérios a análise do “Relatório de Monitoramento do Segundo 

Ciclo das Metas do PNE” (BRASIL, 2018) indica que as desigualdades de cunho 

educacional são mais expressivas entre os grupos socioeconômicos, sobretudo quando 

se considera o critério de renda (Gráfico 3).  

O referido gráfico, por sua vez, ilustra o percentual da população de 15 a 17 anos 

de idade que frequentava a escola ou havia concluído a educação básica, por quartil de 

renda domiciliar per capita no período de 2004-2015. 

A análise desses dados aponta vantagem de 14,2 p.p. em 2015 para os 25% mais 

ricos, em relação aos 25% mais pobres. Embora após 2012 evidencie-se que a 

desigualdade por quartil de renda não tenha demonstrado reduções adicionais, pode-se 

afirmar que na série histórica 2004-2015 denota-se uma considerável redução das 

desigualdades no período, passando de 23,4 p.p. em 2004 para 14,2 p.p. em 2015, 

(BRASIL, 2018, p.64). 
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GRÁFICO 3: Percentual da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava a escola ou havia 
concluído a educação básica, por quartil de renda domiciliar per capita – Brasil – 2004-2015 

 
Fonte: BRASIL (2018, p.65). 

 

  No entanto, tal como indicado acima, o simples acesso não assegura igualdade 

de condições. Esses elementos podem ser corroborados quando se analisa a correlação 

entre matrículas e NSE (Tabela 1), identificando-se que apenas 0,6 % das matrículas 

estão relacionadas aos que possuem NSE muito baixo, ao passo que as relacionadas 

àqueles com NSE médio e médio alto somam 62% das matrículas. 

 
Tabela 1- Matrículas na Educação Básica por Nível Socioeconômico (2016) 

 
Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar MEC/Inep/INSE- Elaboração Todos pela Educação (2017, p.10). 

   

Os dados acima expostos nos ajudam a pensar as diferenças socioeconômicas 

que ainda marcam não somente a realidade brasileira, mas que se fazem presentes, em 

maior ou menor incidência em todos os continentes. 
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Embora a redução da desigualdade seja um problema de escala planetária. No 
Brasil, [...] o grupo 1% mais rico concentra 28% da renda do País. Tal 
cenário reflete-se no nosso sistema educacional, uma vez que o nível 
socioeconômico dos alunos pode impactar os resultados educacionais. 
Como há ausência ou pouca intencionalidade nas políticas públicas para a 
equidade, nossos resultados são muito desiguais e baixos, levando o País aos 
últimos lugares das avaliações internacionais. As chances de um país 
reverter processos de segregação, distribuir renda, implementar políticas 
de saúde e segurança, melhorar a qualidade de vida estão diretamente 
ligadas à capacidade de ofertar Educação de qualidade para todos. 
Assim, assegurar o direito à aprendizagem é um eixo estruturante para 
as políticas sociais como um todo [...] (MONTEIRO; CRUZ, 2018, apud 
TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018, p.11, grifos nosso). 

 

Desse modo, faz-se necessário trazer à luz das reflexões os postulados de Pierre 

Bourdieu e Passeron (2014) quando alertam para o fato de que as ações pedagógicas na 

escola reproduzirem, dissimuladamente, a distribuição do capital cultural da sociedade 

de classes, contribuindo para reproduzir as relações simbólicas de força e poder. Nesta 

acepção, a escola se consubstancia em instituição marcada por contradições e também 

como espaço de luta entre os diferentes setores da sociedade, na medida em que em sua 

função formativa estão contidos os mecanismos de produção e transmissão dos bens 

culturais e do conhecimento historicamente acumulado. 

Nesse contexto, significativa parcela dos jovens alunos de classes menos 

favorecidas econômica e culturalmente são limitados à escolaridade básica e, quando 

ascendem aos níveis mais avançados muitas vezes não conseguem lograr desempenho 

satisfatório nos estudos, em parte por fatores pessoais e em particular pela forma como a 

escola trabalha os conteúdos, levando à repetência, abandono e evasão.  

Desse modo, a evasão escolar, fenômeno histórico na educação mundial, tem 

sido tratada com prioridade por diversos organismos multilaterais e governos, tendo em 

vista a necessidade de garantir processos formativos que resultem em maior crescimento 

econômico.  

Ainda que não haja consenso na literatura internacional entre as distinções 

acerca do abandono escolar e da evasão escolar, a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2002) define (dropout) abandono ou evasão 

como sinônimos, referindo-se aos alunos que deixaram de frequentar uma etapa 

específica da educação escolar, sem obter, portanto, uma primeira certificação, tratando-

se, portanto de um conceito mais abrangente, pois permite considerar uma maior 

número de problemas relacionados a não permanência na escola.  
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 Tal como destaca a Comissão Europeia, embora se trate de uma decisão pessoal, 

o abandono se caracteriza por um processo multifatorial, que varia de país a país  

(COMISIÓN EUROPEA/EACEA/EURYDICE/CEDEFOP, 2014, p.35-36).  

No Brasil, o abandono escolar, segundo definição do “Anuário Brasileiro da 

educação Básica” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018), diz respeito à situação na qual 

o aluno deixa de frequentar a escola no ano letivo corrente, ao passo que por evasão 

escolar compreende-se a situação na qual ele deixa de frequentar a escola e não retorna 

no ano subsequente.  

Dados sobre evasão escolar no ensino médio, no caso brasileiro apontam que o 

país mantém taxas de evasão significativas, em especial no primeiro ano do ensino 

médio com taxa média de 13 %, fator ainda mais acirrado no meio rural, com taxas de 

abandono em torno de 15% no primeiro ano dessa etapa de ensino. Exceção para o 

ensino privado em que os maiores índices se concentram no segundo ano dessa etapa, 

com índices crescentes. 

 

Tabela 2: Evasão escolar no Ensino Médio no Brasil (2012-2015) 
Ensino Médio 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
Brasil 
 
 
 

Total 13,4 11,8 7,8 12,9 11,5 6,9 12,9 12,7 6,8 
Rural 15,3 13,8 7,2 14,6 12,8 6,7 14,2 13,5 6,5 

Urbana 13,3 11,8 7,8 12,8 11,4 6,9 12,8 12,7 6,8 

Privada 3,4 5,3 1,8 3,4 5,4 1,6 3,7 6,0 1,4 
Pública 14,6 12,9 8,8 14,2 12,5 7,8 14,2 13,7 7,6 

Fonte: MEC/INEP. Elaboração dos autores 
 

  A diminuição de investimentos relacionados às políticas sociais por parte do 

Estado, com grande ênfase no campo educacional, tem levado a condições cada vez 

mais precárias em termos de salários, investimentos em infraestrutura e materiais, 

formação de educadores, entre tantos fatores. Essas políticas, por enfraquecer os 

educadores em seu conhecimento, baixa formação, pouco tempo de preparo de aulas, 

atendimento de um número elevado por turma, acaba por fortalecer a reprodução de 

conteúdo e formas de ensino que não privilegiam a atenção aos que têm menor acesso à 

cultura por possuírem menores condições socioeconômicas. Nesse sentido, a 

incapacidade de acompanhar o que é ensinado leva ao desinteresse, reprovação e, por 

fim, ao abandono. 
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A constatação dessa situação implica considerar que não são os educadores e 

professores os responsáveis por tal fracasso, mas sim as condições desencadeadas por 

meio de políticas restritivas. Nesta perspectiva, as proposições que partem dos 

organismos multilaterais tendem a reforçar os interesses dominantes, estimulando a 

elaboração de políticas educativas que indicam como saída para o fracasso escolar, 

precursor da evasão, a necessidade de professores e alunos superarem as condições 

restritivas por meio de maior engajamento e senso de superação. 

 

5 Considerações Finais 

A escola, ao se afirmar como neutra acaba por conduzir os processos de ensino 

de modo a desconsiderar as diferenças sociais, econômicas e, em especial, as culturais. 

A igualdade formal obscurece as desigualdades, sendo os conteúdos, os métodos de 

ensino, e a avaliação, mecanismos de perpetuação das desigualdades. Isto implica no 

fato de que o ensino pressupõe um conjunto de saberes os quais estão relacionados ao 

patrimônio cultural, o que está predominantemente relacionado às classes cultas. O que 

se ensina na escola se faz com uma linguagem que é própria à cultura dominante. A 

cultura dominante se impõe, deste modo, tornando-se arbitrária, deixando à margem 

aqueles que não a dominam. Essa situação desfavorece alunos que vivem em situação 

de vulnerabilidade social, com menor poder aquisitivo e menor capital cultural.  

Esses elementos podem ser analisados a partir das contribuições de Pierre 

Bourdieu acerca das distinções entre classes e grupos sociais com menor acesso à 

cultura e bens simbólicos. Bourdieu (2012) refere-se ao fato de que os estudantes 

herdam de seu meio não apenas hábitos e atitudes, mas também o bom gosto, o domínio 

de conhecimentos culturais. A essa assimilação de formas de ser, padrões de conduta, 

gostos, ele denomina habitus.  

As crianças dos meios mais favorecidos não devem ao seu meio somente os 
hábitos e treinamento diretamente utilizáveis nas tarefas escolares.[...] elas 
herdam também  saberes (e um savoir- faire), gostos e um ‘bom gosto’ [...] O 
privilégio cultural torna-se patente quando se trata de familiaridade com 
obras de arte, a qual só pode advir da frequência regular ao teatro, ao museu 
ou a concertos [...] (BOURDIEU, 2012,p.45). 

 

O habitus familiar terá grande peso na forma como os atores adquirem novos 

conhecimentos, importando mais do que a escolarização dos pais o acesso que possuem 

em termos de bens simbólicos e culturais. 

3601



 

 

A não desistência escolar exige da escola uma postura positiva no estímulo de 

competências que permitam o aluno perseverarem. No entanto, faz-se necessário 

investigar em que medida o abandono dos estudos está relacionado ao perfil 

biopsicosocial dos alunos para, posteriormente, investirmos em ações mais eficazes em 

termos de desenvolvimento de condições que favoreçam a resiliência.  

Os processos de inclusão educacional consistem não apenas em inserir os alunos 

no ambiente educativo, mas, acima de tudo, possibilitar que mantenham-se integrados e 

ativos no processo educativo. Isto significa considerar as condições sociais, culturais e 

simbólicas que caracterizam o conjunto dos alunos em sua genericidade e singularidade. 

  Análises exortativas da expressão singular dos alunos, sem vínculo com sua 

particularidade, sua condição no quadro das distinções econômicas, sociais e culturais, 

são nada profícuas para a melhoria da qualidade educativa. Isso significa considerar 

como elemento central das práticas pedagógicas e educativas potencialidades, 

limitações, características cognitivas, história de vida, capital cultural dos alunos como 

expressão das condições político-econômicas.  

A saída para a superação do fracasso e ineficácia escolares não é tarefa apenas 

do educador e professor. Perpassa os legisladores, os “fazedores” de propostas 

curriculares e intelectuais, assim como também a comunidade escolar e seu projeto 

político pedagógico. Nesse sentido, cabe aos educadores não a culpa pelo fracasso, mas 

a tomada de consciência, a luta política, a prática transformadora.  
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GT9 - Estado e Políticas Educacionais 

 

ESTADO DA ARTE: UMA ANÁLISE DOS CENTROS INTEGRADOS DE 

EDUCAÇÃO PÚBLICA (CIEPS)  

 

Marcos Luis Oliveira da Costa1 
 

Resumo 

Este trabalho é um recorte da pesquisa em andamento no Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Cultura e Comunicação (PPGECC) em Periferias Urbanas da Faculdade de 
Educação da Baixada Fluminense (FEBF) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) e que se propõe a analisar as produções acadêmicas publicadas na plataforma virtual 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) relacionadas aos 
termos “CIEP”, “família social” e “alunos residentes”. A escolha destes termos se baseia na 
análise dos CIEPs enquanto Política Pública, não apenas de educação integral, mas também 
como uma escola com uma proposta pedagógica específica, elementos de vinculação com a 
proteção e bem-estar social da criança e formação continuada de profissionais de educação em 
serviço. A investigação parte da identificação dos principais elementos que vêm sendo 
analisados nas pesquisas sobre o tema, os apontamentos que podem ser identificados e os 
caminhos que ainda não foram percorridos em pesquisas já desenvolvidas. A pesquisa está 
comprometida com uma análise histórico-crítica deste processo com o objetivo de identificar 
ainda que elementos políticos e ideológicos orientam as investigações acadêmicas no tocante 
ao tema apresentado. Trata-se então de um Estado da Arte para mapeamento das pesquisas em 
andamento, categorização dos principais assuntos em questão sobre o tema e comparação dos 
resultados obtidos. Bem como levantamento dos principais documentos norteadores no 
processo de implementação das políticas, uma vez que estes revelam os reais compromissos 
manifestos pelo Estado (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004). Os CIEPs foram 
uma política implementada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro durante a gestão de 
1983 à 1987 e que despertou  diferentes manifestações na sociedade da época, seja na mídia, 
na população, em movimentos sociais organizados ou mesmo nos profissionais de educação. 
Neste levantamento bibliográfico autores como Saviani (2019), Cunha (2001) e Baczinski 
(2011) auxiliam, não só na contextualização dos processos históricos como no entendimento 
do caráter político e ideológico da Política Pública desenvolvida por meio dos CIEPs. 
Acredita-se que dado o avanço do referencial pós moderno nas pesquisas acadêmicas, os 
CIEPs deixam de ser analisados enquanto uma política pública e tornam-se um elemento 
secundário ou meramente um espaço físico sem maior importância para a pesquisa. Para além 
disso, o processo posterior de municipalização dos CIEPs e a desintegração de sua proposta 
pedagógica tornaram-nos uma Política Pública sem efeito real na sociedade, sendo substituído 
por programas de curta duração e sem perspectivas de transformação social. 
 
Palavras-chave: PAR. Educação Integral. Brizolão. 

 

                                                           
1Mestrando, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 
lordpedagogiafebf@gmail.com 
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1 Introdução 

Durante a década de 1980 o Brasil encontrava-se inserido em um cenário de mudança 

política. A ditadura civil militar iniciada após o golpe de 1964 encontrava-se em declínio e já 

apresentava sinais claros de desgaste provocado em parte pela falência do “milagre 

econômico brasileiro”, mas também pelos interesses da burguesia, agora fortalecida pela 

consolidação do capitalismo durante o regime ditatorial (RODRIGUES, 1992). 

As mudanças políticas e sociais foram sendo implementadas gradualmente e em meio 

a tensões. Cunha desenha uma linha do tempo da construção da democracia que se iniciaria 

logo após o golpe de 1964 e que passaria pela 

ocupação das prefeituras municipais de cidades do interior pelas forças políticas de 
oposição, nas eleições de 1977; acelerando-se após a anistia aos punidos por razões 
político-ideológicas (1979) e, ainda mais, com a eleição dos governadores dos 
estados pelo sufrágio universal (1982); estacando-se depois da morte do Presidente 
civil recém-eleito pelo colégio eleitoral (1985); e vindo a sofrer um forte revés com 

o resultado do segundo turno das eleições presidenciais diretas de 1989 (2001, p. 22) 

Dessa forma fica registrada a importância das eleições governamentais como um 

marco na década de 1980. A época, dos 22 estados brasileiros apenas o Rio de Janeiro fugiu 

da dicotomia PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), PDS (Partido 

Democrático Social) ao eleger Leonel de Moura Brizola pelo PDT (Partido Democrático 

Trabalhista) como governador. 

É perceptível na atualidade as discussões no campo da educação sobre as disputas em 

torno do financiamento público e a participação de organismos multilaterais como a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Banco 

Mundial (BM), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), entre outros, na construção 

de políticas para educação pública nos países da América Latina, resta-nos uma indagação: 

“ocorria movimento semelhante já na década de 1980”? Um questionamento pertinente ao 

cenário político, social e econômico atual é o que gerou a proposição de uma Política Pública 

de educação integral como a implantada por Leonel Brizola com a construção dos Centros 

Integrados de Educação Pública (CIEPs). Duas questões surgem em um primeiro momento: 
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1 - Existia uma articulação desses organismos ou outros similares já no período dos 

anos de 1980? Se assim o for, que organismos eram esses e como se dava essa articulação? 

Que objetivos tinham? 

2 - O projeto dos CIEPs apresenta-se como uma proposta inovadora até então, não por 

propor uma educação integral em tempo integral; ou por apresentar o projeto de uma escola 

com um prédio especificamente pensado para uma proposta pedagógica específica; ou por se 

dispor à construção coletiva de uma proposta pedagógica e educacional; ou por articular saúde 

pública na escola por meio da promoção de acesso à saúde básica; ou por fornecer 

alimentação escolar nutricionalmente balanceada e distribuída em no mínimo três refeições 

diárias, mas por articular todos esses elementos, entre outros, em uma Política Pública 

integrada de Estado e principalmente focada em atender as crianças pobres. 

 

1.1 Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo principal investigar que pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas ao longo dos últimos anos com relação aos CIEPs, qual a abordagem utilizada 

nas análises e pesquisas em desenvolvimento e se os mesmos são identificados nestas 

pesquisas como uma Política Pública. 

A proposta é investigar não só as concepções, sejam elas políticas, ideológicas e 

pedagógicas presentes nesse projeto, como identificar no cenário político e social da época 

(1983-1987), período da primeira gestão de Leonel Brizola como governador do Estado do 

Rio de Janeiro, como se desenhou e se concebeu tal modelo de educação. Quais foram os 

agentes sociais que participaram desse processo e de que forma atuaram? Que elementos 

político-partidários (se existiram) interferiram direta ou indiretamente na disputa em torno da 

construção de um projeto de sociedade e de uma educação contra-hegemônica que rompesse 

com o modelo capitalista vigente. Para fundamentar essa análise será levada em conta o 

entendimento de que no Brasil não se implementou o sistema capitalista em moldes 

tradicionais ou “clássicos”, uma vez que como país de economia periférica segue um modelo 

de “capitalismo dependente”, com característica específicas, inclusive na forma de 

organização de sua burguesia/elite e na implementação dos projetos nacionais que não visam 

a independência ou o rompimento com o capital externo dos países imperialistas 

(FERNANDES, 1981). 
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2 Referencial Teórico 

Para compreender os CIEPs e seu processo de implantação foram usadas como 

referências as análises de Mignot (1988 e 1989), foi usado como referencial de Educação 

Integral a pesquisa desenvolvida por Coelho (2009) no Núcleo de Estudos Tempo, Espaços e 

Educação Integral (NEEPHI) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), 

Cunha (2001) e Fernandes (1981) para a compreensão do cenário político e econômico em 

que este projeto se insere, seja na esfera local ou mesmo em uma análise em nível mais 

global. Cabe aqui especificar que por Políticas Públicas entende-se aquelas “emanadas do 

Estado na correlação de forças [Sociedade x Estado] e nesse confronto abrem-se as 

possibilidades para implementar sua face social”, sem contudo poder se ignorar que “as 

Políticas Públicas, particularmente as de caráter social, são mediatizadas pelas lutas, pressões 

e conflitos entre elas [classes sociais] (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004, p. 8), 

sendo assim, outros autores ainda servirão de suporte para compreensão das partes mais 

especificas do projeto dos CIEPs, inclusive documentos de referência como a Constituição 

Federal de 1988, projetos de lei do período da década de 1980 e o próprio livro dos CIEPs 

(RIBEIRO, 1986). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa foi realizada na plataforma virtual da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) usando-se termos diretamente ligados aos CIEPs. O 

primeiro termo pesquisado foi “ciep”, o segundo “família social” e o terceiro “alunos 

residentes”. Estes termos foram escolhidos por estarem diretamente ligados à política 

educacional e de assistência do projeto principal (RIBEIRO, 1986). A partir dessa 

identificação inicial fez-se o cruzamento dos termos para identificar aqueles que se 

sobrepõem, “ciep” e “família social”, “ciep” e “alunos residentes”, “família social” e “alunos 

residentes”, entre outros. 

Pelo fato dos CIEPs serem uma Política Pública implementada na década de 1980 com 

perspectivas de atendimento em horário integral, em espaço escolar e direcionado, 

especialmente, às crianças pobres, fez-se a opção por investigar outros termos ligados a essa 

política de educação integral com o objetivo de permitir a comparação quantitativa referente 

ao número de pesquisas desenvolvidas e publicadas. Sendo assim, pesquisou-se também os 

termos “mais educação”, “programa mais educação”, “educação integral” e os cruzamentos 

possíveis entre estes termos. 
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4 Resultados 

Pesquisou-se, em primeiro lugar, o termo “ciep”, ao que foram encontrados 143 

trabalhos de conclusão de curso, sendo 12 teses e 131 dissertações. Os trabalhos mais antigos 

são do ano de 1988 e os mais recentes do ano de 2018. A partir dos títulos e resumos 

disponíveis foi possível categorizar os trabalhos, dividindo-os em trabalhos onde analisava-se 

o CIEP enquanto uma Política Pública e aqueles em que a pesquisa apenas se deteve nos 

mesmos enquanto espaço físico para o desenvolvimento da pesquisa. 

Identificamos 104 trabalhos que levavam em conta os CIEPs apenas como espaço 

físico para o desenvolvimento da pesquisa e os outros 39 trabalhos como Política Pública, 

porém foi necessária uma observação mais detida sobre os resumos e em alguns casos até 

mesmo a leitura do texto final da pesquisa para essa categorização. Em determinados 

momentos tornou-se necessário diferenciar a Política Pública dos CIEPs de outras políticas de 

educação integral, como o Programa Mais Educação, que passaram a ser implementadas, 

principalmente a partir de 2007, e que muitas se realizavam nos CIEPs, em grande parte pelo 

fato de estes terem amplos espaços físicos que privilegiam atividades diversificadas. 

Um dos trabalhos foi categorizado a parte, pois tratava-se de pesquisa de Curso de 

Arquitetura e analisava a estrutura dos CIEPs enquanto projeto de espaço pensado sob uma 

lógica de sustentabilidade, espaço adequado de estudo e desenvolvimento humano. Tais 

elementos não poderiam ser desconsiderados como parte também da proposta pedagógica dos 

CIEPs. Dentre as pesquisas identificadas neste termo (CIEP) uma fazia referência ao Centro 

de Intervenção e Estimulação Precoce, localizado no município de Itajaí - SC, não sendo 

assim contabilizado como relevante para esta pesquisa. Outra observação importante foi com 

relação à pesquisa intitulada Promoção da Saúde na Escola: A Saúde Bucal como Objeto de 

Saber, pois apesar de se tratar de um projeto que poderia, em princípio, estar diretamente 

ligada à política dos CIEPs, uma vez que os mesmos eram dotados de atendimento específico 

para tal e de compor este projeto, esta pesquisa não era focada nesta política específica e sim 

na ampliação deste projeto como uma política para toda a rede de ensino. 

Os dois outros termos pesquisados, “família social” e “alunos residentes”, estão 

diretamente ligados ao Projeto Alunos Residentes (PAR), criado no âmbito dos CIEPs “para 

assistir especificamente as crianças ou adolescentes em situação de carência ou abandono” 

(RIBEIRO, 1986, p. 130). Segundo Darcy Ribeiro o projeto não representaria um internato, 

pois seria apenas um recurso extremo e temporário (1986). O termo “família social” 

apresentou um resultado de 14 trabalhos publicados, sendo 02 teses e 12 dissertações, embora 

os trabalhos identificados não estejam ligados aos CIEPs. Em sua parte tratavam de pesquisas 
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no campo da saúde. Os resumos dos trabalhos identificados revelaram que aqueles que se 

desenvolveram no campo da educação dizem respeito à pesquisas com relação à política do 

Programa Bolsa Família, em sua maioria. 

Já o termo “alunos residentes” resultou em 29 trabalhos publicados, sendo 03 teses e 

26 dissertações. Esse termo apresentou apenas uma pesquisa desenvolvida a partir dos CIEPs, 

sendo as demais sobre “alunos residentes” em outras instituições. 

Outros termos foram pesquisados com o intuito de se ter uma referência sobre as 

pesquisas e publicações que abordam temáticas diretamente ligadas aos CIEPs, conforme se 

pode verificar na tabela 1. 

 

Tabela 1:Temas Publicados 

Tema Total Teses Dissertações 
CIEP 143 12 131 
Família Social 14 02 12 
Alunos Residentes 0 0 0 
Mais Educação 423 65 358 
Programa Mais Educação 365 53 312 
Educação Integral 959 141 817 
Educação Integral e CIEP 15 05 10 
Educação Integral e Mais Educação 275 34 241 
Educação Integral e Programa Mais Educação 255 32 223 
CIEP e Programa Mais Educação 06 01 05 
Alunos Residentes e CIEP 0 0 0 
CIEP e Família Social 0 0 0 
Família Social e Alunos Residentes 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados disponíveis no portal de Teses e Dissertações Capes – Ano de 
referência: 2019 

 

Observando-se então a tabela é possível perceber que, embora os CIEPs sejam 

identificados como uma política pública avançada para sua época (MATOS, 2017), a mesma 

não foi estudada profundamente. Esta observação pode ser confirmada ao compararmos 

outros termos pesquisados. Seria necessária uma investigação mais minuciosa para identificar 

os motivos de os “CIEPs” (143 trabalhos de pesquisa) não serem um objeto de pesquisa tão 

“relevante” quanto o “Programa Mais Educação” (365 trabalhos de pesquisa)  ou a própria 

política de “Educação Integral” (957 trabalhos de pesquisa). Uma estratégia utilizada na 

elucidação dessa informação foi a busca agregada de termos e mesmo assim a junção dos 
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termos “CIEP” e “Educação Integral” geraram um resultado de apenas 15 trabalhos 

desenvolvidos, o que revela ainda haver um campo disponível para investigações. 

 

Tabela 2:Temas Publicados por recorte temporal 

Tema 1988-1989 1990-2006 2007-2018 
CIEP 3 35 105 
Família Social* 0 01 15 
Alunos Residentes 0 03 26 
Mais Educação 0 06 418 
Programa Mais Educação 0 0 364 
Educação Integral 0 64 887 
Educação Integral e CIEP 0 0 15 
Educação Integral e Mais Educação 0 0 274 
Educação Integral e Programa Mais Educação 0 0 254 
CIEP e Programa Mais Educação 0 0 6 
Alunos Residentes e CIEP 0 0 0 
CIEP e Família Social 0 0 0 
Família Social e Alunos Residentes 0 0 0 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados disponíveis no portal de Teses e Dissertações Capes – Ano de 
referência: 2019 

 

 A tabela 2 permite perceber a quantidade de produções por períodos. Optou-se 

por três recortes temporais específicos, levando-se em conta períodos em que as Políticas 

Públicas em educação sofreram fortes mudanças. O primeiro recorte compreende os anos de 

1988, período em que se identificou o primeiro trabalho com os temas propostos nessa 

pesquisa e que simultaneamente se promulgava a Constituição Federal pós-golpe de 1964. O 

segundo recorte leva em conta que em 1990 a Conferência Mundial de Educação para Todos 

que ocorreu em Jomtien (Tailândia) lança novos marcos para a educação mundial, em 

especial para as populações mais pobres dos países em desenvolvimento e o Brasil em 1993 

promulga a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394/1996), alinhada às 

propostas lançadas na Declaração Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 

1990). Este recorte se estende até o ano de 2006. 

O terceiro recorte leva em conta como marco o ano de 2007, ano em que o Governo 

Federal implementa o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e no dia 24 de abril do 

mesmo ano promulga o Decreto nº 6.094, dispondo sobre o Plano de Metas Compromisso 

Todos Pela Educação, onde nas diretrizes nº VII descreve como proposta “ampliar as 

possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da escola para além da 

jornada regular;” e  XXIV “integrar os programas da área da educação com os de outras áreas 

como saúde, esporte, assistência social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento da 
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identidade do educando com sua escola;” (BRASI in, SAVIANI, 2009, p. 54). Esse recorte se 

estendeu até o ano de 2018. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Embora os CIEPs sejam uma referência importante na perspectiva de uma educação 

integral para crianças pobres no Rio de Janeiro, não podemos dizer que se tratasse da 

primeira. Em artigo publicado por Irma Rizzini e Maria Zélia Maia de Souza (2009), 

intitulado “Uma “casa de educação”: O “ensino integral” no Asilo de Meninos Desvalidos 

(1875-1894), as autoras registram que ainda no período do século XIX a então capital do 

império abrigava instituições de ensino públicas e privadas destinadas a educação integral de 

crianças pobres 

O decreto que criou o Asilo, sob o ministério de João Alfredo Corrêa de Oliveira, 
determinou a instalação, no Município da Corte, de dez escolas públicas primárias, 
do primeiro grau. A 10ª estava destinada a “servir de Casa de Asilo para os meninos 
que se acharem nas circunstâncias declaradas no primeiro dos ditos artigos e regido 
pelo regulamento especial que o Governo Imperial expedirá”. [...] um asilo criado a 
partir de uma política educacional, mas que esteve intimamente relacionada com a 
assistência à criança pobre (RIZZINI e SOUZA, 2009, p. 64, grifo no original)  

As autoras investigam, em parte, o interesse do Estado em ofertar esta modalidade de 

ensino, principalmente à crianças pobres e se não se trataria apenas de “uma política de 

controle de uma parcela da população que se queria ordeira” (ibidem, p. 66). Outro fato 

importante era a construção do currículo e da proposta educacional que previa uma formação 

científica com vistas formação do novo homem. Sendo assim, no regulamento do Asilo 

o plano de estudos surge alinhado às discussões reformadoras, com a inserção da 
cultura física (ginástica), da cultura científica (noções de Química e Física - 
integrantes do ensino primário de segundo grau) e da cultura artística (ensino do 
desenho aplicado às artes e ofícios, música vocal e instrumental), Geografia e 
História do Brasil, conforme sugerido por Rui Barbosa (1982), que advogava em 
defesa da inclusão de tais saberes nos currículos das escolas primárias. A 
incorporação da cultura física atendia à concepção higienista da importância da 
“ginástica” como um “agente de prevenção dos hábitos perigosos da infância” 
(Souza, 2000, p. 5) (Ibidem, p. 66, grifos no original). 

Ou seja, não eram apenas conteúdos curriculares, mas previa-se uma formação cultural 

e física. Para além disso, havia a formação para o trabalho por meio de oficinas, o que tornava 

o Asilo um espaço para “abrigar, instruir e profissionalizar os meninos “desvalidos” (Ibidem, 

p. 68). Porém, apesar de se desenvolver tal projeto em uma mesma instituição, o projeto não 

era uma “política pública” integrada e sim articulada, pois 
a escola estava vinculada à Inspetoria de Instrução Primária e Secundária do 
Município da Corte, e as funções do Asilo de abrigamento/moradia e formação para 
o trabalho (casa e oficina), à Inspetoria de Higiene e Assistência. Esses 
pertencimentos revelam a tensão entre o educacional e o assistencial no âmbito das 
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finalidades institucionais do Asilo, para o qual foram adotadas formas diferenciadas 
de ordenamento social (Ibidem, p. 68, grifo no original). 

Em parte o Asilo era mantido pela renda obtida nas oficinas, além do desenvolvimento 

das tarefas pelos próprios internos. Parte do pecúlio era revertido aos aprendizes “em nome da 

condução do aluno para o amor à indústria, ao trabalho e à economia doméstica, que tanto 

influe na economia pública” (Ibidem). Tantas especificidades não se restringiam apenas à 

formulação das políticas de implementação, mas também ao acesso, que já de início restringia 

a entrada das crianças escravizadas. Posteriormente se registrou outro limitador do acesso, 

pois apesar de ser uma política para crianças pobres, era necessário apadrinhamento  por meio 

de uma carta de solicitação encaminhada por pessoa “idônea”. Além de que o fato de ingresso 

à instituição não era garantia de sucesso ou ascensão social, pois as diferenças sociais 

mantinham os status em uma sociedade marcada pela desigualdade. 

Sendo assim, essa pesquisa, embora ainda não concluída, pôde dar conta de um 

mapeamento inicial, que demonstrou ainda haver um campo fértil para investigação sobre os 

Centros Integrados de Educação Pública. As parcas pesquisas identificadas sobre os CIEPs, 

em sua maioria, não investigam a Política Pública e sim, apenas se referenciam em seu espaço 

físico. Ainda não foi possível analisar integralmente as concepções políticas e ideológicas 

implícitas ao projeto, porém, as primeiras leituras já demonstram que as décadas de 1980 e 

1990 foram períodos de grande disputa nesses campos. O fim da ditadura militar, a 

redemocratização do país, as disputas político-partidárias, a crescente disputa pela 

participação dos movimentos populares na política nacional e no acesso às Políticas Públicas, 

principalmente de moradia e educação e o retorno dos sindicatos tornaram o Rio de Janeiro 

um espaço de grandes disputas. Nesse cenário os CIEPs se apresentam como um projeto 

cercado de polêmicas. 

Outro fato é o de que, embora seja uma Política Pública importante, os CIEPs não 

foram alvo de extensa pesquisa se comparado a outros temas que com ele podem ser 

relacionados. Ainda não foi possível identificar se houve interferência de organismos 

multilaterais similares aos que atualmente intervém nas políticas educacionais, restando um 

aprofundamento na pesquisa e a busca de referenciais complementares aos já utilizados. 

Os próximos passos serão encaminhados no interesse de ampliar a compreensão da 

participação social na construção do Plano Especial de Educação (PEE) e a partir de alguns 

trabalhos identificados até o presente momento, perceber que outros grupos sociais 

contribuíram para a efetivação dos CIEPs como uma Política Pública para as populações mais 

empobrecidas a partir do referenciamento social. 
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2012) 
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RESUMO 

 

Este artigo é parte da pesquisa desenvolvida no mestrado discute o processo de 

implementação do REUNI na UFU, a partir das perspectivas e ações da ADUFU-SS, 

procurando apreender as contradições presentes na sua implantação e analisar em que 

medida se constitui em um processo democrático. Perseguindo-se a trajetória da criação 

e expansão do ensino superior no Brasil, embora constituindo-se com demanda social 

importante, constata-se que o processo se apresenta sempre vinculado às exigências 

econômicas e aos interesses das classes dominantes. Buscou-se identificar a forma de 

atuação do sindicato no CONSUN, em relação ao REUNI (2007 – 2012), visto que os 

primeiros objetivos se atrelavam a compreender como o movimento docente refletiu 

sobre a implantação no REUNI na UFU: Quais as ações da reitoria? Como foi a votação 

do REUNI? Como a reitoria implementa essa discussão de implantação do REUNI? 

Procuramos por atas de reuniões da ADUFU-SS, manifestações e outros materiais que 

nos conduziram a esta análise. Parte da conclusão desta pesquisa é que o REUNI, à 

primeira vista, um projeto de expansão e interiorização do ensino superior, aspirado pela 

comunidade universitária e por toda a sociedade, se fundamentava em exigências 

internacionais que tinham (e ainda têm) em vista a preparação de força de trabalho para 

as necessidades do capital, papel não primordial das universidades, mas de escolas 

técnicas. Procuramos analisar o processo a que está submetido o professor universitário, 

que deve ser compreendido no contexto de transformações do mundo do trabalho, na 

globalização e na política de Educação Superior, num contexto de reforma neoliberal do 

Estado brasileiro. Apontando ao leitor uma possível intensificação do trabalho 

universitário via REUNI. Buscou-se, ainda, mostrar que as políticas públicas 

educacionais na Educação Superior são estabelecidas independentemente de discussões 

que esclareçam a prioridade e as necessidades de cada universidade e setor, gerando 

conflitos e desgastes entre os envolvidos. 

 

Palavras-chave: Sindicalismo. Trabalho. Educação Superior.  
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1Introdução - A educação superior no limiar do século XXl 

Estudar a história da educação brasileira, no período situado entre a última década do 

século XX e a primeira do século XXl exige um exercício de relacionamento entre 

questões nacionais e internacionais cujos interesses tem determinado a elaboração dos 

projetos e ações do setor. 

No contexto desses interesses e das necessidades sociais de equalização de 

oportunidades e superação de desigualdades, buscou-se atender às demandas de 

ampliação e interiorização deste nível de ensino a partir de consistentes projetos 

governamentais aparentemente bem-sucedidos. Pergunta-se: A que custo? Esse estudo 

procura traçar algum caminho para este entendimento. 

O trabalho sindical do ANDES-SN é um processo ininterrupto de organização de uma 

categoria rumo a novos desafios a serem enfrentados e que emergem como necessários 

para combater o projeto neoliberal implantado no País. Nessa direção, a 

representatividade do sindicato, ou seja, o seu significado social e político frente à 

categoria, pode suscitar inúmeros questionamentos sobre a sua importância e 

necessidade junto à base do movimento. 

Ao longo da história da Educação brasileira, ocorreram algumas reformas significativas, 

embora não tenham atingido as metas propostas em virtude, possivelmente, da falta de 

vontade política, da precariedade de recursos materiais e humanos, e, principalmente, 

pelo fato de a Educação no Brasil ter sido sempre secundarizada pelo governo. 

Entretanto, pode-se afirmar que o período localizado entre 1995 e 2012 apresentou as 

reformas mais profundas, quando ocorreu a implantação de políticas regulamentadoras 

da Educação, organizadas por meio de leis, decretos e resoluções. 

A década de 1980, conhecida como a década de Abertura Política ou Democratização 

do País, foi marcada pela necessidade de revisão de todas as estruturas político-sociais, 

incluindo as educacionais. Nesse momento, o surgimento de movimentos populares que 

emergem de modo autônomo, contestando a ordem estabelecida, era o que constituiu 

“Novo Sindicalismo”, e que pretendeu se manter independente do Estado e dos partidos 

políticos, que reivindicaram direitos sem trocar favores. Esses movimentos trouxeram 

uma “nova sociabilidade”, que politizava os espaços antes silenciados. Passado o foco 

de contestação ao Estado autoritário e seus aparelhos, chega-se à década de 1990 com a 

necessidade de criar políticas que permitissem o avanço democrático do país e que 

conduzissem o povo à participação social. 
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Entretanto, o agravo de crise de acumulação capitalista que tem seu ápice no 

final dos nãos oitenta direciona a perspectiva de política econômica para uma 

crise de Estado, focando o modelo de administração do Estado e de seus 

aparelhos. (LIMA, 2014, p. 150). 

 

Nessa direção, o início dos anos noventa é marcado pela adequação do plano econômico 

neoliberal, que se traduzirá em políticas educacionais “calcadas em um modelo de 

qualidade quantitativa” (LIMA, 2014), visando à eficiência, à eficácia mediante 

reformas que reestruturassem a Educação, seus modos de financiamento e gestão. A 

partir de 1995, com a chegada do governo FHC
1
, a reforma do Estado brasileiro toma 

vulto, tendo como ponto principal a privatização de empresas do setor produtivo, de tal 

modo que o Estado foi reduzido significativamente, no campo social, ao mesmo tempo 

que se amplia no capital especulativo, possibilitando-lhe maior eficiência. 

Em 2002, com Lula no governo, instala-se um arremedo do modelo que poderíamos 

caracterizar como “Estado de Bem-Estar Social”, modelo propunha retomar o 

crescimento da economia brasileira e a inserção de milhões de brasileiros no mercado 

consumidor, primando pelo pensamento Keynesiano, segundo o qual, emprego gera 

renda, renda permite o consumo, consequentemente, amplia a empregabilidade. Para 

Cardoso (2003), 

[...] a noção de empregabilidade só faz sentido como conceito explicativo da 

dinâmica do mercado de trabalho num mundo em que a origem, a matriz das 

hierarquias sociais que recortam as gradações do que é bom ou ruim, 

adequado ou não, é a empresa, o lugar da eficiência onde um ativo troca-se 

por recompensa (salário) segundo sua utilidade marginal. (CARDOSO, 2003, 

p. 100). 

 

No primeiro governo Lula, verifica-se a continuidade dos programas de reformas 

iniciadas por FHC na última década do século XX. Sob a direção de Fernando Haddad, 

busca-se a articulação dentro da Educação nacional entre planos, projetos, programas e 

ações. Nesse momento, o PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) constitui-se 

numa política de impacto da Educação brasileira, “tendo como foco central a gestão 

(qualidade e quantidade) da Educação Básica”. 

O paradigma da Educação Superior, entre as décadas de 1990 e 2010, traz em si os 

elementos presentes na Reforma do Estado brasileiro oriundos de 1995, quando a 

universidade pública passa a ocupar uma posição estratégica. Esse Estado tem como 

alvo o mercado e, assim sendo, as políticas públicas, fossem elas educacionais ou 

                                                             
1
 Fernando Henrique Cardoso foi Presidente da República Federativa do Brasil entre 1995 e 2003. Ele 

pertence ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).   
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sociais, seriam conduzidas para uma lógica do mercado. Eram políticas públicas que 

visavam amenizar as nuances da questão social, sem a preocupação de mudanças 

estruturais, como, por exemplo, agir contra a concentração de renda e de patrimônio. 

Uma das características deste novo paradigma que marca o PDE é a colocação das 

licenciaturas num segundo plano, ficando, em geral, centradas nos turnos noturnos e na 

Educação à distância, enquanto os bacharelados teriam a primazia nas ciências 

tecnológicas e de informação consideradas necessárias ao desenvolvimento econômico 

ou aumento da produção. 

Os vínculos que se constatam neste momento a política econômica brasileira, a inserção 

do Brasil na economia internacional, os ajustes estruturais e os acordos internacionais 

formaram o contexto no qual o país estabeleceu a Parceria Público-Privada em acordo 

com o FMI, podendo-se citar como exemplo o PROUNI
2
 e as diretrizes para a Educação 

tecnológica. Portanto, a política educacional em curso – que congrega interesses 

diferenciados, ou seja, fruto de uma sociedade em disputa cuja política educacional cuja 

política educacional – reflete os interesses da classe dominante. A Educação se 

desenvolve num espaço de conflito em que o Estado pode intercalar-se como mediador, 

justamente o que ocorre no capitalismo moderno. O Estado torna-se mediador desses 

conflitos, criando políticas que possam apaziguá-los. Isso fica evidente com a chegada 

do PT ao governo, cuja tendência foi a aproximação com o empresariado, o que 

proporcionou certo distanciamento de suas bases originárias. Possivelmente, este fato 

explica por que o MEC, na formulação do PDE, tenha entrado em diálogo com esse 

empresariado em lugar dos movimentos dos educadores e sindicais, por exemplo, a 

organização estudantil (UNE). O diálogo do MEC ocorreu por acordo com as entidades 

próximas ao governo, como a ANDIFES e a CUT, o que lhe permitiu estabelecer uma 

política nos rumos neoliberais e distanciando-se de suas origens. Portanto, a partir dos 

anos de 1990, os movimentos sociais começaram a perder sua potencialidade, tornando-

se, em muitas ocasiões, submissos às ações governamentais. 

As políticas do governo Lula da Silva (2003 – 2011), que deveriam representar os 

interesses da classe trabalhadora, não romperam com a concepção estrutural de 

Educação do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2003). Houve 

continuidade das medidas privatizantes e intensificação do processo de reformas, na 

                                                             
2 O PROUNI Programa Universidade para todos – Criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2004, 

destinado à distribuir bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior à alunos de baixa 

renda e sem diploma deste nível de ensino.     
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esfera de ensino superior. O Programa de expansão deste nível de ensino, no governo 

Lula da Silva (2003 – 2011), caracterizou-se por três ciclos: primeiro, Ciclo de 

Expansão para o interior (2004 – 2006); segundo, Ciclo de Expansão e sua 

Reestruturação (2008 – 2012) por meio do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI); terceiro, Ciclo de 

expansão (2009 – 2010), com ênfase nas universidades de interfaces internacionais. 

O Decreto n.º 6.096/2007 criou o Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) com o objetivo de garantir às Universidades Públicas 

condições de ampliar o acesso e a permanência dos cidadãos ao curso superior, manter a 

qualidade do ensino por meio de ações inovadoras, estabelecer a articulação entre níveis 

de ensino desde a Educação básica, aproveitando e otimizando recursos humanos, 

econômicos e estruturais das instituições federais de ensino superior. Entre outras ações, 

este programa integrou o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Governo 

Federal, a partir de 2007. 

A consumação desse modelo acontece com a implementação do REUNI nas 

Universidades Federais, o que fica claro quando propõe-se a estudar sua implantação 

nas universidades federais, as relações estabelecidas entre as cúpulas e as entidades de 

classe e o modo pelo qual se implantou. 

O REUNI, segundo o projeto do Ministério da Educação (MEC), criaria possibilidades 

de implementação de políticas públicas que contribuiriam para a redução das 

desigualdades sociais, ampliação da oferta de vagas no ensino superior, em especial, nos 

cursos noturnos, buscando formas de combate à evasão, contribuindo, assim, para 

alargar oportunidades, o que minimizaria as desigualdades. 

Visando atingir esse alvo, estabelecia como metas: conclusão de cursos presenciais de 

graduação, 90% da elevação gradual da relação aluno/professor – 18 alunos/1 professor, 

aumento em 20% das matrículas do curso superior, metas a serem alcançadas em cinco 

anos com acréscimo de 20% nas verbas para implementação do programa (BRASIL, 

2007b). 

Observe-se que este programa projetava uma revisão na estrutura acadêmica, revisão e 

reestruturação de curso, otimização no aproveitamento dos recursos humanos, 

readequação da infraestrutura universitária com limitação de verba. 

Sem negar os objetivos sociais, plenamente reconhecidos pelas entidades de classe, este 

programa aponta para a mercantilização da Educação que sobrecarrega o docente 
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(LEHER, 2004; LEHER; LOPES, 2008) e abre caminho para seu adoecimento físico-

psíquico (ALVES, 2011). 

Roberto Leher, no artigo Para silenciar os campi (2004, p. 869), defende que não basta 

mencionar decretos, medidas provisórias, “É preciso apreender as suas conexões com as 

grandes orientações das políticas governamentais”. 

A reestruturação produtiva do capital e a prática neoliberal, iniciada na década de 1990, 

tendem a alterar a atuação das entidades de classe, o que se pode observar no contexto 

nacional (ANDES), ou das universidades em particular (ADUFU). 

O governo de Fernando Collor de Mello (1990 – 1992), exigindo que o país passasse 

por mudanças significativas propostas pelo Consenso de Washington, ganhou 

continuidade com o governo posterior, isto é, Fernando Henrique Cardoso (1995 – 

2003). 

A política do governo FHC, plenamente sintonizada com o Consenso de 

Washington, aumentava ainda mais a subordinação do país aos interesses 

financeiros internacionais, em uma fase de maior mundialização do capital, 

desorganizando o padrão produtivos estruturado durante o período getulista. 

(ANTUNES, 2011, p. 140). 

Para maior clareza entre os pontos estabelecidos pelo Consenso de Washington, três 

deles devem ser destacados: redução dos gastos públicos, abertura comercial e 

econômica dos países, possibilitando maior investimento estrangeiro, e privatização 

com vendas de estatais. Questões que, aparentemente, nada têm a ver com a Educação, 

mas que exercem forte influência no que se refere ao desenvolvimento da economia e 

seus caminhos, financiamento da educação e de outros serviços públicos e sua 

privatização. 

A política privatizante e a reestruturação do capital tornam-se mais visíveis se tomarmos 

como dado, na década de 1990, a transferência de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro do setor produtivo estatal para o capital transnacional. Essa transferência 

reconfigura e internacionaliza mais o capitalismo no país. 

Nesse momento de internacionalização do capital, além de ver alterada a morfologia da 

classe trabalhadora, modifica-se, também, parte da classe burguesa. Antes desse 

processo de privatização, o setor produtivo do capital desempenhava um papel 

fundamental na industrialização do país. A partir daí esse capital estatal passa a ser 

absorvido pelo capital internacional por meio das políticas de privatizações. 

Todo esse processo trouxe consequências para a classe trabalhadora, movimento 

sindical e a esquerda brasileira. A redução do número de postos de trabalho na indústria, 
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a desregulamentação e a informalização das relações de trabalho, o aumento das formas 

de superexploração da força de trabalho caracterizam esse tempo de mudança na 

estrutura do capitalismo. Em síntese, para Ricardo Antunes, a financeirização e o 

avanço tecnocientífico, que encurtam e mudam a “morfologia” da classe trabalhadora, 

trouxeram alterações na luta de classe. 

Ainda, conforme Antunes (2011): 

O movimento sindical brasileiro, que surgiu fora dos marcos da social-

democracia sindical, tornava-se, pouco a pouco, uma espécie de cópia tardia 

daquela tendência sindical. Começava, então, a desmoronar o “novo 

sindicalismo”, que agora parecia envelhecer precocemente. A política de 

“convênios”, “apoios financeiros” e “parcerias” com a social-democracia 

sindical, especialmente europeia, levada ao cabo por mais de uma década de 

forma intensa, acabou por contaminar, nesse quadro de mudanças profundas, 

o sindicalismo de classe no Brasil. Este, desprovido de um perfil político e 

ideológico de classe, pouco a pouco se sociodemocratizou, em um contexto, 

vale lembrar, de neoliberalização da própria social-democracia sindical. Tal 

processo metamorfaseou a CUT, criada com uma proposta independente e de 

claros contornos classistas, em uma central sindical cada vez mais 

burocratizada, institucionalizada e negocial. (ANTUNES, 2011, p. 142). 

Segundo Antunes (2011), o movimento sindical brasileiro, em princípio, surgiu para 

defender os interesses da classe trabalhadora. Porém, com o passar do tempo, esse 

movimento tendeu aos marcos da social-democracia. O governo passou a fazer parcerias 

com a iniciativa privada para atender às necessidades sociais, sem mudar a estrutura do 

capitalismo. 

Dessa forma, o “novo sindicalismo”, surgido no Brasil no final dos anos 1970, que 

primava pelo desatrelamento com o Estado, começa a desmoronar. O sindicalismo de 

classe no Brasil, sem caráter político e ideológico, aos poucos, se sociodemocratizava 

em função do processo de “neoliberalização da própria social-democracia sindical”. 

Diante deste panorama, o sindicato tende a ser uma entidade negociadora, o que gera 

um enfraquecimento, segundo Antunes (2011). 

Esse processo transformou não só a ação dos sindicatos como também da Central Única 

dos Trabalhadores (CUT), que, na sua origem, tinha uma proposta independente e 

classista, vai gradativamente se burocratizando e se tornando como outros sindicatos 

uma instituição negocial, uma vez que se atrela ao governo em momentos decisivos. 

Pode-se afirmar que a precarização do trabalho docente está intimamente relacionada 

com esse processo que influência de modo marcante as políticas públicas praticadas 

pelos governos brasileiros, melhor dizendo, a partir da década de 1990. 
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Políticas têm se pautado por interesses estabelecidos em outras instâncias, as quais 

ditam os rumos da estruturação, do financiamento do ensino, bem como na instituição 

de metas a serem atingidas, mas nem sempre criam condições mínimas para que sejam 

atingidas. 

Uma vez que a vida profissional do docente universitário seja regida por leis produzidas 

por políticos, quase sempre, alheios às necessidades destes docentes e que visam atender 

a interesses meramente econômicos e partidários, faz-se necessário situá-la em um 

contexto político social e entender até onde e como os sindicatos, como seus defensores, 

podem agir para mudar a realidade. 

 

1-1 Objetivos 

 Compreender, a partir das perspectivas e ações da ADUFU-SS, a aprovação do REUNI 

na UFU, procurando apreender as contradições presentes no processo de implementação 

do programa (2007/2012) e analisar em que medida se constitui num processo 

democrático. Que motivações internas e externas teriam conduzido o governo brasileiro 

a elaborar um PDE e, dentro dele o REUNI que preconizava, não só a expansão deste 

nível de ensino, mas também sua interiorização? 

 

2 Referencial Teórico - O REUNI: no contexto da perspectiva de intensificação 

do trabalho universitário 

Levando em conta as constatações acima, pode-se compreender, pelo menos em parte, 

os efeitos da implantação do REUNI para a vida acadêmica. 

Nas universidades, o que prevalece é o modelo de administração eficiente 

capaz de gerar seus próprios recursos estabelecendo nexos cada vez mais 

profundos com o mercado e com a corrida tecnológica. A eficácia de 

desempenho é medida em termos de sucessos estatísticos, de capitais, de 

produtividade e visibilidade, todos conversíveis em valores de marketing para 

atrair novas parcerias, dotações e investimentos [...]. (Esse novo quadro) 

acumplicia todos nesse novo espírito de racionalidade gerencial. O professor 

ideal agora é um híbrido de cientista e corretor de valores. Grande parte de 

seu tempo deve ser dedicado a preencher relatórios, alimentar estatísticas, 

levantar verbas e promover visibilidade para si e seu departamento. O 

campus vai se configurando num imenso pregão. O gerenciamento de meio 

acabou-se tornando fim na universidade. A ideia é que todos se empenhem, 

no limite de suas forças, para que também compartilhemos do inexorável 

destino manifesto. (SEVCENKO apud IGUTI, 2002, p. 92-93). 

A reflexão de Sevcenko retrata de modo claro o processo de crescente mercantilização 

do ensino superior no Brasil, aproximando, de modo significativo, a universidade da 

lógica do mercado. É um processo que se materializa, sobretudo, na intensificação do 

trabalho docente, seja por meio de multiplicação de tarefas ou de um sistema de 
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competição que atinge não só os docentes da pós-graduação, impondo-lhes uma 

produtividade incompatível com os objetivos do trabalho acadêmico. 

O ensino é acrescido de tarefas burocráticas como, preencher relatórios, alimentar 

estatísticas, levantar verbas, promover visibilidade para si. O cumprimento de múltiplas 

tarefas acarreta dispêndio de energia física, intelectual e emocional, contribuindo para 

seu adoecimento físico-psíquico, uma vez que o docente não entra no esquema por 

opção, mas por pressão exercida pelo modelo que lhe é constrangido. Modelo que se 

enquadra no capitalismo contemporâneo, no qual o trabalho é avaliado em termos 

quantitativos. 

Assim, embora os contratos estabeleçam jornadas, por exemplo, de 40 horas semanais, a 

atividade docente se estende por suas horas que seriam de descanso, lazer e feriados, 

com o agravante de que essas horas não lhes são oficialmente computadas. Extingue-se, 

portanto, a barreira entre o mundo profissional e o mundo pessoal, ou da vida privada. 

Ainda segundo Sevcenko, o estabelecimento de uma racionalidade gerencial, copiada do 

modelo de gestão capitalista, tem o objetivo de produzir mais com menor custo e se 

funda nos critérios da competitividade e produtividade, valorização dos resultados e no 

controle do trabalho do professor, adequado a universidade à lógica do mercado. 

Considere-se, ainda, a questão da competitividade e das atividades com remuneração 

extra. Trata-se da participação em cursos conveniados ou autofinanciados por empresas 

privadas ou programas financiados pelo governo federal sobre a forma de bolsas. 

Atividades que, embora remuneradas, sobrecarregam e, para além desta remuneração, 

existem a competição interna e a profissional que exigem a participação do docente. 

Quanto aos docentes pesquisadores, a adesão obriga-os a participar de bancas, orientar 

alunos no período de férias, concentrar-se na produção de publicações, que se tornam 

fundamentais ao seu currículo, mas, sem dúvida, limitam sua autonomia e intensificam 

seu trabalho. Ou produz, ou não se mantêm na pós-graduação (algo que se torna 

paradoxal, porém age como um mecanismo de pressão sobre os mesmos). 

Chauí (1981) considera que o maior problema deste discurso é a interiorização de 

regras, assumindo-as como legitimadoras de um projeto de vida. O trabalho docente 

passa a ser valorizado pela sua produtividade, medido em quantidades, não pelo seu 
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significado social. Daí a supervalorização do produtivismo, da publicação em 

detrimento do ensino, que acaba sendo considerada como trabalho menor. 

Nesse esquema capitalista de produtivismo, coloca-se o REUNI que, de acordo com o 

governo federal, promoveu a expansão das universidades federais que a ele aderiram, 

diversificando os cursos, promovendo a interiorização da universidade, ampliando o 

número de vagas nesses cursos já existentes, otimizando o uso das estruturas, bem como 

o aproveitamento de pessoal sem novas contratações. Além disso, passou a estabelecer o 

aumento da relação número de alunos/professor (ANDES-SN, 2007). 

Em suma, ao visualizar a universidade brasileira contemporânea, devemos ter em mente 

o fato de que seu funcionamento, financiamento e condições sociais estão enquadrados 

na lógica que regula o funcionamento do mundo globalizado, regido pelo ideal do 

neoliberalismo. 

Dentro dessa lógica de mercado, a universidade deverá formar sujeitos consumidores, 

como sempre se preconizou, mas, principalmente, atender às demandas de qualificação 

necessárias ao mercado de trabalho, à competição e ao processo produtivo. 

Organismos internacionais, como a CEPAL, UNESCO, Banco Mundial, MERCOSUL, 

reconhecem a Educação em todos os níveis, sobretudo no superior, como ferramenta 

central para o desenvolvimento econômico dentro de seus propósitos (MACEDO, 2017, 

p. 30). 

Circunstâncias novas, porém, redefinem o rumo do trabalho acadêmico, condições de 

trabalho docente, as quais se pautam pela regulação, fruto da compreensão do ensino 

superior como serviço e não como bem público e direito. São condições que impactam a 

atividade docente, retirando do profissional a autonomia, submetendo-o a avaliações 

estandartizadas e, neste processo, estabelecendo o que é o professor de mercado. 

Deve-se lembrar que a universidade ruma por esse caminho a partir da década de 1990, 

em especial, no governo de FHC, e ele se justifica por se ter o ensino superior como 

responsável por pesquisas e inovações técnicas que respondem à evolução de mercado 

(MACEDO, 2017, p.31). 

Portanto, o processo a que está submetido o professor universitário deve ser 

compreendido no contexto de transformações do mundo do trabalho, no mundo 
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globalizado e, como consequência, das mudanças ocorridas na política de Educação 

Superior, num contexto de reforma neoliberal do Estado brasileiro. 

Nessas condições, veem-se reduzidos o tempo e o espaço do pensamento crítico sobre a 

universidade pública, a sua função social e dos docentes. A falta de condições 

adequadas para o trabalho e a sua intensificação se enquadram no processo de 

mercantilização da Educação em seu todo. 

Pesquisas demonstram não haver uma verdadeira reação dos envolvidos, pois parte 

deles não percebe criticamente a situação
3
. Sem questionarem sequer o processo de 

intensificação do trabalho decorrente das exigências do capital, muitos consideram tal 

fenômeno como inerente ao próprio trabalho docente. Outros, mas poucos, porém, 

colocam a questão na ordem da política nacional e seu condicionamento a interesses 

internacionais, apresentando resistência ao esquema e demonstrando seus aspectos 

negativos. Essa análise, permite-nos inferir que a adesão consciente ou não a tal 

situação decorre das condições objetivas em que se insere a universidade pública 

brasileira, que se encaminha neste processo de mercantilização e privatização da 

formação e do conhecimento produzido. Por outro lado, resistência ou aceitação como 

respostas ao processo estão articuladas com o projeto de universidade que defendem 

(GUIMARÃES; CHAVES, 2015). Assim,  

está sendo atribuído um outro papel à universidade, que não lhe corresponde 

em outras partes do mundo, qual seja, ser instrumento de profissionalização 

aligeirada, em cursos de mais curta duração, sem ambiente de pesquisa 

verdadeiramente acadêmico, constituindo-se na universidade de ensino (?!) 

(Cad. ANDES, 2007, p. 17, grifo do autor). 

Esse questionamento feito pelo ANDES-SN alerta sobre a concepção de universidade 

(ensino versus pesquisa) e as possibilidades de intensificação do trabalho universitário 

contidas no programa REUNI, que podem trazer consequências negativas para a 

Educação Superior. Por exemplo, na visão do ANDES-SN, “o banco de professores-

equivalente (Portarias Interministeriais n.º 22/07 e n.º 224/07) traduz muito bem o 

                                                             
3
 Analisando a questão da intensificação do trabalho docente nas universidades federais do Sudeste do 

Brasil, Sguissardi e Silva Jr. (2009) mostram que professores têm diferentes reações diante do fato, 

embora reconheçam o excesso de trabalho e afirmam: ”Antes preferem avaliar a situação  de muitos 

professores – pesquisadores e de unidades acadêmicas como realização de uma “potência adormecida”, 

subutilizada” (SGUISSARDI; SILVA JR., 2009, p. 187), de acordo com a pesquisa de (GUIMARÃES; 

CHAVES, 2015, p. 571). Demonstram os que assim afirmam, não só o conformismo diante das 

exigências do Estado, como verdadeira falta de compreensão e de reconhecimento da importância do 

trabalho de pesquisa e da forma pela qual ela se desenvolve. 
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desmonte da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (ANDES-SN, 2007, 

p.23). 

Políticas públicas na Educação Superior 

Esse tópico propõe relacionar a política educacional com a precarização do trabalho 

docente. As políticas públicas de Educação e saúde marcam esta precarização, uma vez 

que as primeiras estabelecem diretrizes educacionais. Estas políticas definem mudanças 

que geram diferentes tipos de carreiras para os docentes na mesma instituição, 

originando conflitos. Tais conflitos marcam o processo saúde-doença do professor 

universitário, daí, a necessidade de relacioná-los com as políticas de saúde. 

A vida profissional do docente universitário, como a de todo servidor público, é regida 

por leis produzidas por políticos, quase sempre, alheios às necessidades da classe e que 

visam atender a interesses extremamente políticos, econômicos, assim, faz-se necessário 

situar este docente em um contexto político-social. Tomando-se por base a década de 

1990, as leis produzidas, a partir de então, devem ser compreendidas e contextualizadas 

no processo sociopolítico de mudança para a contemporaneidade, pelo qual o Estado 

brasileiro reduz sua responsabilidade na manutenção da Educação pública superior, 

alargando as fronteiras do setor privado. Portanto, políticas públicas educacionais e de 

saúde e as leis que as regem devem ser entendidas no contexto da globalização da 

economia e da evolução tecnológica, que mudaram o processo do trabalho docente. “Ao 

minimizar sua atuação, o Estado reduz ou desmonta políticas sociais de proteção; e isso 

se reflete diretamente na gestão das universidades” (MACEDO, 2017, p. 29). 

Na base de tais mudanças, estão os acontecimentos da década de 1970, quando o 

capitalismo passa por crise que produz a ascensão do neoliberalismo, e os países em 

desenvolvimento, por exigência do Banco Mundial, “situam a Educação como estratégia 

para a competitividade e a ascensão do país na esfera mundial” (MACEDO, 2017, p. 

30). 

Essa definição percorre a criação de políticas educacionais no Brasil, tendo seu auge na 

década de 1990, mais especificamente, nos governos de Fernando Henrique Cardoso, 

com a produção de leis que engendraram interesses internacionais, estabelecendo 

mudanças nos padrões de intervenção do Estado nas formas de gestão. 



3628 

Quanto às leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)
4
 e a n.º 9.192/95

5
, 

a primeira mudou o método de escolha dos dirigentes das Universidades Federais, 

conduzindo à flexibilização e à descentralização de suas competências, regulamentando 

órgãos normativos, para implementar o sistema nacional de avaliação; enquanto a 

segunda alterou o colégio eleitoral, permitindo que reitores e diretores fossem 

reconduzidos aos respectivos cargos, passíveis de serem ocupados por professores 

adjuntos e titulares. Pela lei n.º 9.131/95, instituiu-se o Conselho Nacional de Educação 

e a avaliação periódica nas instituições de ensino superior – o Provão. Pelo decreto 

2.026/96 define-se o procedimento de avaliação. 

O MEC, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), estabelece políticas de expansão, contenção de recursos do governo 

federal, avaliação de qualidade, ampliação de crédito com recursos estaduais e 

valorização da Educação à distância, mas é importante observar que os novos formatos 

de privatização do ensino superior não foram concretizados (MACEDO, 2017, p.30). 

As formas de avaliação vinculadas a outras políticas, as mudanças econômicas e de 

perspectivas sociais estabeleceram o fio condutor das políticas educacionais e indicaram 

a direção ideológica de gestão, bem como determinaram o direcionamento para as 

atividades de ensino. Tais fatos refletem a ação centralizadora da União, 

consequentemente, as normas de avaliação são frutos das determinações do MEC, sem 

prévia discussão com a comunidade acadêmica e com os sindicatos da categoria. Esses 

são processos que resultam em mudanças na gestão e na lógica do sistema, ou seja, na 

diversificação da  Educação Superior, impactando a cultura institucional. Por certo, 

a forma pela qual se estrutura a carreira docente pode produzir bem ou mal-estar ao 

longo da carreira deste docente e pode ser, também, responsável por seu adoecimento 

psíquico (FORATTINI, 2017). 

Em anos mais recentes, a lei 12.772/2012 dispõe sobre a estruturação do plano de 

carreira do magistério federal, sendo que a portaria 554 de 20/12/2013 regulamenta a 

progressão, levando em conta o desempenho acadêmico no ensino, produção intelectual, 

esta avaliada pela CAPES e CNPQ, bem como a produção artística, técnica e cultural 

sob a forma de publicação ou outras apresentações levando em conta, ainda, a pesquisa, 

                                                             
4 Lei 9.394 (LDBEN). Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 10 

jan. 2018. 
5
 Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9192.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9192.htm
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extensão e participação na gestão de órgãos federais, assessoria, chefias de 

departamentos, assistência e outras atividades, entre elas, a participação em banca 

examinadora. O neoliberalismo penetra a carreira de professor de modo que seu vínculo 

e desenvolvimento na carreira se associa à sua produtividade. O Banco Mundial, 

segundo Dourado (2002, p. 240): 

Privatização desse nível de ensino, sobretudo em países como o Brasil, que 

não conseguiram estabelecer políticas de expansão das oportunidades 

educacionais pautadas pela garantia de acesso ao ensino fundamental [...]; 

Estímulo à implementação de novas formas de regulação e gestão das 

instituições estatais [...]; 

Aplicação de recursos públicos nas instituições privadas; 

Eliminação de gastos com políticas compensatórias (moradia e alimentação); 

Diversificação do ensino superior por meio do incremento à expansão do 

número de instituições não universitárias. (DOURADO, 2002, p.240). 

  

Para perscrutar a submissão a essas orientações, trazemos ao debate o programa de 

reestruturação e expansão das universidades federais - REUNI – para que possamos 

perceber como ele se coaduna com tais exigências. 

Reestruturação de curso para melhor atender às exigências do momento histórico, 

expansão do número de vagas, democratização de sua ocupação, bem como ações 

preventivas contra a evasão são demandas que se fizeram presentes nos debates sobre a 

Universidade, principalmente, a partir da última década do século vinte, porém pode-se 

considerar que o REUNI representou a ação governamental que sintetizou e concretizou 

o projeto de atendimento de tais demandas. Considerando que este é um Programa a ser 

operacionalizado numa Universidade democrática em que há interesses e posições 

diferentes, o amplo debate, o que é e como implementá-lo seria indispensável. Por outro 

lado, o preparo das estruturas, bem como a certeza de um financiamento que propiciasse 

sua plena realização junto ao estabelecimento de regras que não permitissem a 

superexploração do trabalho docente sem prejuízo à sua saúde física e mental, por certo, 

garantiria maior aceitação por parte dos envolvidos e preveniriam problemas futuros. 

3 Procedimentos metodológicos 

Priorizou-se analisar a ata da reunião do CONSUN mas à medida que se lia esse 

documento outras fontes foram necessárias para apreender o movimento histórico do 

momento. Não foram poucas as dificuldades encontradas na procura dessa 
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documentação pelo fato do arquivo da ADUFU-SS encontrar-se em fase de 

organização. Os informativos da imprensa ADUFU-SS e ANDES-SN nem sempre 

estavam disponibilizados on-line. Também foram enviados pedidos às Unidades 

Acadêmicas responsáveis pelos 17 novos cursos para analisar como elas refletiram e se 

posicionaram em relação ao REUNI. Poucas foram as Unidades Acadêmicas que 

enviaram as atas. Algumas páginas da web sobre a UFU não estão funcionando. 

4 Resultados 

A implementação do programa por meio de decreto e sem a participação dos 

verdadeiramente interessados e envolvidos em questões educacionais. 

Tudo indica que a resistência se ancora no fato de o governo não respeitar a autonomia 

universitária e de elaborar um programa que estaria afeito a atender, para além dos 

interesses educacionais, os interesses econômicos demandados pelo momento histórico. 

5 Considerações finais 

O presente trabalho teve como objetivo último compreender a aprovação do REUNI na 

UFU, procurando apreender as contradições presentes no processo de implantação do 

Programa, período de 2007-2012, a partir das perspectivas e ações do sindicato dos 

docentes, ADUFU-SS, e até que ponto se constituiu um processo democrático. 

O REUNI, à primeira vista, um projeto de expansão e interiorização do ensino superior, 

aspirado pela comunidade universitária e por toda a sociedade, se fundamentava em 

exigências internacionais que tinham (e ainda têm) em vista a preparação de força de 

trabalho para as necessidades do capital, papel não primordial das universidades, mas de 

escolas técnicas. 

Constatada a contradição entre a aspirada expansão e o fundamento do programa, 

explicam-se as posições tão diferenciadas dos diferentes elementos da comunidade 

universitária e o processo atropelado de discussão e convencimentos, bem como as 

tentativas nada democráticas de conduzir a aprovação. 
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Resumo 

O presente trabalho vincula-se ao GT-7pois tem como objeto o Plano Nacional de Educação e 

a articulação entre os entes federativos por meio da construção dos Planos Municipais de 

Educação. O trabalho objetivou produzir o inventário das normativas relacionadas a políticas 

educacionais publicadas em Diário Oficial de um município do interior paulista, entre 2014 e 

2017, analisando os dispositivos legais adotados pela administração após a promulgação do 

Plano Municipal de Educação. Trata-se de uma pesquisa documental, com aporte 

bibliográfico, realizada como trabalho de conclusão de curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar), na qual foram selecionadas das 478 publicações do período 

as leis, decretos, resoluções e portarias direcionadas a educação no Município. 

Preponderantemente, as publicações indicaram concepção gerencial nas ações administrativas 

adotadas e o avanço do terceiro setor, 91% das leis publicadas relacionadas a subvenção e 

fomento, assim como 52,6% dos decretos e, dentre as portarias, 46% relacionavam a atos 

discricionários do Executivo, em sua maior parte referentes a rotatividade de cargos de gestão 

nas unidades escolares. As análises foram realizadas partindo das contribuições de Saviani 

(2016; 2018) acerca das políticas públicas educacionais e [a falta de um] Sistema Nacional de 

Educação; Peroni (2003; 2016) sobre as reformas e as relações entre o público e o privado nas 

políticas educacionais; Mascaro (2013) e a relação entre Estado e forma política, incluindo o 

papel das leis enquanto elemento de reprodução da sociabilidade capitalista. Nesse sentido, 

identificou-se no conjunto normativo analisado, o qual aponta atos administrativos que se 

corporificam nas práticas reais do Sistema Municipal, a ausência de uma condução orientada 

e intencional no sentido da constituição de política pública de caráter estatal e de consolidação 

das metas previstas no PME. Evidenciaram-se assim as contradições entre direitos sociais 

assinalados no PME e administração gerencial no arcabouço legislativo, o que interpõe 

desafios cada vez maiores à escola pública, laica e gratuita e a necessidade de organização dos 

trabalhadores da educação. 

Palavras-chave: Planejamento e gestão. Diário Oficial. Política implementada. 

 

1 Introdução 

A participação em conselhos municipais relacionados à educação e controle e 

acompanhamento social em um município de médio porte
3
, a partir de 2016, enquanto 

professora de Educação Básica da rede municipal e estudante do curso de Pedagogia, trouxe 

um conjunto de inquietações sobre a construção e implementação das políticas públicas. 

                                                           
1
 Mestranda, UFSCAR, email. flavinhag4@gmail.com 

2
 Profª Doutora, UFSCAR, email. mc.bezerra12@gmail.com 

3
 De acordo com dados do IBGE, município cuja população está entre 100.001 e 500.000 habitantes. 
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Evidenciava-se que as políticas públicas educacionais e atos administrativos que as 

envolviam, inclusive com participação do Conselho Municipal de Educação (CME), traziam 

impactos para a atuação do professorado, alienado do processo de construção e decisão.  

 Entre as políticas educacionais, tomamos como objeto de estudo o Plano Nacional de 

Educação, que fixa as metas e estratégias para Educação no decênio de 2014 a 2024. Em seu 

artigo 8º, o plano prevê a elaboração de planos estaduais e municipais convergentes com as 

diretrizes, metas e estratégias do PNE, articulando-as às especificidades locais, o que 

implicaria a sua elaboração ou a adequação dos vigentes pelos entes federados (BRASIL, 

2014). A elaboração do PNE, conforme ressalta Saviani (2018), contou com a participação 

mais protagonista de educadores por meio das Conferências Nacionais de Educação 

(CONAE), precedidas pelas conferências municipais e estaduais.  

 No caso do município analisado, o Plano Municipal de Educação (PME) havia sido 

promulgado em 09 de dezembro de 2013, após amplo debate com a sociedade. Dada 

exigência do PNE, a referida Lei Municipal passou por adequações no âmbito do CME e, 

posteriormente sofreu alterações na Câmara Municipal, de modo que o PME foi atualizado 

pela Lei Municipal 17.492/2015. Em seu artigo 3º, o PME, desde sua primeira versão, estipula 

a exigência de regulamentação por lei específica a cada uma das metas, apresentadas como 

anexo a lei. 

 Em pesquisa documental realizada como trabalho de conclusão de curso de Pedagogia 

da Universidade Federal de São Carlos, buscamos inventariar a legislação publicada no Diário 

Oficial do município do interior paulista, tendo como recorte temporal os anos de 2014 a 

2017, com intuito de verificar as indicações de políticas públicas educacionais posteriores ao 

Plano Municipal de Educação, publicado em dezembro de 2013.  

  

1.1 Objetivos 

 O presente artigo traz como recorte a apresentação das leis municipais após a 

promulgação do PME encontradas ao longo da pesquisa documental. Para tal, identificamos, 

selecionamos e classificamos a legislação publicada no período, e buscaremos, nesse texto, 

discutir a predominância dos dados encontrados enquanto políticas de colaboração e fomento, 

identificando-as como estratégia da administração gerencial das políticas educacionais 

adotadas em contraposição a indicações de caráter público-estatal presentes nas metas do 

PME. 

  

2 Referencial Teórico 
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As políticas públicas não são isoladas, mas contextualizam-se no modelo de Estado 

vigente ou almejado. Saviani (2008) define política educacional enquanto “decisões que o 

Poder Público, isto é, o Estado, toma em relação à educação” (p.7). E o Estado Moderno, 

conforme apontam Mascaro (2013) e Dallari (1998), se configura pela adoção da forma 

jurídica, assim como se orienta e traduz por conjunto de aspectos ideológicos, políticos e de 

projeto de sociedade, que nascem do liberalismo e da ascensão do capitalismo. 

O momento atual de desenvolvimento do Capital passou pelo processo de 

mundialização da economia e transcende sua internacionalização, sendo marcado pelo 

predomínio do capital financeiro e a centralização do investimento estrangeiro direto. Silva 

Junior (2016) destaca a influência dos investimentos externos, que estabelecem uma relação 

por ele considerada orgânica entre econômico, político e cultural com a mundialização 

financeira. De acordo com ele,  “os investimentos vêm para ficar por tempos indefinidos nos 

países onde ocorreu o investimento, o que implica o receituário neoliberal consistente nesses 

países e rígido controle sobre a gestão monetária da praça destino” (SILVA JUNIOR, 2016, p. 

137-138).  Isso acarreta forte influência do âmbito econômico e exógeno no estabelecimento 

das políticas públicas.  

Para Mascaro (2013), a prevalência de interesses do Capital internacional na definição 

das políticas estatais não se faz superando o Estado de Direito, mas por meio desse Estado, o 

que se traduz na orientação não apenas da política econômica, como também no âmbito dos 

direitos sociais e na legislação erigida e/ou modificada. Saviani (2018) aponta que  o ideário 

neoliberal foi assumido pela elite econômica e política no Brasil e em outros países da 

América Latina.  

Sob o discurso de desqualificação da função pública do Estado e exaltação da 

eficiência dos setores privados e da racionalidade econômica pautada na eficiência e na ética 

mercadológica de análise do custo/benefício, se deu a reconfiguração da administração 

pública. O ideário neoliberal adotado no Brasil a partir de década de 1990 contradiz 

fundamentos sociais promulgados na Constituição de 1988 do Estado brasileiro. Porém é nele 

que se ancora modelo gerencial de administração pública, expresso na Emenda Constitucional 

n. 19/1998 (MAZZA, 2016), cuja ênfase passou a ser colaboração, eficiência, parceria e 

resultados.  

Por meio desse modelo de administração, passa a vigorar o princípio da 

subsidiariedade “pelo qual não se deve atribuir ao Estado senão as atividades de exercício 

inviável pela iniciativa privada” (MAZZA, 2016, p.57) e a concepção de Estado em rede, 

organizado por meio da participação, cidadania, gestão participativa, protagonismo, co-
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responsabilização dos destinatários das políticas públicas. Um dos aspectos centrais para esse 

processo é o princípio da descentralização
4
, seja para diferentes órgãos do governo, passando 

a responsabilidade a outro ente federado; seja para o setor que desenvolve a ação; ou sob o 

discurso da ‘responsabilidade social’, para o mercado (SCAFF; VIEGAS, 2016).  

 Segundo Saviani (2008; 2016), o pêndulo centralização/descentralização é um dos 

aspectos que envolve Educação no Brasil desde os primeiros intentos de sua organização, 

acarretando na descontinuidade das políticas, por meio da adoção constante de reformas. O 

autor também aponta, no tocante às políticas atuais, o envolvimento cada vez maior do 

mercado no processo de construção da política pública educacional, ditando não apenas o 

conteúdo quanto o ritmo da mesma.   

 De acordo com Scaff e Viegas (2016), a Constituição de 1988, ao reconhecer os 

municípios como entes federativos e distribuir as competências de cada ente federado no 

oferecimento dos níveis de ensino, torna-se potência legislativa no âmbito da 

descentralização. Contudo, esse processo de descentralização das responsabilidades na oferta 

educacional não é acompanhado de uma reorganização fiscal equitativa, nem no processo 

decisório pedagógico, centralizado por meio do currículo e da avaliação externa (PERONI, 

2003; SCAFF, VIEGAS, 2016). De acordo com os autores, se num movimento progressista 

da década de 1980, a descentralização era interpretada como possibilidade de maior controle 

social e participação ativa no processo decisório por meio da gestão democrática, a lógica 

conservadora e neoliberal dos governos da década de 1990 ressignificaram esse processo pela 

ordem gerencialista (SCAFF; VIEGAS, 2016). 

 Como a orientação da política educacional brasileira do século XXI não rompeu com  

a constituição societária, política e econômica do final do século anterior, as constantes 

reformas que envolvem a educação não se pautam na concepção de direito 

constitucionalmente expressa, mas de ferramenta para formação de sujeitos adequados às 

expectativas do mercado, tal qual recomendam o Banco Mundial (BM) e a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), conforme esclarecem Peroni (2003) e 

Silva e Pereira (2016). Entre essas orientações, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

assume em seu artigo 87 a necessidade e o estabelecimento de prazo para União encaminhar 

                                                           
4
 Peroni (2003) aponta como um aspecto fundamental da administração gerencial o princípio da 

descentralização. Além da redistribuição das competências entre as esferas federativas, com base no documento 

do Ipea “Subisídios para a reforma do Estado”, de 1994, a autora destaca as alternativas de descentralização em 

discussão naquele momento em que se desenhou a Reforma do Estado: A privatização no sentido estrito; a 

transferência da exploração, da administração pública para a administração privada de um setor público; a 

terceirização dos serviços de apoio à administração pública; a participação da população na gestão pública e o 

controle social pelo cidadão, das autoridades, instituições e organizações governamentais; e a descentralização 

(PERONI, 2003) 
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ao congresso um Plano Nacional de Educação “em sintonia com a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos” (BRASIL, 1996), fruto da Conferência de Jomtien, que tinha como um 

dos signatários o Banco Mundial. 

 Silva e Pereira (2016, p. 91) apontam três sustentáculos indispensáveis ao 

desenvolvimento do Capital em seus processos de reestruturação: “ideológico, econômico e 

político”. A educação é um dos pilares estratégicos na manutenção desses sustentáculos, seja 

na promoção de valores, seja na formação do trabalhador almejado nesse contexto de capital 

flexível, forjando as competências necessárias para “garantir mecanismos de coesão e 

adaptação social” (SILVA; PEREIRA, 2016, p.112). Assim, segundo as orientações do BM e 

da OCDE, a ênfase da política educacional deve compreender a Educação Básica, tomando 

como centrais a tecnologia, a alfabetização e o cálculo; o Ensino Médio estar atrelado à 

formação para o mercado de trabalho; os currículos se organizarem em torno das 

competências necessárias a essa formação; as avaliações externas produzirem índices de 

adequação a esse currículo e esses itens serem tomados como medida para valorização dos 

professores, por meio de práticas de bonificação por produtividade. 

 No Brasil, além das recomendações apontadas, o conjunto de reformas e a orientação 

gerencial da administração pública, a partir da década de 1990, amplia a presença do 

empresariado na definição das políticas educacionais. O Compromisso Todos Pela Educação, 

por exemplo, é um movimento formado por um conjunto de empresas liderado pela Fundação 

Itaú Social, Grupo Gerdau, Instituto Camargo Correa, Fundação Bradesco e parcerias com a 

Rede Globo, Fundação Ayrton Senna e apoio da Fundação Victor Civita, Instituto Paulo 

Montenegro entre outras empresas e fundações não governamentais e foi considerado um dos 

braços importantes na elaboração, controle e implementação do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (ARAUJO, 2012) e agora busca assumir protagonismo nos debates sobre o 

redesenho do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). Ou seja, na 

definição da política pública. Tal intervenção se dá por meio da terceira via, conforme define 

Peroni (2013), na qual há defesa do interesse e envolvimento empresarial para além do lucro, 

mas por uma cultura cívica. Soluções modeladas por dentro do capitalismo e para fortalecê-lo, 

sob o princípio da publicização nos termos da administração gerencial. 

 Nesse contexto, também o terceiro setor se legitimaria enquanto representação da 

sociedade civil, por meio das ONGs (Organizações Não Governamentais) e filantrópicas, que, 

por meio de ações empreendedoras, passam a ter mecanismos de financiamento do próprio 

Estado para oferta de determinados serviços públicos, sem, contudo, serem estatais ou do 

mercado, com as doações que recebem ou mesmo a origem que têm, sem assumirem-se 
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enquanto empresas (COUTINHO, 2008).  Afinada com a perspectiva neoliberal, a 

consequência é de que, com a oferta de “serviços” via terceiro setor, o “Estado deve ser um 

facilitador, como um habilitador, envolvido no custeio e na regulamentação dos serviços, mas 

não na sua prestação” (PERONI, 2013, p.240).  

 Há a reorientação da perspectiva do direito para as políticas focais, com a co-

responsabilização social e o princípio da participação. Estes são considerados aspectos de 

efetivação da democracia, a qual, para a terceira via: “está vinculada a uma moralidade cívica, 

que está associada a uma visão de sociedade sem o antagonismo de classes sociais ou 

correlação de forças políticas por diferentes projetos societários” (PERONI, 2013, p.242). 

Assim, negando a luta de classes, o terceiro setor avança nas lacunas de atuação do Estado, 

especialmente nas políticas sociais, por meio das parceiras público-privadas (PERONI, 2013). 

Os termos de institucionalização dessa prática por meio de um corpo legislativo são 

apresentados por Vizzotto, Corsetti e Pegorara Junior (2019). 

 Coutinho (2008) destaca essa entrada do 3º setor na captação de recursos na promoção 

de Educação aos mais pobres a Emenda Constitucional nº14/1996, que origina o FUNDEF, 

como instrumento a partir da Lei 9.424/1996. Mesmo substituído em 2007, pelo FUNDEB, 

Lei 11.494/2007, ainda se mantêm na política de constituição do fundo e angariação de 

recursos os serviços oferecidos por conveniadas, ONGs e filantrópicas, especialmente na 

Educação de crianças de 0 a 3 anos (creches) e na Educação Especial (BRASIL, 2007).   

  Podemos sintetizar como elementos privatizadores das políticas públicas educacionais  

realizadas pelos institutos, fundações e outras formas de organização, oriundas de empresas e 

a oferta dos serviços educacionais via terceiro setor. Peroni (2013) ainda identifica como 

formas descentralizadoras para o mercado programas governamentais que intensificam a 

responsabilização local numa perspectiva gerencial e as parcerias com iniciativa privada nos 

mais diversos setores educacionais, na oferta ou aprimoramento dos “insumos” da Educação. 

Também são destaques da autora o repasse de recursos públicos a instituições privadas e a 

renúncia de receitas, de modo que recursos que seriam impostos destinados à ação estatal 

passam a ser possibilidade de doação empresarial a tais organizações, institutos e fundações.  

 São esses elementos exógenos e focados na lógica de mercado e nos resultados a 

configurar as políticas educacionais no Brasil. Assim, não se constituiu um Sistema Nacional 

de Educação, tal qual coloca em proposição o PNE. Saviani (2016, p.32) propõe como 

descrição das políticas educacionais a condensação em quatro palavras “filantropia, 

fragmentação, protelação e descontinuidade”.  
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 À filantropia associa-se a desresponsabilização estatal, a descentralização no sentido 

do mercado, o que fortalece o crescimento do âmbito privado (empresarial e o terceiro setor) 

na construção das políticas e execução de serviços, esvaziando-se a perspectiva do direito 

social (PERONI, 2013; FRIGOTTO, 2011; SAVIANI, 2016).  À fragmentação associa-se a 

descontinuidade das políticas, embora se reiterem “as reformas que mudam aspectos do 

panorama educacional sem alterar nossa herança histórica que atribui caráter secundário à 

educação como direito universal e com igual qualidade” (FRIGOTTO, 2011, p.242).  

 À protelação associa-se a sucessiva extensão de prazos às metas que deveriam ter sido 

alcançadas, como a erradicação do analfabetismo, por meio da apresentação de novos planos 

ou políticas, que não concretizam os objetivos professados. Já a improvisação se manifesta 

justamente por essa necessidade de baixar normativas legais a cada novo ponto de discussão, 

sendo emendas constitucionais, leis, decretos ou portarias, o que constitui um amplo 

arcabouço legislativo, que muitas vezes se repete em pontos (SAVIANI, 2016). 

 O panorama atual é de que políticas convergentes com o Plano Nacional de Educação 

tendem a ser secundarizadas ou redirecionadas frente às exigências da economia. Os Planos 

Municipais de Educação, dimensão local para consecução de partes das metas, também 

passam a ser reorganizados, sendo objeto de monitoramento e adequação, conforme as 

orientações do Ministério da Educação (BRASIL, 2016) e as indicações da realidade local. A 

descontinuidade, conforme observara Saviani (2016) tende a se repetir.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

  

 Para produção do inventário de políticas públicas educacionais formalizadas após a 

promulgação do PME, foi realizada pesquisa documental, tomando como fonte primária os 

Diários Oficiais do município de janeiro de 2014 a dezembro de 2017. O Diário Oficial é um 

instrumento de comunicação dos atos oficiais da administração e é instituído em todas as 

unidades federativas devido ao princípio da publicidade na Administração Pública (MAZZA, 

2016). A opção pelo recorte temporal se deu devido à publicação do primeiro PME ser de 

2013 e a previsão de que ao menos a cada quatro anos os planos devem ser avaliados com a 

participação da sociedade civil.  
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 Nesse período, foram encontradas 478 publicações. Ao consultar os Diários, 

destacamos as leis, decretos, portarias e resoluções relacionadas a políticas educacionais
5
. A 

Tabela 1 apresenta o quantitativo de publicações encontradas. 

Tabela 1: Quantitativo de publicações relacionadas à área educacional 

       Fonte: GOMES, 2018, p.16.  

 

Partindo das ementas das publicações e, nos casos necessários, artigos das leis, 

decretos e resoluções que melhor explicitassem o assunto da publicação, passamos à 

organização pela incidência de temas que foram agrupados por categorias criadas. Esse 

agrupamento foi realizado visando a compreensão das transformações nas políticas 

educacionais adotadas em âmbito municipal e sua relação com a perspectiva de Estado, 

distribuição das responsabilidades federativas e a relação entre público e privado aí presentes. 

Partimos da compreensão de que as políticas públicas não se dão isoladas, mas em 

coerência a um projeto de Estado, sendo este inserido no conjunto das forças produtivas, em 

condições sociais e históricas concretas. Desse modo, tomamos como aporte bibliográfico a 

essa pesquisa documental concepções presentes no Estado neoliberal, a administração pública 

no Estado brasileiro e a organização das políticas públicas educacionais a partir da Emenda 

Constitucional n. 19/1998, que estabelece a orientação gerencialista. 

 

4 Resultados 

 Conforme apresentado anteriormente, nas 478 publicações de Diário Oficial do 

período, foram encontradas 280 leis referentes às políticas educacionais. Dentre essas leis, há 

ênfase das que orientam políticas de colaboração e fomento, conforme define Mazza (2016), 

que representaram 91% das publicações, em consonância com políticas descentralizadoras 

para o mercado, orientando-se para financiamento destinado a ONGs e filantrópicas. Nas 

publicações, o predomínio das leis referiu-se às subvenções ou sua regulamentação. Foi 

possível observar que essa orientação se sustenta ao longo dos anos pesquisados, como 

apresenta a tabela a seguir: 

                                                           
5
 Consideramos como políticas educacionais as de ordem público-estatal e as de subvenção e fomento. 

Publicação Total  

Lei 280 

Decreto 76 

Portaria 872 

Resolução 16 
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Fonte: GOMES, 2018, p.58 
 

 Foram classificadas como leis de colaboração e fomento as referentes à subvenção e 

fomento, regulamentação das subvenções, transporte escolar e programa de apadrinhamento. 

Foram consideradas leis de cunho público-estatal planejamento e orçamento, englobando a 

educação formal por instituições públicas, leis que envolviam profissionais da educação, 

políticas inclusivas e organização do sistema de ensino. Também se observou a existência de 

textos que abrem possibilidades de implementação da lei via política estatal ou por meio da 

ação conjunta com setores privados ou entidades do 3º setor, classificadas como não 

específicas. 

 Observou-se políticas descentralizadoras para o mercado, tal qual definido por Peroni 

(2003), orientada para financiamento destinado a ONGs/ Organizações Sociais e filantrópicas. 

Foram 242 publicações nesse sentido e sete publicações de regulamentação desse 

financiamento. Isso representa que 88,9% das leis publicadas no período foram relacionadas à 

filantropia. Vale ressaltar a análise de Saviani (2016), que aponta a filantropia como um dos 

elementos característicos das políticas educacionais brasileiras. Infere-se que tal ênfase dessas 

publicações destina-se a políticas focais e de ordem de “organizações sociais” e 

descentralização para o mercado. 

 Com relação às subvenções a entidades do terceiro setor, os termos encontrados nos 

Diários Oficiais referiam-se a convênios firmados com o município. Para o estabelecimento 

de convênio, a instituição deveria apresentar um conjunto de documentos previamente 

estabelecidos, como plano de trabalho, registros fiscais e jurídicos, além da prestação de 

contas dos recursos recebidos em conformidade com o plano de trabalho apresentado. O 

acompanhamento da prestação de contas se daria em conjunto com os Conselhos de 

referência, no caso da Educação, o CME.  

 A forma de seleção das instituições conveniadas, contudo, a partir de 2017, deve se 

dar por meio da chamada pública via editais. Já o acompanhamento e a prestação de contas 

devem contar com a supervisão de um técnico servidor público, em adequação à Lei Federal 

Tabela 2: Orientação das políticas públicas educacionais encontradas nas leis publicadas 

em Diário Oficial por ano 

Ano Colaboração e fomento Público estatal Não específica 

2014 59 (92%) 8 (8%) - 

2015 78 (94%) 5 (6%) - 

2016 47 (92%) 4 (8%) - 

2017 71 (90%) 5 (6%) 3 (4%) 
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nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e 

as organizações da sociedade civil (BRASIL, 2014).  

 Conforme já discutido, o terceiro setor imprime um modelo público não-estatal 

(COUTINHO, 2008; PERONI, 2013), na promoção de políticas por vezes compensatórias e 

que atendem a necessidades mais imediatas. Contraditoriamente, não sendo estatal e 

simultaneamente mantendo o controle do Estado, angaria recursos públicos para seu 

financiamento. Contribui assim para manutenção de uma determinada ordem. Instituídas pelo 

espírito de co-responsabilização para solucionar os problemas a partir das iniciativas locais, 

independente do desenho das políticas públicas, reduzem as questões educacionais “a 

problemas individualizados, sem nenhuma relação com a totalidade social” (COUTINHO, 

2008, p.15). 

 Levantando as entidades que receberam subvenções ao longo do período e o principal 

serviço oferecido, foi possível identificar a atuação dos projetos subvencionados em quatro 

segmentos: Atendimento Educacional Especializado, representando 8,3% das entidades; 

Educação Infantil 37,5%; atividades complementares 50% e capacitação profissional 4,2%. 

Destacaremos os serviços oferecidos pelos três primeiros, conforme os convênios 

encontrados:  

a) Atendimento Educacional Especializado: atividades da Educação Especial, a qual a 

deve ser preferencialmente oferecida na rede regular de ensino, porém com margem para a 

continuidade da atuação das Organizações Sociais, inclusive com captação de recursos do 

FUNDEB (BRASIL, 1996; BRASIL, 2007; PERONI, 2013). Os convênios referiam-se a 

atividades de atendimento educacional especializado e outras atividades complementares a 

pessoas com deficiência.  

b) Atendimento da Educação Infantil: com ênfase na atuação de conveniadas no 

atendimento a crianças de 0 a três anos e oferta de período integral.  

 Em consonância com as diretrizes federais, as diretrizes municipais enfatizam o 

desenvolvimento infantil, desde o atendimento aos bebês, ou seja, a perspectiva é educacional 

e não assistencial, como no início das instituições destinadas ao atendimento infantil. As 

diretrizes municipais regulamentam ainda a proporcionalidade entre adultos e crianças e 

estabelecem critérios relacionados ao educar e cuidar enquanto promotor desse 

desenvolvimento esperado a partir da ação pedagógica, referências a serem observadas no 

funcionamento dos Centros Municipais de Educação Infantil (SÃO CARLOS, 2006). 
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Contudo, em estudo sobre a mesma rede, Henriques (2015) identificou uma cisão na 

oferta de Educação Infantil, dada inclusão da pré-escola como etapa obrigatória da Educação 

Básica:  

[...] as creches estão mais a cargo da rede filantrópica e a pré-escola da rede 

municipal [...] pode-se colocar em discussão a qualidade dispensada no 

cuidar e educar das crianças de creche uma vez que foi identificado um 

percentual considerável de professoras dessa modalidade com sobrecarga de 

trabalho por conta da lotação das turmas nas quais elas trabalham 

(HENRIQUES, 2015, p.87). 

 

Observa-se por meio da análise de Henriques (2015) a orientação da lógica de serviço 

prestado pelas conveniadas, atendendo a demandas emergencias, o que flexibiliza a questão 

do direito prescrito nos documentos oficiais. Assim, tem-se o atendimento dessas crianças 

condizentes com a perspectiva da racionalização de gastos e co-responsabilização social. 

 Climaco (2017) aponta que a continuidade de atuação das conveniadas na oferta de 

Educação Infantil foi fortemente combatida durante a CONAE, sob argumentos da 

precariedade de atendimento a que as crianças são submetidas, seja pelas condições de 

infraestrutura ou formação insuficiente dos profissionais. Contudo, como estratégia frente a 

Lei de Responsabilidade Fiscal a prática tem continuidade nos municípios e não foi vetada no 

PNE 2014-2024, o que para a autora indica que os mesmos “continuarão a existir com todas 

as limitações que as instituições conveniadas geralmente apresentam” (CLIMACO, 2017, 

p.38)          

  c) Atividades complementares, as quais são apresentadas nos sites das entidades abrangendo 

educação musical, esporte, apoio educacional, formação moral, atividades culturais, entre 

outros aspectos. Trata-se de ações classificadas como complementares às atividades 

desenvolvidas pela escola regular. Dentre as descrições, encontra-se na maior parte do público 

a que se destina a situação de vulnerabilidade social, o que denota ações dirigidas numa 

perspectiva compensatória, assistencialista e com cunho de política focal. 

 Observa-se que o protagonismo no planejamento e execução de políticas educacionais 

exercidos pelas subvencionadas é destinado à classe trabalhadora, em detrimento da 

construção de políticas públicas estatais e da extensão da rede regular de ensino. 

 Entre as leis consideradas de caráter público-estatal destacamos a Lei Municipal nº 

17.492/2015 estabelece o Plano Municipal de Educação (2015-2025), já adequado ao Plano 

Nacional de Educação. A lei estabelece as diretrizes do PME (art. 2º); necessidade de 

regulamentação das metas por legislação específica (art. 3º); papel do CME no 

acompanhamento e avaliação das ações (art. 4º); regime de colaboração para atingir as metas 
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(art. 5º); necessidade de coerência das leis orçamentárias e do planejamento plurianual com 

relação às metas (art. 6º); necessidade do estabelecimento de indicadores de qualidade social 

da Educação, incluindo o IDEB (art. 7º). As 25 metas e 67 estratégias são colocadas como 

anexo na lei (SÃO CARLOS, 2015).  

 Vale ressaltar que, assim como no PNE, os eixos identificados como atividades 

também oferecidas pelas conveniadas são contemplados entre as metas do PME: Educação 

Infantil, meta 1; Educação Especial, meta 4; educação integral, metas 6 e 22. São quatro 

estratégias delineadas no PME referentes à Educação Infantil, que envolvem a construção de 

unidades, manutenção de quadro de trabalhadores adequados, elaboração de diretrizes 

curriculares e a ampliação de apoio a filantrópicas. Para a Educação Especial são nove 

estratégias delineadas: provisão de profissionais à rede municipal de ensino, articulação 

intersetorial, implantação de Programa Bilíngue para surdos e capacitação de profissionais da 

rede, com parceria de universidades, transporte escolar para realização de atendimentos, 

ampliação das salas de recursos na rede, definição de critérios com relação ao número de 

alunos em salas com educandos com deficiência. Para a educação integral é apresentada uma 

estratégia, que se refere a parcerias com a comunidade para uso de espaços e equipamentos 

sob a diretriz do conceito de cidade educadora (SÃO CARLOS, 2015).  

 Entre as publicações, observou-se a ênfase da estratégia de ampliação de recursos a 

conveniadas para Educação Infantil. Foram publicadas quatro leis, classificadas de caráter 

público-estatal, nomeando novas unidades escolares, porém apenas uma unidade foi colocada 

em funcionamento no período. 

  Com relação a políticas de caráter público estatal, a Educação Especial foi 

contemplada com a criação dos cargos de instrutor surdo, intérprete educacional de LIBRAS. 

A inclusão desses profissionais no âmbito da educação foi um avanço para o ensino bilíngue 

para alunos surdos, entretanto, o regime de contratação normalmente é temporário, numa 

flexibilização da contratação de servidores. Tal medida também poderia ser lida como 

coerente às estratégias do PME, contudo trata-se de lei anterior ao plano, promulgada em 

2014, assim como a instituição do Programa Bilíngue, em funcionamento desde 2011.  

 Ainda com relação à Educação Especial, observou-se na Lei Orçamentária Anual 

(LOA) o subsídio a conveniadas como o principal destino de recursos. Na LOA para o ano de 

2018, observou-se que à alínea da Educação Especial, subfunção garantia de qualidade na 

oferta de EE, o encaminhamento de R$ 2.579.095,88. Destes, R$ 2.558.095,88 (99,18%) a 

serem destinados a subvenções sociais (SÃO CARLOS, 2017). Desse modo, não foi possível 

identificar a coerência entre o planejamento orçamentário e as metas do PME, tal qual 
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expressa o artigo 6º da Lei Municipal 14.792/2015. Quanto à educação integral, o que se 

verificou foi a extinção do Programa Mais Educação oferecido nas unidades de Educação 

Básica e a manutenção dos convênios para atividades complementares.    

 Em 2014 houve também a ampliação do número de vagas para professores da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental 2, Educação Especial e Educação de Jovens e 

Adultos. Entretanto, o que se verificou nas publicações dos anos de 2016 e 2017, por meio 

das portarias de atribuição, foi o acirramento dos processos de remoção compulsória devido a 

número insuficiente de turmas nas unidades escolares. 

 Apesar do artigo 3º do PME estabelecer a necessidade de regulamentação própria para 

cada uma das vinte e cinco metas, no período analisado, as únicas publicações que a ele se 

referiam foram três portarias estabelecendo comissões de acompanhamento do plano, dada 

orientação do MEC. No âmbito local, foi possível verificar após a análise das leis, decretos e 

resoluções do período que as metas do PME não foram objeto de regulamentação em 

nenhuma esfera. Ou seja, não houve iniciativa do Legislativo nesse sentido, tampouco do 

Executivo ou do CME, denotando o caráter de descontinuidade com relação ao planejamento 

da política pública educacional, tal qual descrito por Saviani (2016).   

    

5 Considerações Finais 

 Com a realização desse inventário, verificou-se que as publicações de atos normativos 

não são suficientes para reorientação da política educacional, como foi possível observar por 

meio de uma ausência de continuidade do processo de regulamentação das leis publicadas no 

período. Também foi possível identificar essa distância com relação aos atos administrativos 

expressos por meio das portarias, já que das 872 portarias publicadas, apenas três 

relacionavam-se ao Plano Municipal de Educação, instituindo-se comissões de 

acompanhamento cujos trabalhos não contêm dados disponíveis nos sites oficiais do 

município. 

 Entre as publicações, evidenciou-se a prática da subvenção como elemento mais 

adotado na política educacional do período, confirmando-se a orientação das políticas 

públicas contextualizadas na perspectiva do Estado neoliberal. No atual momento de 

desenvolvimento do capital há reconfiguração das políticas e legislações por pressões 

exógenas dadas exigências das práticas econômicas demarcadas pela financeirização. E isso 

se expressa no Estado brasileiro por meio da reforma administrativa da década de 1990, 

aprofundando as desigualdades históricas da nossa sociedade, o que se traduz na ênfase em 
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políticas focais vinculadas ao terceiro setor relativizando o direito à Educação. Os processos 

de descentralização adotados corroboram com essa lógica, como também foi possível aferir 

por meio da comparação do financiamento ao terceiro setor na área de Educação Especial. 

 Outro aspecto a ser ressaltado é o estudo da legislação enquanto processo e sua 

implementação enquanto mais uma etapa ligada à correlação de forças. O atual Plano 

Nacional de Educação incorpora elementos de acordos internacionais que balizaram as 

reformas educacionais ao longo da década de 1990 e, consequentemente, os planos 

municipais os reproduzem na dimensão local. Contudo, se as metas são condizentes com 

apontamentos já presentes no Plano de Ação de Jomtien, o percurso de construção do 

documento também contou com amplo debate e participação social por meio das 

Conferências Nacionais de Educação (CONAES) realizadas a partir de 2009 e de fóruns 

ligados à educação (SAVIANI, 2018; CLIMACO, 2017).  Nesse momento de maior inflexão 

à minimização do Estado e abandono das políticas sociais, um desafio colocado é recuperar e 

fortalecer a articulação e a organização dos trabalhadores da educação.  
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Resumo 

A obra Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado causou muito impacto no meio 

acadêmico ao seu lançamento, a sua tradução para o Brasil data de 1980. De lá pra cá se 

passaram muitas coisas, como a queda do muro de Berlim e da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas – URSS, a sombra do socialismo não fazia mais efeito como 

antigamente e também ocorreu à morte do autor do livro Louis Althusser. Surgiram 

após esses acontecimentos várias críticas principalmente ao conteúdo dessa obra que 

acabou por inaugurar um horizonte de análise muito preciso, no qual especifica a escola 

como ambiente de manutenção da divisão do trabalho. Assim, a instituição escola 

apenas colaboraria com a divisão já existente na sociedade capitalista entre os 

trabalhadores manuais, não-manuais e proprietários. Entretanto, tal análise não levaria 

em conta a riqueza do real concreto e a possibilidade de mudança dentro do próprio 

ambiente escolar, como uma educação proletária que formaria o trabalhador para a luta 

de classes, além de seu “fatalismo” ao não possibilitar a análise de saída desse sistema 

tido como perverso. Apesar das inúmeras críticas endereçadas a Althusser, será 

abordada a contribuição do autor para a análise estrutural da educação, podem-se 

comprovar várias de suas teses no processo sócio-histórico real, como a formação 

diferenciada das classes nas práticas educativas e na educação em geral. O maior 

exemplo seria a classe média, à qual é a classe que mais estuda e, portanto, mantém seu 

papel na sociedade capitalista de trabalhador não-manual/improdutivo, enquanto existe 

uma abissal diferença para a classe operária que muita das vezes nem sequer chega a 

terminar os estudos do ensino médio. Com isso, procura-se nesse trabalho situar as 

contribuições de Althusser para o desenvolvimento desta perspectiva crítica que muito 

auxilia a análise do real concreto em Bourdieu e Passeron (1982, 1989), bem como 

também em Saes (1984, 2005, 2007). Tais análises precisas e críticas acerca da 
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formação docente e da ideologia intrínseca a esse processo de ensino-aprendizagem 

demonstram que a concepção do mérito e do dom dos mais aptos e mais capazes faz 

com que certos indivíduos devam desempenhar funções não-manuais/improdutivas na 

sociedade capitalista, compreendidas como superiores às funções dos trabalhadores 

manuais.  

 

Palavras-chave: Reprodução. Qualificação. Classe Média. 

 

1 Introdução  

Althusser (1980) chama a atenção para a reprodução dos meios de produção e 

das forças produtivas, o que auxilia a compreender o fenômeno da classe média na 

perspectiva da corrente marxista estruturalista. De fato, Althusser inicia um campo de 

estudos que identifica na escola a manutenção da divisão do trabalho capitalista, isto por 

sua vez, abre pressupostos explicativos para se pensar porque a classe média é a maior 

beneficiaria do sistema de ensino
4
. 

A partir disso, irá se focar na reprodução das forças produtivas (trabalhadores), 

no que tange a qualificação diferenciada dos trabalhadores, algo que cria verdadeiros 

estratos sociais no interior da classe trabalhadora, através do sistema escolar capitalista 

e da hierarquia de trabalho, as ocupações tidas como manuais e não-manuais são 

diferenciadas. No interior das classes trabalhadoras também existem diferenciações de 

renda, status e poder político. 

 

1.1 Objetivos 

 Buscamos demonstrar, com base em Althusser, Bourdieu e Passeron, e Saes 

basicamente, a qualificação diferenciada das classes sociais, bem como os motivos 

pelos quais se mantêm tais diferenças e a reprodução dessas no aparelho ideológico de 

Estado – Escolar. 

 

2 Referencial Teórico 

É fundamental para uma formação social qualquer, a reprodução das condições 

de produção (materiais), ao mesmo tempo em que as produz. Sendo assim, a condição 

última da produção é a reprodução das condições de produção. Para existir, toda 

                                                             
4
 Cf. Nogueira (1990) apesar da crença de ser possível, nos anos 1960, a realização de reformas na 

educação para equalizar os indivíduos.  
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formação social deve reproduzir: 1) as forças produtivas e 2) as relações de produção 

existentes (ALTHUSSER, 1980, p.09-10).  

 Althusser (1980, p.19-22) alerta, não basta assegurar as condições materiais de 

reprodução das forças produtivas, devem-se desenvolver as competências dessas, para 

que sejam postas em funcionamento no processo complexo de produção capitalista. 

Esse desenvolvimento das forças produtivas em conjunto com o tipo de unidade 

histórica em que constituí num dado momento, resultaria para Althusser na qualificação 

diversificada entre os trabalhadores e, portanto seria reproduzida enquanto tal, segundo 

as exigências da divisão social-técnica do trabalho
5
 em seus diferentes postos e 

empregos - ou seja, a formação social capitalista reproduz a qualificação diversificada e 

também desigual entre as forças produtivas. 

 Em outras palavras, a divisão social-técnica do trabalho imprimiria o ritmo da 

qualificação diversificada, embora, diferentemente das formações sociais anteriores ao 

capitalismo, não é na produção que é assegurada a reprodução da qualificação da força 

de trabalho, mas sim, fora dela, no sistema escolar. 

  Desse modo, chegamos ao centro de nossa discussão, a escola ensina algo para 

além dos saberes práticos savoir faire, ensina também o respeito a regras e bons 

costumes em última instância que coadunam com a ordem vigente, segundo Althusser 

(1980, p.21-23). 

 

Mas por outro lado que a escola ensina estas técnicas e estes conhecimentos, 

a Escola ensina também as regras dos bons costumes, isto é, o 

comportamento que todo o agente da divisão do trabalho deve observar, 

segundo lugar que está destinado a ocupar: regras da moral, da consciência 

cívica e profissional, o que significa exatamente regras de respeito pela 

divisão social-técnica do trabalho, pelas regras da ordem estabelecida pela 

dominação de classe. Ensina também a bem falar, a redigir bem, o que 

significa exatamente (para os futuros capitalistas e para os seus servidores) a 

mandar bem, isto é, (solução ideal) a falar bem aos operários, etc. 

(ALTHUSSER, 1980, p.21-22). 

 

Althusser nos diz que a reprodução da força de trabalho exige não apenas a 

reprodução de sua qualificação, como ao mesmo tempo em que a qualifica, reproduz a 

submissão dos trabalhadores à ideologia dominante passada na escola.  

                                                             
5
 A divisão social-técnica do trabalho na verdade oculta a divisão e organização de classe (dominante) do 

trabalho, segundo Althusser (1980). 
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Essa qualificação, segundo Althusser (1980, p.22), não ocorre de forma 

igualitária entre todos os trabalhadores (forças produtivas), uma qualificação para os 

operários e outra aos agentes da exploração e da repressão, no qual, reproduz a 

capacidade de manejar bem a ideologia dominante, a fim de que possa assegurar 

também, pela palavra a dominação da classe dominante. Em outras palavras, a escola é 

reprodutora das relações de produção e destina funções de acordo com a classe a que 

pertence. 

Todos os agentes da produção, da exploração e da repressão, não falando dos 

profissionais da ideologia (Marx) devem estar de uma maneira ou de outra 

penetrados desta ideologia, para desempenharem conscienciosamente a sua 

tarefa – quer de explorados (os proletários), quer de exploradores (os 

capitalistas), quer de auxiliares da exploração (os quadros), quer de papas da 

ideologia dominante (os seus funcionários), etc. (ALTHUSSER, 1980, p.21-

22). 

 

 Nesse sentido, a classe média no capitalismo coaduna com a ordem vigente ou 

tende na maioria das vezes a isso (reprodução das relações de produção), pelo fato de 

ser educada no aparelho ideológico de Estado para continuar exercendo determinada 

tarefa de forma consciente e, portanto, não crítica ao ponto de pôr em risco as estruturas 

de dominação, como no seu papel de quadros de auxiliares da exploração. 

Apesar das diferenças entre os aparelhos de Estado (repressivo) e (ideológico), 

no qual, o primeiro é mais preponderante a violência, enquanto o segundo é a ideologia, 

mesmo que ambos utilizem tanto da violência como da ideologia para funcionarem. O 

que unifica as suas contradições e diversidade é a ideologia dominante da qual não se 

separam, mesmo com a respectiva autonomia relativa que esses têm frente ao Estado, de 

acordo com Althusser (1980, p.43). 

A escola também funciona de forma violenta, mesmo que atualmente não utilize,  

mais métodos de violência física, essa faz uso de violência simbólica nos métodos de 

sanções, exclusões e seleção dos estudantes, de acordo com Bourdieu e Passeron (1982, 

p.40-43), como nas provas de domínio do conhecimento dominante, maior exemplo 

disso, é o vestibular, ao mesmo tempo em que exclui/seleciona para o ensino 

universitário, difunde a ideologia meritocrática entre os demais agentes da produção 

como justificativa do sucesso profissional/escolar de alguns e o fracasso de tantos 

outros. 

 Vamos analisar nesse artigo um desses Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE), 

o AIE escolar: o sistema das diferentes escolas públicas e privadas. Partindo da tese de 
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Althusser (1980, p.60), na qual a escola é o aparelho ideológico de Estado dominante 

nas formações capitalistas avançadas pretendemos analisar e detectar o seu caráter de 

classe e sua função na reprodução das relações de produção.   

 

Desde a pré-primária, a Escola toma a seu cargo todas as crianças de todas as 

classes sociais, e a partir da Pré-Primária, inculca-lhes durante anos, os anos 

em que a criança está mais vulnerável, entalada entre o aparelho de Estado 

familiar e o aparelho de Estado Escola, saberes práticos (des savoir faire) 

envolvidos na ideologia dominante (o francês, o cálculo, a história, as 

ciências, a literatura), ou simplesmente, a ideologia dominante no estado puro 

(moral, instrução cívica, filosofia). Algures, por volta dos dezesseis anos, 

uma enorme massa de crianças cai na produção: são os operários ou os 

pequenos camponeses (ALTHUSSER, 1980, p.64-65; grifos do autor). 

  

 Dessa forma, o sistema escolar é o AIE mais dominante, até mesmo, por dispor 

de mais tempo para inculcar as crianças, ou seja, muitos dias da semana e por muitas 

horas elas estão submetidas à ideologia dominante, na qual substituiu o papel que fora 

da Igreja e da família pelo duo Família-Escola, como aponta Althusser (1980, p.57-62). 

Portanto, para analisar a escola em Althusser torna-se necessário problematizar a família 

enquanto maior reprodutora da ideologia dominante em aliança com a escola. Daí, a 

relevante diferença de desempenho no domínio dos conhecimentos dominantes entre os 

estudantes oriundos de famílias de trabalhadores não-manuais e improdutivos e de 

famílias de trabalhadores manuais e produtivos, positiva para os primeiros e negativos 

para os segundos
6
. 

 O desenvolvimento dessa relação está presente em autores que partem da 

premissa do AIE dominante althusseriano, tais como Bourdieu e Passeron (1982), e 

Saes (2005). Tais autores, sustentam a tese de que no âmbito familiar não só se reproduz 

a ideologia dominante como também é fundamental para o sucesso e fracasso escolar na 

ocupação dos melhores cargos da hierarquia de trabalho capitalista. Os setores médios 

são os mais beneficiados no sistema escolar para esses autores, por ser reproduzidos em 

seus próprios lares a ideologia dominante. 

 A ideologia consiste para Althusser (1980, p.77-85) em: 1) representa a relação 

imaginária dos indivíduos com as condições de existência (realidade) e, 2) tem uma 

                                                             
6 Tese discorrida inicialmente por Bourdieu & Passseron (1982, p.40-43), que consiste na existência de 

uma superioridade na assimilação dos conhecimentos dominantes por parte de estudantes oriundos de 

famílias de trabalhadores não-manuais e improdutivos, e que demonstra nesse sentido, que esses 

reproduzem com maior facilidade a linguagem (dominante) exigida no sistema escolar. 
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existência material, pois sempre necessita de um aparelho ou de uma prática para ser 

realizada. Ou seja, é uma relação imaginária dotada de uma prática. 

Assim, qual seria a realização (material) da ideologia dominante no AIE escolar? 

Interpretando de forma livre a obra de Althusser Ideologia e aparelhos ideológicos de 

Estado (1980), podemos defender a tese de que a existência material da ideologia na 

escola seria (em última instância) a reprodução das relações de produção e as provas 

seriam a prática recorrente de inculcação ideológica. 

Segundo Bourdieu e Passeron (1982, p.171) o exame inspira a todos o 

reconhecimento dos vereditos escolares e das hierarquias sociais que eles legitimam. Os 

eliminados se identificam com aqueles que fracassam, enquanto aqueles que são eleitos 

veem em sua eleição a comprovação de um mérito e de um dom que explica o motivo 

pelo qual são preferidos ao invés dos outros.  

Assim, os examinadores seguem as normas implícitas que retraduzem e 

especificam a lógica escolar os valores das classes dominantes. Desse modo, os 

candidatos devem suportar uma desvantagem segundo esses valores estão mais 

afastados da sua classe de origem. Isto explica, por sua vez, o fracasso na privação do 

ensino e prorrogação da eliminação da classe operária que é a mais distante dos valores 

das classes dominantes. 

De acordo com Althusser (1980, p.98-102) a ideologia se realiza através do 

sujeito e para o sujeito, a ideologia interpela os indivíduos para se tornarem sujeitos de 

subjetividade livre, centro de iniciativa, autores e responsáveis por suas práticas, seres 

submetidos a uma autoridade superior. 

 Ela é centrada no sujeito absoluto (Sujeito) que ocupa um lugar único no centro 

e interpela uma infinidade de indivíduos como sujeitos refletindo a vontade do sujeito 

absoluto como a vontade dos sujeitos em geral (sujeito). Em suma, necessita de um 

reflexo do sujeito (Sujeito = absoluto) para agir nos demais sujeitos que são subjugados 

por esse. O que Althusser (1980, p.110-111) designa por estrutura redobrada da 

ideologia em geral é esquematiza no quadro abaixo: 

 

1) a interpelação dos indivíduos como sujeitos, 

2) a sua submissão ao Sujeito, 

3) o reconhecimento mútuo entre os sujeitos e o Sujeito, e entre os próprios 

sujeitos, e finalmente o reconhecimento do sujeito por ele próprio, 

4) a garantia absoluta que tudo está bem assim, e que, na condição de os 

sujeitos reconhecerem o que eles são e de se conduzirem em consequência, 

tudo correrá bem: Assim seja (ALTHUSSER, 1980, p.111-112). 
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 Resultado disso e conclusão de Althusser (1980): os sujeitos andam sozinhos 

pela ideologia. Sendo assim, e analisando o caráter reprodutivo da ideologia em geral, a 

ideologia interpela os indivíduos a agirem como sujeitos, portanto, responsáveis por 

suas práticas, convergindo-os em reprodutores em última instância das relações de 

produção vigentes, algo a ser seguido como a conduta correta. 

 Transpondo tal análise para a classe média na reprodução das forças produtivas e 

qualificação diferenciada dessa classe (trabalhadores no geral), podemos observar que a 

escola é o grande laboratório de obediência à sociedade capitalista de acordo com 

Althusser (1980), seja pelo respeito da divisão e hierarquia do trabalho, pela ideologia 

dominante ou submissão aos superiores. Atenta-se para o seguinte, quem passa tais 

preceitos para as forças produtivas não é a classe dominante e sim, os próprios 

trabalhadores, especificamente o docente, esse um trabalhador improdutivo, o qual 

classificamos aqui, com base nas análises de Saes (2005), como sendo pertencente à 

classe média. 

 Dessa forma, o sujeito (docente) interpela os outros sujeitos (força produtiva) 

para respeitarem o Sujeito (capitalista) ou seus quadros de agentes da exploração (classe 

média) e entre outros, ou seja, em geral (via de regra), o docente não ensinará o 

contrário para os trabalhadores. 

 Contudo, podemos sustentar no caso da ideologia meritocrática que, esta 

interpela os indivíduos em sujeitos de suas práticas, que seja a equalização dos 

desiguais. Nesse sentido, o sistema escolar igualiza todos os indivíduos em sujeitos, 

independentemente se são oriundos de famílias de trabalhadores não-manuais ou 

manuais e até mesmo, de proprietários dos meios de produção, no caso da escola única, 

são compelidos assim, pelo (Sujeito) docente a mando do sistema de ensino na 

capacidade igual dos desiguais na assimilação dos conhecimentos dominantes, como 

sustenta Saes (2005 e 2008). 

 O resultado disso não seria diferente, reproduz as mesmas distinções entre as 

classes de origem no que são exigidos delas para a reprodução da força produtiva. Tais 

diferenças serão avançadas no decorrer do artigo. 

Em o Capital e Tecnologia - manuscritos econômicos 1861-1863, Marx defende 

a tese segundo a qual o capitalismo foi o primeiro modo de produção a pôr a ciência a 

serviço direto do processo de produção. A ciência está contra o trabalhador direto e não 
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funciona para o seu benefício imediato, até mesmo por ser utilizada para se obter maior 

produtividade em menor tempo, que tem por consequência o aumento da mais-valia 

relativa, mas também, da mais-valia absoluta; já que em um possível aumento das horas 

trabalhadas significaria muito mais lucro com a utilização de máquinas do que sem o 

seu uso, pelo simples fato de que o uso desse agente de produção (ciência e tecnologia, 

máquinas) é mais barato do que o uso da força de trabalho humano vivo.  

Marx apenas retira os conhecimentos científicos circunscritos no conjunto da 

ideologia burguesa, a Economia Política erguida pelo marxismo. Nesse mesmo sentido, 

pode-se indagar que o conhecimento é posto em funcionamento pela burguesia e por 

isso, carrega consigo a ideologia dominante em sua aplicação. 

 Assim, partindo desse pressuposto - que vai desaguar nas teses sobre a educação 

em Althusser e ter seus resquícios em Bourdieu e Passeron, além de Saes - pode-se 

deduzir que o conhecimento dominante é da classe dominante, ou em outros termos, 

burgueses, melhor dizendo, o conhecimento está imbuído de ideologia dominante 

(burguesa), não sendo desta maneira, neutro, mas antes, fruto da luta de classes. E isto 

irá influenciar o pensamento dos autores referidos acima ao refletir o conhecimento 

enquanto um domínio de classe
7
. 

 Nesse sentido, buscamos compreender a contribuição de Althusser, Bourdieu e 

Passeron e Saes na reflexão sobre as diferenças de formação entre os trabalhadores não-

manuais e manuais
8
. Vale dizer, ao se pensar a educação na sua relação direta com a 

divisão do trabalho capitalista, esses autores conseguiram explicar as diferenças de 

                                                             
7
 Para maior compreensão deste problema, Poulantzas (1978, p.257) oferece o conceito de monopólio do 

saber, o qual é a forma de apropriação capitalista dos conhecimentos científicos e da reprodução das 

relações de dominação-subordinação, excluindo os subordinados do conhecimento científico (classe 

operária) e resguardando esse conhecimento para alguns apenas, como os engenheiros e técnicos da 

produção. 

8
 Para autores como Nogueira (1990, p.56), a penetração do pensamento estruturalista na educação veio 

responder a complexidade das relações entre o sistema educacional e as outras instituições sociais como a 

divisão social do trabalho. Desse modo, buscava interpretar as desigualdades educacionais e os fracassos 

dos ideais de democratização do ensino, como os sociólogos ingleses social-democratas da década de 

1960 acreditavam, isso por sua vez, teria influenciado o paradigma da reprodução, tão comumente 

denominado pela pedagogia como teoria crítico-reprodutivista. A esse respeito Saviani separa Althusser 

de outros autores importantes daquilo que denomina paradigma da reprodução, como Bourdieu e 

Passeron e Baudelot e Establet: tidos como pertencentes a teorias diversas da educação que fariam parte 

do conjunto maior – teorias crítico-reprodutivistas, analisando assim, as diferenças entre os autores: 

Althusser seria parte da teoria enquanto aparelho ideológico de Estado (AIE); os segundos fariam parte da 

teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica, e os terceiros fariam parte da teoria da escola 

dualista. A diferença de Althusser para Bourdieu e Passeron posta por Saviani (1999, p.35) é que o 

primeiro não nega a luta de classes como os segundos (e o terceiro grupo de autores). 
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aprendizagem segundo as classes e, sobretudo, examinar o fenômeno da classe média na 

sociedade capitalista
9
. 

O conteúdo passado na escola é uma cultura e uma linguagem de classe, resta 

saber se todos os indivíduos de uma formação social a interiorizam da mesma forma a 

ação pedagógica dominante. Boudieu e Passeron (1982, p.43) respondem a esse dilema. 

O êxito da interiorização de tal ação pedagógica, para os autores, diferencia de acordo 

com os grupos e classes, em virtude, primeiro, do sistema de disposições relativo à ação 

pedagógica dominante e da instância que a exerce como produto de interiorização: a) o 

valor que a ação pedagógica dominante confere por suas sanções as várias ações 

pedagógicas familiares; b) o valor dado por esses grupos e classes para as sanções 

objetivas e os demais produtos da ação pedagógica dominante. Em segundo lugar, pelo 

capital cultural que, em suma, é a distância da ação pedagógica familiar a ação 

pedagógica dominante.  

 Assim, pode-se afirmar que a classe média sob a ótica de Bourdieu e Passeron 

(1982, p.40) como classe cuja ascensão depende diretamente da escola e que se 

distingue das classes populares por sua docilidade escolar, se exprime ao interiorizar 

melhor o efeito simbólico da ação pedagógica dominante das suas punições e 

recompensas, cujo efeito é a certificação social dos títulos escolares. E que por sua vez, 

condiz com um capital cultural superior ao das classes populares, portanto, seu 

arbitrário cultural inculcado pela ação pedagógica familiar está mais próxima do 

arbitrário cultural imposto pela ação pedagógica dominante na escola.  

 Enquanto, o contrário ocorre com as classes populares, segundo Bourdieu e 

Passeron (1982, p.52-53) por estarem mais distantes da cultura dominante, a ação 
                                                             
9 Esclarecemos que não trabalhamos com a classificação geral feita por Saviani em relação aos autores 

mencionados acima por ser, a nosso ver, por um lado, genérica e estanque, não detectando as diferenças 

de fato em relação a Althusser. Lembremos que em Sobre a reprodução (2008, obra que foi publicada em 

francês em 1995), Althusser abarca a pesquisa sobre a ideologia, Estado e a reprodução social no final da 

década de 1960 na ótica do marxismo estruturalista, do qual foi extraído o texto Ideologia e aparelhos 

ideológicos de Estado. Por outro lado, Saviani parte do pressuposto segundo o qual a teoria crítico-

reprodutivista nada teria a dizer sobre a transformação social no âmbito da educação e na transformação 

geral ou revolucionária, contrariamente ao que o Althusser e os althusserianos sustentaram sobre a 

dialética marxista e a transformação revolucionária das formações sociais capitalista e socialista. Sobre 

Althusser basta indicar duas obras: Por Marx (2015), Para leer El Capital (1988), além de Sobre a 

reprodução (2008). Um autor althusseriano crítico que aborda as questões da educação (inclusive fazendo 

críticas a Althusser, Bourdieu e Passeron, entre outros) na sociedade capitalista e a transformação 

revolucionária é Saes, ver: “Marxismo e história” (1994), “Althusserianismo e Dialética” (2016) e uma 

obra em que aborda a questão da educação é Cidadania e classes sociais (2016), entre outros textos. 
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pedagógica dominante tende menos inculcar a informação da cultura dominante para as 

classes populares. Contudo, é importante ressaltar o fato que chama a atenção dos 

autores, a obrigatoriedade do ensino consegue obter das classes dominadas um 

reconhecimento do saber e do saber-fazer legítimos desvalorizando respectivamente, o 

saber e o saber-fazer que de forma efetiva essas classes dominam. Como no exemplo 

oferecido pelos autores, ao mesmo tempo em que há uma valorização do direito, da 

medicina, do entretenimento e da arte, ocorre a desvalorização do direito 

consuetudinário, medicina doméstica, técnicas artesanais, língua e artes populares, o que 

configura para os autores um verdadeiro etnocentrismo ético e lógico. 

De acordo com Bourdieu e Passeron (1982, p.128-129) existem dois modos de 

falar bem definidos, o modo burguês e o modo vulgar, se resumindo na língua burguesa 

e na língua popular. A língua burguesa tem uma tendência à abstração e ao formalismo, 

ao intelectualismo e à moderação eufemística, enquanto em oposição, a língua popular 

consiste na expressividade ou no expressionismo que se manifesta na tendência de ir 

diretamente do caso particular ao caso particular, da ilustração à parábola, ou de fugir da 

ênfase dos grandes discursos ou da afetação dos grandes sentimentos, pela zombaria, 

pelo atrevimento e pela impudicícia
10

.  

 Essas diferenças querem dizer muito, pois a língua utilizada na escola não 

condiz com a língua das classes populares que estão mais distantes do que é cobrado 

como o modo de falar correto. Tanto é que para Bourdieu e Passeron (1982, p.128-129) 

o capital linguístico verificado pela escola é uma das formas mais bem dissimuladas 

pelas quais se instaura a relação entre origem social e êxito escolar e também o sinal 

distintivo mais seguro da posição social do locutor. 

O Estado burguês
11

 tem papel fundamental para a manutenção desse tipo de 

educação, jamais ele poderia qualificar todos os indivíduos, com boa parte da 

                                                             
10

 Encontra-se mais a respeito das diferenças das línguas e mais especificamente da língua das classes 

médias em nota dos autores: “Para não se tomar senão um exemplo, os traços distintivos da língua das 

classes médias, tais como a hipercorreção falível e a proliferação dos sinais do controle gramatical, são 

índices entre outros de uma relação com a língua caracterizada pela referência ansiosa à norma legítima 

de correção acadêmica [...]”  (BOURDIEU; PASSERON, 1982, p.144-145). 

11 O Estado burguês organiza um modo particular a dominação de classe. Esta dominação corresponde a 

relações de produção capitalistas na medida em que somente uma estrutura jurídico-política específica, 

torna possível a reprodução das relações de produção capitalistas, tais relações por sua vez, apresentam 

dois aspectos: 1) consiste na relação de produtor direto – não proprietário dos meios de produção e o 
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qualificação da classe média, em seus estudos universitários, pois assim, entraria em 

contradição, segundo Saes (2008, p.169). Primeiro, porque o Estado necessita 

encaminhar uma minoria de alunos para ocupar os postos de dirigente da divisão do 

trabalho (não manual versus manual) e segundo, até mesmo pela lógica reprodutiva do 

capitalismo de encaminhar a maioria dos estudantes a postos subalternos, ou seja, para o 

trabalho de execução. 

Para Saes (2005, p.97-98) o processo de busca pela educação é comum a todas 

as classes, já que todos os indivíduos necessitam da educação para inserirem nas 

práticas sociais da cultura, economia, família, política entre outras, o que não garante 

que todos lutem em prol do mesmo objetivo da escola universal, até mesmo porque, a 

classe capitalista vive o impasse de não criar maior demanda do que a oferta de 

trabalhadores não-manuais, gerando assim, um amplo contingente de 

sobrequalificados que se converterão em fator de atrito dentro do processo de trabalho 

e exercerão de forma espontânea pressão a favor da redefinição dos seus objetivos 

gerais. 

A classe capitalista busca na educação por iniciativas filantrópicas privadas 

segundo Saes (2005, p.98), como as escolas privadas geridas pela própria indústria no 

início do capitalismo ou programas empresariais de alfabetização e a resistir ao 

cumprimento do princípio imposto por qualquer outra classe, por exemplo, a escola 

universal imposta pela classe média. 

Enquanto as crianças das classes trabalhadoras constituem mão de obra 

suscetível de ser colocada a serviço da reprodução material da unidade familiar, 

portanto, não valorizam a universalização da educação de base, mas antes, a 

autoeducação proletária que seriam para as classes trabalhadoras a melhor arma 

contra a exploração do trabalho de modo a evitar a incorporação das crianças de 

origem popular à escola pública, ideológica e politicamente controlada pelo Estado 

burguês, conforme aponta Saes (2005, p.99-100). 

Já as classes médias para Saes (2005, p.101) tiveram o papel histórico de 

vanguarda da educação pública nas sociedades capitalistas, como na Terceira 

República Francesa (1870-1940), são os movimentos que representam 

                                                                                                                                                                                   
proprietário dos meios de produção; 2) separação entre produtor direto dos meios de produção, algo 

específico das relações de produção capitalistas. (SAES, 1985, p.25-27). 
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ideologicamente a classe média e nela se encontram sua base social de apoio e força 

política que sustentam o projeto de instauração do ensino público, gratuito e 

obrigatório cuja função social era propiciar a mesma educação para todos. Na 

Espanha, são os partidos radicais representantes ideológicos e políticos da classe 

média que defenderam o ensino público, gratuito e obrigatório contra o domínio da 

Igreja e das classes dominantes. 

 
No Brasil do século XX, o desenvolvimento da classe média – 

um dos aspectos centrais da primeira fase do processo brasileiro de 

transição para o capitalismo – desaguará na eclosão da Revolução de 1930 

(que foi, em parte, uma revolução de classe média) e, a seguir, na 

deflagração da luta dos seus representantes ideológicos (escolanovistas, 

nacionalistas, progressistas, etc.) a favor da escola pública, atacada de modo 

mais ou menos aberto pelos representantes - clericais ou meramente 

privatistas – das classes dominantes (SAES, 2005, p.102). 

 

Desse modo, a classe média tende a defesa de um tipo de educação que foi 

vitoriosa nos países citados acima, a educação pública, gratuita e obrigatória. Mas qual 

o interesse da classe média em defender tal tipo de educação? Saes (2005, p.102-103) 

responde que esse tipo de educação corresponde às aspirações educacionais da classe 

média, mas essa não defende por acreditar que tal ensino garantirá uma boa educação 

aos seus filhos. Na realidade, aponta o autor, a classe média é a única classe social que 

considera sua reprodução econômica e social através da educação escolar. Sob esta 

ótica, a escola não precisa ser obrigatória para que a classe média leve seus filhos, 

porque a escola tem um papel central na reprodução de uma classe social definida pelo 

desempenho de trabalho predominantemente não-manual. 

Entretanto, muitas vezes a classe média recusa a gratuidade do ensino para 

inscrever seus filhos em instituições privadas sob o intuito de garantia da qualidade do 

ensino, como aponta Saes (2005, p.103). Porque a classe média apesar de não necessitar 

do ensino público, gratuito e obrigatório, defende tal sistema de ensino? A resposta é a 

seguinte, conforme o autor (2005, p.103-104): a classe média depende do ensino 

elementar público, gratuito e obrigatório, pois, é a via institucional para difundir o mito 

da escola única, arma fundamental na luta ideológica que essa classe trava com vistas a 

se promover econômica e socialmente, haja vista que introduz ambas as classes (não 

proprietárias e proprietárias) a um mesmo ensino, o que por sua vez, propicia iguais 

oportunidades de sucesso profissional a todos, independente de sua condição de classe.  

3660



Desse modo, a classe média persegue o ideal da escola única, instaurando uma 

escola elementar, pública, gratuita e obrigatória, ou melhor, a aparência de igualdade 

que a classe média persegue, porque dela depende sua promoção econômica e social. 

Assim, o culto a meritocracia por parte da classe média no sucesso profissional, 

econômico e social condizendo com aqueles que revelam maior capacidade para tanto, 

não deve ser considerado o seu real interesse, antes, é uma ideologia de segundo grau 

para Saes (2005, p.105). Pois, oculta o verdadeiro interesse de classe que consiste na 

promoção econômica e social dos trabalhadores não-manuais relativos aos trabalhadores 

manuais. 

 Para se valorizar econômica e socialmente a classe média, de acordo com Saes 

(2005, p.107-108), precisa da forma-Escola única e, por conseguinte, da configuração 

institucional que a viabiliza; a escola elementar pública, gratuita e obrigatória – lugar de 

competição ilusória entre as capacidades individuais que tem como função ideológica 

sugerir que aqueles indivíduos situados no topo da hierarquia do trabalho ocupam tal 

lugar por terem provado na vida escolar (mediante exames, provas, testes etc.) serem 

mais capazes que os indivíduos situados na base da hierarquia de trabalho. Ilusória, 

pois, assim como Bourdieu e Passeron (1982), Saes (2005) analisa a desigualdade de 

recursos culturais com que contam os competidores inseridos na escola (classe média, 

classes trabalhadoras manuais) – que vai desaguar em diferentes padrões de 

desempenho escolar e a diferentes trajetórias escolares, como curta para as classes de 

trabalhadores manuais que concluem até o ensino fundamental ou técnico de nível 

médio, ou longa para as classes médias e proprietárias que concluem o ensino superior e 

cada vez mais a pós-graduação, conforme apontado pelo autor (2008, p.166). E deve 

manter a ilusão (aparência de competição entre iguais) porque a classe média precisa 

disso para se valorizar econômica e socialmente.  

Concerne em Saes (2008, p.169) que o Estado burguês não poderia difundir a 

educação de forma equânime para todas as classes, pois entraria em contradição, porque 

jamais no modo de produção capitalista, o Estado poderia assumir uma postura no 

campo da educação como um Estado socialista, a generalização da educação não lhe 

circunscreveria, antes, depende necessariamente do baixo valor da maioria da força 

produtiva (trabalhador manual). 

 Mas o que explicaria a aparência igualitária e niveladora no seio da educação? 

Para Saes (2008, p.169-170) é da essência do Estado burguês de se apresentar como 
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representante dos interesses gerais da população, isso não seria diferente no seu 

aparelho escolar, passa-se essa ideologia para o conjunto social, ocultando as diferenças 

entre as classes. Desse modo, a escola é um espaço privilegiado para se observar a 

ideologia dominante da sociedade aberta, na busca da cidadania (burguesa), na 

oportunidade igual a todos para se chegar ao topo da escala social
12

. 

No artigo Escola pública e classes sociais no Brasil atual Saes (2008) aborda a 

diferença entre as classes sociais no sucesso e fracasso escolar no Brasil, enquanto parte 

considerável dos estudantes oriundos das classes operárias abandonam o ensino 

fundamental, as classes médias concluem a pós-graduação. “Sobre essa diferença, há 

dados bastante significativos. Segundo o PNAD de 2001, 85% dos alunos com renda 

mensal média inferior a meio salário mínimo ainda não chegaram, aos 14 anos, à oitava 

série” (SAES, 2008, p.167).   

 

O proletariado estudantil só chega minoritariamente ao vestibular nas 

universidades públicas, pois já foi excluído do sistema escolar bem 

antes disso, por força da lógica de funcionamento desse sistema, bem 

como das suas próprias condições materiais de existência (SAES, 

2008, p.168). 

 

 Apesar dos estudantes da classe operária serem a maioria na escola pública eles 

não entram na universidade pública que ainda é ocupada majoritariamente pela classe 

média, alguns autores como Bourdieu & Passeron, e o próprio Saes oferecem 

pressupostos analíticos para isso, como por meio da linguagem erudita utilizada pelas 

classes médias fora do âmbito da escola, como por exemplo, dentro da família, o que 

ofereceria vantagem considerável para a classe média se sobressair a demais classes no 

sistema escolar capitalista, essa por sua vez, reproduziria no âmbito familiar o 

conhecimento dominante, pois dessa forma se sobrevalorizariam como trabalhador não-

manual/improdutivo mais qualificado do que o trabalhador manual. 

Embora, poderíamos nos perguntar qual a saída para a classe operária 

(trabalhadores manuais) para esse caráter de classe da educação? Para transformar essa 

escola pública que beneficia a classe média para uma verdadeira escola a serviço da 

maioria social (classe operária dos trabalhadores manuais) Saes (2008, p.174) pontua 

que é necessário o rompimento do compromisso orgânico do aparelho educacional do 

                                                             
12

 Cf. Duran Gil (2015) a respeito da equalização na escola com o mito da escola única por parte da classe 

média, o que por sua vez, oculta a hierarquização em detrimento do trabalho não-manual. 
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Estado com a reprodução da divisão capitalista do trabalho. Para o autor, uma escola a 

serviço do proletariado teria que integrar o processo de produção com a transmissão de 

conhecimentos. Entretanto, tal revolução no interior da escola somente poderá ser feita 

por uma democracia socialista de massa. 

 

4 Resultados 

 A qualificação diferenciada é estrutural ao modo de produção capitalista, 

portanto, não há reforma possível no aparelho ideológico de Estado-Escolar que faça 

com que elimine o fracasso de boa parte dos estudantes oriundos da classe operária. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

 Podemos visualizar com o texto esboçado acima, a grande contribuição para se 

pensar o sucesso e o fracasso escolar das classes inseridas no sistema de ensino e o 

porquê a classe operária é a que menos estuda. Assim, a corrente marxista estruturalista 

(Althusser e os autores althusserianos, dadas suas diferencias e limitações) que analisa a 

questão da educação e da escola, logra demonstrar uma explicação consistente sobre o 

fenômeno da classe média e de seu posicionamento político na sociedade capitalista – 

opção pela promoção ininterrupta do trabalho não manual/improdutivo frente ao 

trabalho manual e produtivo em decorrência da oscilação da classe média entre classe 

dominante e classe dominada; caráter esse de classe que consiste no interesse de classe 

da escola e, portanto, no insucesso escolar da classe operária, que não consegue 

acompanhar os patamares de classe média pautados pela educação continuada. 

Consegue também explicar a qualificação diferenciada da força produtiva, trajetória 

escolar longa para as classes proprietárias e classe média, bem como, curta para as 

classes operárias. 
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